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Caṕıtulo 1

Introdução

Essencialmente, estudar a dinâmica de uma transformação, é tentar entender o que
acontece com o sistema quando o tempo evolui, que se traduz via iteração, ou seja, tentar
entender assintoticamente o que acontece com as órbitas dos pontos. Em geral, enten-
der a dinâmica de uma transformação é uma tarefa dif́ıcil, pois as leis que governam a
transformação podem ser complicadas. Nesse sentido podemos nos perguntar o que po-
demos dizer sobre a dinâmica local de um sistema, em seguida qual a dinâmica global de
um sistema? será que persiste a pequenas perturbações? e será que certa propriedade
vale em uma quantidade significativa de sistemas? Nessa direção, tentaremos entender
as dinâmicas dos difeomorfismos de classe C1 de M em M , onde M é uma variedade
Rienmaniana, compacta, conexa, sem bordo.

Toda uma teoria se desenvolveu em cima dos difeomorfismos, assim também para flu-
xos. Temos teoremas como o de Hartman-Grobman e o da Variedade Estável, que nos
revelam bastante sobre a dinâmica local. Teoremas como o da Decomposição Espectral
nos dão boas informações globais de um sistema, mas requer hiperbolicidade. Porém nesse
texto iremos nos concentrar na última pergunta do parágrafo anterior, quais propriedades
valem para uma quantidade significativa de difeomorfismos.

Ao longo desse texto serão apresentados alguns resultados em Dinâmica Genérica.
Primeiro precisamos entender o que é a Dinâmica Genérica. O espaço Diff r(M) com a
topologia Cr é espaço métrico completo, portanto é válido o Teorema de Baire que nos
diz que toda interseção enumerável de conjuntos abertos e densos é densa, ou da mesma
forma união enumerável de conjuntos fechados de interior vazio tem interior vazio. Essas
interseções enumeráveis são chamadas de conjuntos residuais, e essas uniões enumeráveis
são chamadas de conjuntos magros. A Dinâmica genérica mostra resultados que valem em
residuais de Diff r(M). Neste texto estudaremos resultados que são válidos para residuais
de Diff 1(M), ou seja, isso é ótimo pois valem em um conjunto denso desse espaço (uma
quantidade significativa de Diff 1(M)). O texto terá como objetivo principal mostrar a
utilização de lemas de perturbação na teoria de Dinâmica Genérica. O propósito principal
deste texto é mostrar a utilização dos lemas de perturbação. Nesse trajeto responderemos
algumas perguntas interessantes da Dinâmica Genérica.

Uma primeira questão que iremos responder, com o C1-Closing Lemma (Pugh, 1967),
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6 CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO

é quando existem pontos periódicos. Sabemos que como M é compacto, para todo ponto,
a sua órbita futura passa infinitas vezes arbitrariamente perto de algum ponto, e com
isso, temos que o conjunto não-errante é não vazio, mas não podemos dizer nada sobre
a existência de pontos periódicos. Mas Pugh demonstrou o teorema conhecido como o
Teorema de densidade geral de Pugh, que nos diz que genericamente (i.e, um residual de
Diff 1(M)) os pontos periódicos são densos no não-errante.

Um outro objeto que é de grande importância em sistemas dinâmicos são as classes
homocĺınicas. Uma classe homocĺınica de um ponto periódico hiperbólico para f é o fecho
das intersecções transversais entre as variedades estável e instável desse ponto.Classes ho-
mocĺınicas são legais porque contém ferraduras (logo uma fonte de hiperbolicidade), são
conjuntos compactos invariantes e transitivos. Por causa disso, eis que surge uma questão
interessante, classes homocĺınicas são disjuntas? Pois a prinćıpio podemos ter duas clas-
ses homocĺınicas distintas, encaixadas de maneira estranha, existindo uma órbita densa
nas duas, de forma que elas não sejam disjuntas, mas também não sejam iguais. Essa
questão, iremos mostrar usando o C1- Connecting Lemma (Hayashi, 1997), foi respondida
por Carballo-Morales-Paćıfico, e nos revela que genericamente as classes homocĺınicas ou
são iguais ou são disjuntas.

Nessa direção de estudo de classes homocĺınicas, com um aspecto mais global, iremos
mostrar que genericamente se um difeomorfismos tem finitas classes homocĺınicas, então
essa finitude é genericamente robusta, e com isso podemos mostrar que genericamente
uma generalização da decomposição espectral é genericamente robusta também. Esse
resultado é mostrado com o C1-Connecting Lemma, e foi mostrado por Abdenur. Utili-
zando este resultado Abdenur mostrou a Conjectura de Palis no mundo que hoje em dia
é conhecido como ”tame”, o mundo dos difeomorfismos com finitas classes homocĺınicas,
para Diff 1(M).

