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Método de Moser e Teorema de Darboux

Problema 1: Mostre que, em toda variedade de dimensão 2, qualquer 1-forma que não se anula
pode ser escrita localmente como fdg, onde f e g são funções. Use este fato para mostrar o teorema
de Darboux diretamente em dimensão 2.

Problema 2: Mostre, através de um exemplo expĺıcito, que o teorema de estabilidade de Moser
(demonstrado em aula) não é válido sem a hipótese de compacidade de M (Dica: Considere, por
exemplo, M = B2n a bola unitária aberta em R2n e alguma deformação da estrutura simplética
canônica). Explique onde a não compacidade está sendo usada.

Problema 3: Seja M uma variedade compacta, conexa e orientavel de dimensão n. Sejam Λ0,Λ1 ∈
Ωn(M) duas formas de volume em M tais que [Λ0] = [Λ1] ∈ Hn

dR(M). Mostre que existe uma
isotopia suave ϕt ∈ Dif(M) tal que ϕ∗1(Λ1) = Λ0.

Algumas dicas:

a) Mostre que Λt = (1− t)Λ0 + tΛ1 é forma de volume ∀t ∈ [0, 1].

b) Mostre que se Λ ∈ Ωn(M) é forma de volume, então a aplicação X 7→ iXΛ, levando campos
de vetores em (n− 1)-formas, é um isomorfismo.

c) Aplique o método de Moser.

OBS: Vale que [Λ0] = [Λ1] se e somente se1
∫
M Λ0 =

∫
M Λ1, portanto esse exerćıcio mostra

que formas de volume em variedades compactas são completamente classificadas pelos seus volumes
totais (em particular, isso vale para formas simpléticas em superf́ıcies compactas).

Problema 4: Dê um exemplo de duas formas simpléticas no R4 que induzam a mesma orientação,
mas que admitam alguma combinação convexa que é degenerada. É possivel achar um exemplo
assim mas onde exista um outro caminho de formas simpléticas ligando uma a outra? O que
acontece se considerarmos R2 ao inves de R4?

Problema 5: O objetivo desse exerćıcio é generalizar o teorema da vizinhança Lagrangiana de
Weinstein para subvariedades co-isotrópicas (provado por M. Gotay).

Começamos com álgebra linear: seja (V,Ω) um espaço vetorial simplético, e seja W ⊆ V um
subespaço co-isotrópico.

a) Mostre que se E é complemento de WΩ em W , então a restrição de Ω a E é uma forma
simplética.

1Crédito extra se voce explicar porque, veja e.g. Spivak vol.1 ou algum outro livro de geometria...
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b) Seja J estrutura complexa Ω-compat́ıvel e g o produto interno associado. Como J(WΩ) = W⊥

(lista 1), vale que V = W ⊕ J(WΩ). Mostre que Ω induz uma identificação de J(WΩ) com
(WΩ)∗. Tomando E como o complemento ortogonal (com respeito a g) de WΩ em W , mostre
que a identificação

V ∼= E ⊕ (WΩ ⊕ (WΩ)∗),

é um isomorfismo de espaços vetoriais simpléticos (no lado direito, E está munido da estrutura
simpletica induzida e WΩ ⊕ (WΩ)∗ da sua estrutura simpletica canônica).

Seja ι : Q ↪→ M subvariedade de M , suponha que ω0 e ω1 sejam formas simpléticas em M tal que
Q é co-isotrópica em relação a ω0 e ω1 e suponha que ι∗ω0 = ι∗ω1.

c) Mostre que existem vizinhanças U0 e U1 de Q em M e difeomorfismo ϕ : U0 → U1 tal que
ϕ(p) = p para todo p ∈ Q e ϕ∗ω1 = ω0

Dica: a demonstração é análoga ao teorema da vizinhança Lagrangiana: use b) para mos-
trar que existe um isomorfismo de fibrados (TM |Q, ω0) → (TM |Q, ω1) preservando a forma
simplética em cada fibra (assuma a existência de J : TM → TM suave tal que Jx é estrutura
complexa em TxM compat́ıvel com ωx; isso será provado na próxima aula). Aplique o teorema
de Darboux para vizinhanças de subvariedades provado em aula.