Estudaremos também as pseudo órbitas, o conjunto de pontos recorrentes por ca-
deias contém o conjunto não-errante, surge a seguinte pergunta: quando que o conjunto
de pontos recorrentes por cadeias é igual ao conjunto não-errante? A resposta a essa
questão foi dada por Bonatti-Crovisier, e nos revela que genericamente esses conjuntos
coincidem, e com isso será posśıvel mostrar vários corolários, no estudo de conjuntos atra-
tores, e quase-atratores, a chave é o C1- Pseudoconnecting Lemma. Nesse esṕırito do
C1- Pseudoconnecting Lemma, estudaremos o mundo dos difeomorfismos conservativos,
onde eles preservam alguma forma de volume. Apesar desse mundo ser bem menor do
que Diff 1(M), temos uma vantagem nesse mundo, pois há uma medida invariante, e
com isso poderemos usar Teoria Ergódica. Mostraremos questões interessantes sobre o
que acontece nesse mundo, e chegaremos ao seguinte resultado emocionante dado por
Bonatti-Crovisier, que nos diz que genericamente, no mundo conservativo, os difeomorfis-
mos são transitivos, e ainda mais, a variedade toda é uma única classe homocĺınica.
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Caṕıtulo 2

Aplicações do C1-Closing Lemma

Neste caṕıtulo estudaremos a seguinte questão. Será que genericamente os pontos
periódicos são densos no não-errante? A resposta a esta questão foi dada por Pugh,
é conhecida como Teorema de Densidade Geral de Pugh [20] e será demonstrada neste
caṕıtulo. Para esta demonstração precisaremos do seguinte teorema.

Teorema (C1- Closing Lemma, (Pugh, 1967)[19]). Seja f ∈ Diff 1(M), se z ∈ Ω(f)
então existe g arbitrariamente próxima de f na topologia C1 tal que z ∈ Per(g).

2.1 Um resultado importante

Seja (X, d) um espaço métrico compacto e F (X) uma famı́lia de fechados de X. De-
finimos a distância de Hausdorff em F (X).

dH(A,B) = max(dA(B), dB(A))∀A,B ∈ F (X)

Onde
dA(B) = max

b∈B
{min
a∈A

(d(a, b))}
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10 CAPÍTULO 2. APLICAÇÕES DO C1-CLOSING LEMMA

Definição 2.1. Seja Y um espaço métrico, e ϕ : Y −→ F (X), dizemos que ϕ é semi-
cont́ınua inferiormente em y ∈ Y se yn −→ y então

dϕ((yn))(ϕ(y)) −→ 0

O seguinte resultado será a arma fundamental nas demonstrações que faremos. Devido
a sua grande importância no texto iremos chamar este resultado de Weapon X.

Teorema 2.2 (Weapon X). Seja Y um espaço métrico completo, se ϕ é semicont́ınua
inferiormente em Y , então ϕ é cont́ınua em um residual de Y .

Não iremos mostrar este teorema, para o leitor interessado na demonstração ver em
[11].

2.2 O Teorema de Densidade Geral de Pugh

Iremos agora demonstrar o Teorema de Densidade Geral de Pugh [20].

Teorema 2.3 (Densidade Geral de Pugh [20] ). Existe R ⊂ Diff 1(M), residual, tal que
se ∀f ∈ R então Per(f) = Ω(f).

Demonstração. Para provar o teorema considere a seguinte função.

Γ : Diff 1(M) −→ F (M)

tal que f ∈ Diff 1(M) temos

Γ(f) = Per(f).

A idéia da prova é mostrar que se essa função for cont́ınua em f então os pontos
periódicos são densos no não-errante de f e mostraremos que essa função é cont́ınua em
um residual do espaço usando a Weapon X.

Começamos com a seguinte afirmação.

Afirmação. Se Γ é cont́ınua em f ∈ Diff 1(M) então Per(f) = Ω(f).

A demonstração tem uma idéia bem simples. Caso a afirmação não fosse verdade,
então podeŕıamos tomar z ∈ Ω(f) − Per(f), tome ε < d(x, Per(f)), como Γ é cont́ınua
em f temos que existe δ tal que se a distância entre g e f for menor do que δ então
a d(Γ(g),Γ(f)) < ε mas pelo C1-Closing Lemma temos que existe g arbritrariamente
próxima de f tal que x ∈ Per(g) logo teŕıamos que d(Γ(g),Γ(f)) > ε. O que é um ab-
surdo pois Γ é cont́ınua em f .
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Uma vez demonstrado a afirmação passamos para o segundo passo. Considere KS ⊂
Diff 1(M) o residual de difeomorfismos de Kupka-Smale, para o leitor interessado ver em
[18]. Tome f ∈ KS e fn −→ f , temos que pela estabilidade dos pontos hiperbólicos, ou
seja, para um ponto hiperbólico temos que as continuações do ponto estão próximas dele,
mas as continuações são de funções próximas a f , logo temos que

d(Per(fn))(Per(f)) −→ 0,

isso nos diz que não há implosão, ou seja, não se perde pontos periódicos (estou sendo
um pouco desonesto nessa parte, pois esse argumento de estabilidade funciona com fini-
tos pontos periódicos hiperbólicos, e podemos ter infinitos ponto periódicos hiperbólicos
em Per(f), mas essencialmente é isso pois o fecho da união de funções cont́ınuas é se-
micont́ınua inferiormente, no último caṕıtulo iremos mostrar de maneira honesta como
funciona esse argumento. Como há semicontinuidade inferior em KS, pela Weapon X, há
continuidade em um residual de KS, mas residual de residual é residual. Logo obtemos
um residual R ⊂ Diff 1(M) tal que se

f ∈ R

obtemos

Per(f) = Ω(f).

Conclúımos o caṕıtulo chamando a atenção para as idéias principais por trás da de-
monstração. A idéia principal é a de achar alguma função interessante para o problema,
garantir, com algum lema de perturbação, que a propriedade procurada vale se a função
for cont́ınua no ponto, depois mostrar que a função é semicontinua inferiormente ou no
espaço ou em um residual do espaço e com isso ganhamos que ela vai ser cont́ınua em um
residual, e portanto a propriedade será genérica. Essa idéia se repetira várias vezes ao
longo do texto, na demonstração de resultados genéricos. No próximo caṕıtulo explora-
remos os resultado que surgem do C1- Connecting-Lemma.
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2.3 Resumo do Caṕıtulo

Propriedades genéricas:

• Ω(f) = Per(f)



Caṕıtulo 3

Aplicações do C1-Connecting Lemma

Nesse caṕıtulo discutiremos alguns resultados que seguem do C1-Connecting Lemma.
Começaremos demonstrando um resultado dado por Carballo-Morales-Paćıfico que mos-
tra que genericamente classes homocĺınicas ou são iguais ou são disjuntas. Seguiremos
o caṕıtulo mostrando alguns resultados de Abdenur que mostram que genericamente se
uma função tem finitas classes homocĺınicas então existe uma vizinhança tal que qual-
quer função dessa vizinhança continua tendo finitas classes homocĺınicas, e caminharemos
para a conjectura de Palis no caso em que os difeomorfismos apresentam finitas classes
homocĺınicas. As idéias das demonstrações serão um pouco mais sofisticadas do que a
vista no caṕıtulo anterior, mas no fundo procuram usar a Weapon X. Começaremos enun-
ciando uma das versões do teorema de perturbação (ao longo do texto usaremos mais uma
versão do teorema, onde enunciaremos no devido momento).

Teorema (C1-Connecting Lemma, (Hayashi, 1997)[23]). Seja f ∈ Diff 1(M) e z /∈
Per(f). Dado U vizinhança de f na topologia C1, existem ρ > 1, L ∈ N e δ0 > 0 tais
que dados 0 < δ < δ0, p, q /∈ ∆(δ) =

⋃L
n=1(f−n(B(z, δ))), se

O+(p) ∩B(z, δ/ρ) 6= ∅,

onde O+(p) é a órbita futura do ponto p, e existe a > L tal que fa(p) ∈ B(z, δ/ρ), e a
órbita passada de q intersecta a mesma bola, ou seja, existe b > 0; f−b(q) ∈ B(z, δ/ρ),
então existe g ∈ U tal que q está na órbita futura de p e g = f fora de ∆(δ).

13
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Essencialmente o teorema nos diz que dado dois pontos tais que a órbita futura de
um deles passa perto da órbita passada de um outro ponto, então perturbamos a função
um pouco e conseguimos unir as duas órbitas. Há mais algumas versões do teorema que
podem ser encontradas em [23].

3.1 O Teorema de Carballo-Morales-Paćıfico

Começaremos fazendo um breve passeio pelas classes homocĺınicas. Primeiro definimos
um ponto homocĺınico transversal. Seja p uma sela periódica hiperbólica, temos que
se W s(p) intersecta W u(p) transversalmente, chamamos esse ponto de intersecção de
ponto homocĺınico transversal. Chamamos de classe homocĺınica de f associada ao ponto
p o fecho do conjuntos dos pontos homocĺınicos transversais, e denotaremos a classe
homocĺınica por

H(p, f) = W s(p) t W u(p).

Caso esteja bem entendido que estamos lidando com f escreveremos simplesmente como
H(p) a classe homocĺınica associada ao ponto p.

Proposição. Classes homocĺınicas são topologicamente transitivas.

Demonstração. Seja p uma sela, e H(p, f) a classe homocĺınica associada. Sejam
q, r ∈ Hf (p), e dados U, V vizinhanças abertas de q e r, respectivamente. Logo exis-
tem q1 ∈ U, r1 ∈ V na intersecção transversal de W s(p) eW u(p). Em particular, q1 está
em W s(p) e r1 está em W u(p), logo, dado ε > 0 existem n > 0 tal que fn(q1), f−n(r1)
estão ε-próximos de p.

Pelo Teorema da Variedade Estável [18] temos que

W ss(f−n(r1))



3.1. O TEOREMA DE CARBALLO-MORALES-PACÍFICO 15

está ε-próximo de W s(p) e pelo λ− Lemma [18],

W uu(fn(q1))

está ε-próximo de W u(p), logo tais variedades se intersectam transversalmente. Mais
uma vez estou sendo um pouco desonesto, pois isso é verdade para partes compactas
das variedades estável e instável, mas esse fato não muda a nossa demonstração, pois
trabalhamos localmente. Controlando de maneira apropriada, temos que existe w ∈
W ss(f−n1(r1)∩W uu(fn2(q1)), para algum n1, n2 ∈ N, tais que fn1(w) ∈ V e f−n2(w) ∈ U .
Portanto temos que fn1+n2(U) ∩ V 6= ∅. Logo classes homocĺınicas são topologicamente
transitivas.

A transitividade será essencial para vários resultados o longo do texto.

Podemos pensar em um ponto p poço/fonte periódico e sua órbita como classe ho-
mocĺınica, pois a variedade estável/instável é o próprio ponto.

A demonstração do teorema será feita definindo e demonstrando alguns resultados
sobre conjuntos Lyapunov estáveis, e depois mostraremos que genericamente classes ho-
mocĺınicas são conjuntos Lyapunov estáveis. Começaremos a discutir sobre conjuntos
Lyapunov estáveis.

3.1.1 Conjuntos Lyapunov Estáveis

Começamos com a definição.

Definição 3.1. Um conjunto A ⊂ M , compacto, invariante, é dito Lyapunov estável, se
dado U vizinhança aberta de A existe V vizinhança de A em M , tal que

fn(V ) ⊂ U,∀n ∈ N.
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Demonstraremos algumas propriedades de conjuntos Lyapunov estáveis. Começamos
com o seguinte lema.

Lema 3.2. Seja Λ+ ⊂M um conjunto Lyapunov estável, temos que:

1. Se (xn) ⊂ M uma sequência tal que xn −→ x ∈ Λ+ e kn ⊂ N tal que fkn(xn) −→
y ∈M então y ∈ Λ+;

2. W u(Λ+) ⊂ Λ+;

3. Se Γ é um conjunto transitivo (i.e, existe x ∈ Γ tal que ω(x) = Γ) e Γ ∩ Λ+ 6= ∅
então Γ ⊂ Λ+.

Demonstração. 1. Suponha que y /∈ Λ+, tome ε > 0 tal que B(y, ε)∩Λ+ = ∅. Tome
U = M − B(y, ε), e seja V como na definição de Lyapunov estável. Logo existe
n0 ∈ (N) tal que se n > n0 então xn ∈ V . Logo fkn(xn) ∈ U , absurdo, pois
fkn(xn) −→ y /∈ U , e y /∈ ∂B(y, ε). Logo y ∈ Λ+.

2. Suponha que W u(Λ+) 6⊂ Λ+, tome x ∈ W u(Λ+)−Λ+ e tome ε > 0 tal que B(x, ε)∩
Λ+ = ∅. Mais uma vez, tome U = M −B(x, ε) e V como na definição. Logo existe
n0 ∈ N tal que f−n0(x) ∈ V logo, fn(x) ∈ U ∀n ≥ 0, absurdo. Logo W u(Λ+) ⊂ Λ+.

3. Suponha que ∃y ∈ Γ − Λ+ tome ε > 0 tal que B(y, ε) ∩ Λ+ = ∅. Mais uma vez,
tome U = M − B(y, ε) e V segundo a definição. Como Γ é transitivo, existe x ∈ Γ
tal que ω(x) = Γ, em algum momento a órbita de x entra em V o que significa que
nunca mais entrará em B(y, ε), o que viola a transitividade de Γ, logo Γ ⊂ Λ+.

Definição 3.3. Um conjunto Λ é neutro para f se Λ = Λ+ ∪ Λ−, onde Λ+ é Lyapunov
estável por f e Λ− é Lyapunov estável por f−1.

Conjuntos Lyapunov estáveis surgiram na direção de entender melhor atratores. Atra-
tores são Lyapunov estáveis, mas é uma condição um pouco mais fraca, por exemplo, a
variedade instável de uma sela hiperbólica localmente é Lyapunov estável para o futuro,
apesar de não ser um atrator, é um pouco mais fraco que isso. Da mesma forma, a
variedade estável é Lyapunov estável para o passado, e portanto selas hiperbólicas são
conjuntos neutros. Então é de certa forma natural a definição acima.

Estudaremos algumas propriedades de conjuntos neutros.

Lema 3.4. Seja Λ um conjunto neutro para f , se tem que:

1. Λ é saturado (i.e, W u(Λ) ∩W s(Λ) = Λ);

2. Λ é transitivo para f se e somente se Λ é transitivo maximal. Em particular temos
que conjuntos neutros são iguais ou disjuntos.
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Demonstração. 1. Pelo lema anterior, temos que

W u(Λ) ⊂ W u(Λ+) ⊂ Λ+ (3.1)

Também temos que

W s(Λ) ⊂ W s(Λ−) ⊂ Λ− (3.2)

Logo

W s(Λ) ∩W u(Λ) ⊂ Λ (3.3)

Como Λ é invariante, temos que W s(Λ) ∩W u(Λ) = Λ

2. Suponha que Λ não seja transitivo maximal. Logo, pelo Lema de Zorn, existe U que
contém Λ que é transitivo maximal, e U ∩ Λ+ 6= ∅, logo pelo lema anterior temos
que U ⊂ Λ+. Fazendo o mesmo para Λ− obtemos que U ⊂ Λ−, portanto U ⊂ Λ,
absurdo pois U era maximal. A demonstração da volta é trivial, pois pela definição
de transitivo maximal, temos que Λ é transitivo.

Possúımos, agora, as ferramentas necessárias para demonstrar o Teorema de Carballo-
Morales-Paćıfico. Conjuntos neutros têm mais propriedades interessantes, mas que serão
omitidas neste texto, para o leitor interessado ver em [Pablo]. Depois desse estudo sobre
conjuntos neutros e Lyapunov estáveis, a demonstração do teorema é baseada em mostrar
que genericamente classes homocĺınicas são conjuntos neutros.

Teorema 3.5 (Teorema de Carballo-Morales-Paćıfico [9] ). Existe R ⊂ Diff 1(M) resi-
dual, tal que se f ∈ R então classes homocĺınicas ou são iguais ou são disjuntas.

A demonstração será feita mostrando dois resultados válidos localmente, e então es-
tenderemos os resultados para um residual.

Lema 3.6. Seja f ∈ KS e n ∈ N, existe U(f, n) vizinhança de f na topologia C1 e
R(f, n) ⊂ U(f, n) residual tal que se g ∈ R(f, n) e x ∈ Per(g) então W u(x) é Lyapunov
estável para g e W s(x) é Lyapunov estável para g−1.

Demonstração. Como f ∈ KS temos que #Pern(f) < ∞ (o conjunto dos pontos
periódicos de peŕıodo menor ou igual a n), de fato, pois tomando a vizinhança dada pelo
Teorema de Hartman-Grobman [18], sabemos que cada ponto de mesmo peŕıodo desse
conjunto tem que ser isolado um do outro, e como M é compacto temos finitos pontos
de cada peŕıodo, como n é finito, temos finitos pontos nesse conjunto. Seja Pern(f) =
{p1, p2, ..., pk} o conjunto dos pontos periódicos hiperbólicos de peŕıodo menor ou igual a
n. Logo ∃U(f, n) tal que se g ∈ U(f, n) então #Pern(g) = k, definimos

Φi(g) = W u(pi(g)),∀i ∈ 1, 2, ..., k
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Onde p(g) é a extensão de pi para g. Pelo Teorema da Variedade Estável temos que
pedaços compactos de

W u
g (pi(g))

e
W u
gk

(pi(gk))

são ε-próximas para gk −→ g na topologia C1. Com isso obtemos que Φi é semicont́ınua
inferiormente em U(f, n). Logo, pela Weapon X, é cont́ınua em Ri(f, n) residual de
U(f, n). Então

R(f, n) = KS ∩ (
k⋂
i=1

Ri), é um residual

Mostremos que R(f, n) é o residual procurado. Seja q ∈ Pern(g) para algum g ∈
R(f, n). Logo q = pi(g) para algum i ∈ 1, 2, ..., k, e Φi(g) = W u

g (q). Suponha que W u
g (q)

não é Lyapunov estável para g, então existe um aberto U que o contém e duas sequências

xk −→ x ∈ W u
g (q)

e
(nk) ⊂ N,

tal que gnk(xk) /∈ U , ∀k ∈ N. Suponhamos primeiro que x não é periódico para g. Como
W u
g (q) ⊂ U e Φi é cont́ınua em g temos que existe U ⊂ U(f, n) tal que se h ∈ U então

W u
h (pi(h)) ⊂ U .

Sejam ρ > 1, L ∈ N e δ0 > 0 de acordo com o C1-Connecting Lemma aplicado em
g e x ∈ U . Como x ∈ W u

g (q), temos que g−j(x) ∈ W u
g (q) ⊂ U para j ∈ 0, 1, ..., L.

Como x não é periódico x /∈ Og(q). Seja δ ∈ (0, δ0], temos que B(g−j(x), δ) ⊂ U e
B(g−j(x), δ) ∩ Og(q) = ∅ para j ∈ 0, 1, 2, ..., L, e seja V aberto contendo Og(q) tal que
V ⊂ U e B(g−j(x), δ) ∩ V = ∅.
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Tome xk −→ x, logo ∃k ∈ N tal que

xk ∈ B(x, δ/ρ)

e seja y = gnk(xk) com y /∈ U , note que g−nk(y) ∈ B(x, δ/ρ). Como x ∈ W u
g (q), existe

p ∈ W u
g (q)− {q} ∩ V tal que

O+
g (gL(p)) ∩B(x, δ/ρ) 6= ∅

e O−g (p) ⊂ V . Aplicando o C1-Connecting Lemma obtemos que ∃h ∈ U tal que h = g
fora de

∆(δ) =
L⋃
i=0

g−i(B(x, δ))

e y ∈ O+
h (p). Observe que

V ∩∆(δ) = ∅
e

O−g (p) ⊂ V

então
O−g (p) ∩∆(δ) = ∅.

Logo p ∈ W u(pi(h)). Como y /∈ U e y ∈ W u
h (pi(h)) obtemos um absurdo pois W u

h (p) ⊂ U .

Caso x seja periódico, como g ∈ KS. Então x é hiperbólico. Note que x não pode ser
poço, pois caso fosse não poderia existir xk −→ x e nk ⊂ N tal que

gnk(xk) /∈ U.

Também x não pode ser fonte, pois como x ∈ W u
g (q) então x é acumulado por W u

g (q).
Logo temos que

W u
g (q)−Og(x) 6= ∅

e
W s
g (q)−Og(x) 6= ∅.
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Seja V ⊂ U a vizinhança de x dada pelo Teorema de Hartman-Grobman, e xk −→ x,
existe k0 ∈ N tal que se k > k0 então xk ∈ V . Seja 0 ≤ mk ≤ nk tal que gmk(xk) ∈
V e gmk+1(xk) /∈ V . Tomando uma subsequência se necessário podemos assumir que
gmk(xk) −→ x′ ∈ W u

g (x)−Og(x), temos que x′ /∈ Per(g).

Afirmação. x′ ∈ W u
g (q)

Demonstração (Afirmação). Aplicando de forma semelhante ao caso em que x não é
periódico, obtemos que ∃h C1-próximo de g tal que

W u
h (q(h)) ∩W s

h(x(h)) 6= ∅.

Logo pelo λ-Lema obtemos que W u
h (q(h)) se acumula em x′ e como Φi é cont́ınua em g,

x′ ∈ W u
g (q).

Para terminar a demonstração, basta fazer o mesmo que no caso em que x não é
periódico, trocando x por x‘, xk por gmk(xk) e nk por nk −mk.

Passaremos ao segundo lema local.

Lema 3.7. Seja f ∈ KS e n ∈ N, existe U(f, n) vizinhança de f na topologia C1 e
R(f, n) ⊂ U(f, n) residual tal que se g ∈ R(f, n) e x ∈ Pern(g) temos que

H(x, g) = W u
g (x) ∩W s

g (x).

Demonstração. A prova se assemelha a prova do último lema. Temos que #Pern(f) =
k <∞ e seja Pern(f) = {p1, p2, ..., pk}, existe U(f, n) ⊂ KS tal que se g ∈ U(f, n) então
#Pern(g) = k. Para todo i = 1, 2, ..., k defina

Φi(g) = H(pi(g), g)

onde pi(g) é a continuação de pi.

Afirmação. Φi é semicont́ınua inferiormente em U(f, n).

Demonstração (Afirmação). Tome h ∈ U(f, n), hk −→ h e p ponto periódico de h. Pela
hiperbolicidade temos que ∃k0 ∈ N tal que se k0 ≤ k, então pk −→ p onde pk é o ponto
periódico hiperbólico para hk. Dado z ∈ W u

h (p) t W s
h(p). Existe k1 ∈ N tal que se k ≥ k1

e k ≥ k0 então zk −→ z. Logo Φi é semicont́ınua inferiormente.

Portanto pela Weapon X existe Ri residual em U(f, n) onde Φi é cont́ınua. Seja

R(f, n) = KS ∩ (
k⋂
i=1

Ri) ∩R
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Onde R é o residual obtido no lema anterior. Nos cabe agora mostrar que R(f, n) é
o residual procurado. Seja g ∈ R(f, n), da mesma forma que anteriomente, chamemos de
q = pi(g). Suponha que existe

x ∈ W u
g (q) ∩W s

g (q)−H(q, g)

Seja K uma vizinhança compacta de x tal que K ∩H(q, g) = ∅ como Φi é cont́ınua em g,
existe U ⊂ U(f, n) tal que h ∈ U então K ∩H(q(h), g) = ∅. Sejam ρ > 1, δ0 > 0 e L ∈ N
dados pelo C1-Connecting Lemma aplicado a g, x e U . Da mesma forma que no primeiro
lema, dividiremos em dois casos, caso x /∈ Per(g) e caso x ∈ Per(g).

Começaremos pelo primeiro caso, suponha que x /∈ Per(g), logo

x /∈ Og(q)

e tome 0 < δ ≤ δ0 tal que
B(g−j(x), δ) ∩Og(q)

para j ∈ 0, 1, ..., L = I. Seja V vizinhança aberta de Og(q) tal que B(g−j, δ) ∩ V = ∅,
para j ∈ I.

Tome p ∈ W u
g (q)− q tal que

O+
g (gL(p)) ∩B(x, δ/ρ) 6= ∅

e
O−g (p) ⊂ V,

Seja z ∈ W s
g (q)− {q} tal que

O−g (z) ∩B(x, δ/ρ) 6= ∅
e O+

g (z) ⊂ V , note que o que estamos fazendo é já levar em conta o tempo L para aplicar
o C1-Connecting Lema, por isso tomamos O+

g (gL(p)). Em particular temos que

B(g−j(x), δ) ∩ (O−g (p) ∪O+
g (z)) = ∅

E note também que z /∈ O+
g (p), pois caso contrário p seria um ponto homocĺınico de g

associado a K, absurdo por hipótese.
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Pelo C1-Connecting Lema, existe h arbitrariamente próximo de g tal que h = g fora de
∆(δ) =

⋃L
i=1 g

−j(B(x, δ)) e z ∈ O+
h (p). Temos também que p ∈ W u

h (q(h)) e z ∈ W s
h(q(h)),

portanto O = Oh(p) = Oh(z), perturbando h um pouco, podemos garantir, uma órbita
homocĺınica transversal. Temos então que O ∩K 6= ∅, logo K ∩H(q(h), h) 6= ∅, isso gera
um absurdo pois O ⊂ H(q(h), h).

No segundo caso, em que x ∈ Per(g) basta fazer de maneira análoga a forma descrita
no lema anterior, tomando a vizinhança dada pelo Teorema de Hartman-Grobman.

Agora iremos mostrar como esses lemas locais se estendem para o espaço todo.

Demonstração (Teorema de Carballo-Morales-Paćıfico). Fixemos n ∈ N e seja (fk)
uma sequência densa em Diff 1(M), podemos fazer pois Diff 1(M) é separável [Palis-
de Melo], denotaremos por U(k, n) = U(fk, n) e R(k, n) = R(fk, n) dado pelos lemas
anteriores. Seja On =

⋃
k U(k, n) e Rn =

⋃
k R(k, n). Por construção, fica claro que On é

aberto e denso em Diff 1(M).

Afirmação. Rn é um residual em On.

Demonstração (Afirmação). Como para cada k ∈ N temos R(k, n) é um residual, logo
existe uma sequência D(k, n)l, com l ∈ N, de abertos densos em U(k, n) tal que R(k, n) =⋂
lD(k, n)l, portanto temos que

Rn =
⋃
k

(
⋂
l

D(k, n)l) =
⋂
l

(
⋃
k

D(k, n)l)

Note que
⋃
kD(k, n) é aberto e denso em

⋃
k U(k, n). Portanto Rn é um residual

em On, em particular é um residual em Diff 1(M) e R =
⋂
n∈NRn é um residual em

Diff 1(M). Resta mostrar que R é o residual procurado.

Seja f ∈ R, e seja n0 ∈ N maior do que πf (p) + 1, onde πf (p) é o menor número
tal que fπf (p)(p) = p, por definição f ∈ Rn0 então f ∈ R(fk, n0) para algum k ∈ N.
Como n0 > πf (p) temos que p ∈ Pern0(f). Aplicamos o último lema e obtemos que

Hf (p) = W u
f (p) ∩W s

f (p), conclúındo a demonstração.

Sabe-se que quando o difeomorfismo é Axioma A ele possui decomposição espectral,
uma forma de decompor os focos de dinâmica em uma quantidade finita de conjuntos
transitivos invariante (daremos uma definição forma na próxima seção), mas o que será
que acontece fora do caso Axioma A? Veremos a resposta a essa pergunta, para isso iremos
usar os resultados obtidos pelo teorema visto nesta seção.

Resumo da seção

Propriedades genéricas:
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• Ω(f) = Per(f);

• Genericamente classes homocĺınicas são conjuntos neutros.

3.2 Robustez Genérica de Decomposições espectrais

Faremos uma breve introdução com as definições necessárias para o entendimento
dessa seção.

Definição 3.8. Um difeomofismo f ∈ Diff 1(M) admite uma decomposição espectral se

Ω(f) = Λ1 ∪ Λ2 ∪ ... ∪ ΛKf

onde os conjuntos Λi‘s são, dois a dois, disjuntos, compactos e transitivos.

Isso nos diz, essencialmente, que se um difeomorfismo admite uma decomposição es-
pectral, então a dinâmica do conjunto está localizada em um número finito de regiões. Os
conjuntos Λi definidos acima, são chamados de conjuntos básicos. O resultado principal
dessa seção nos dirá que existe um residual tal que se um difeomorfismo possui finitas
classes homocĺınicas, então existe uma vizinhança, desse difeomorfismo, tal que todos os
seus elementos possuem o mesmo número de classes homocĺınicas. Todos os outros resul-
tados serão, moralmente, consequências desse teorema. Com isso mostraremos que existe
um residual tal que se um difeomorfismo admitir uma decomposição espectral, então ela
será robusta, que significa que existe uma vizinhança dele admitindo uma decomposição
espectral também, dáı o nome rosbusto, pois persiste por perturbações pequenas. Todos
os resultados demonstrados nesta seção foram dados por Abdenur e podem ser encontra-
dos em [2]

Ao longo dessa seção admitiremos alguns resultados, que não serão demonstrados.

1. [6] Genericamente, em um residual R∗ ⊂ Diff 1(M), se um difeomorfismo tem um
número finito de poços/fontes, então toda classe homocĺınica dele possui decom-
posição dominada.

2. [5] Genericamente, em um residual R3 ⊂ Diff 1(M), se duas selas periódicas per-
tencem ao mesmo conjunto transitivo Λ, então suas classes homocĺınicas são iguais.

Proposição 3.9. Existe um residual R0 ⊂ Diff 1(M) tal que se f ∈ R0, então f satisfaz
uma e apenas uma das seguintes condições:

1. Ω(f) = Λ(p1) ∪ ... ∪ Λ(pKf
), onde pi ∈ Perh(f) e Λ‘s são conjuntos compactos

transitivos dois a dois disjuntos dados por Λ(p) = H(p, f) se p é uma sela, e Λ(p) =
O(p) se p é um poço/fonte.

2. f tem um infinito número de poços/fontes ( e portanto não admite decomposição
espectral).
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3. f não admite decomposção espectral, tem finitos poços/fontes, mas tem infinitas
classes homocĺınicas dois a dois disjuntas.

Demonstração. A demonstração se dá da seguinte forma, tome

R0 = R1 ∩R2 ∩R3 ∩R∗

mostraremos que R0 tem as propriedades que queremos. Suponha que f ∈ R0 tem um
número finito de classes homocĺınicas distintas e um número finitos de poços/fontes. Se f
não satisfaz a segunda condição nem a terceira. Então sejam H(p1, f), ..., H(pk, f) distin-
tas classes homocĺınicas de f e O(q1, f), ...,O(qs, f) as órbitas periódicas dos poços/fontes.
Então segue do Teorema de densidade de Pugh que

[H(p1, f) ∪ ... ∪H(pk, f) ∪O(q1, f) ∪ ... ∪O(qs, f)] ⊂ Per(f) = Ω(f)

Mas temos que pontos periódicos são densos nas classes homocĺınicas, como temos
todos os pontos periódicos em

[H(p1, f) ∪ ... ∪H(pk, f) ∪O(q1, f) ∪ ... ∪O(qs, f)],

então, temos que

Per(f) ⊂ [H(p1, f) ∪ ... ∪H(pk, f) ∪O(q1, f) ∪ ... ∪O(qs, f),

e portanto

Ω(f) = Per(f) = H(p1, f) ∪ ... ∪H(pk, f) ∪O(q1, f) ∪ ... ∪O(qs, f).

Portanto f satisfaz a primeira condição.

Caso f satisfaça a segunda condição, então f tem infinitos poços/fontes, portanto não
possui uma decomposição espectral, pois poços/fontes são isolados, e não seria possivel
decompor o não-errante, em uma união finita de conjuntos básicos.

Caso f possua finitos poços/fontes e infinitas classes homocĺınicas distintas, suponha
que

Ω(f) = Λ1 ∪ ... ∪ Λk

mas temos que f está no residual R3 e teŕıamos que como cada conjunto básico é transitivo,
duas classes homocĺınicas contidas em um deles são iguais, portanto f teria no máximo k
classes homocĺınicas distintas, contradição, já que assumimos que f tem infinitas classes
homocĺınicas distintas. Ou seja, temos que f ∈ R0 admite uma decomposição espectral
se, e somente se, satisfaz a primeira condição.

Com isso podemos entender um pouco mais da decomposição espectral. Passaremos
a consideração de mais alguns teoremas e algumas definições que serão usadas em breve.

Definição. Seja p uma sela periódica de f ∈ Diff 1(M). EntãoH(p) varia C1-continuamente
em f se dado uma sequência gj −→ f na topologia C1, temos que H(p(gj), gj) −→ H(p, f)
na topologia de Hausdorff, onde p(g) é a continuação de p relativo a g.
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1. Genericamente, em um residual R4 ⊂ Diff 1(M), uma sela periódica p de um
difeomorfismo f ∈ R4, então H(p, f) varia C1-continuamente.

2. Genericamente, em um residual R5 ⊂ Diff 1(M), se um difeomorfismo com finitos
poços/fontes, então existe uma vizinhança U desse difeomorfismo na topologia C1,
tal que para qualquer outro difeomorfismo nessa vizinhança, os únicos poços/fontes
são as continuações.

Faremos um sketch da demonstração de 2. A idéia é caso f no residual de difeo-
morfismos de Kupka-Smale tenha finitos poços/fontes, pela persistência deles, para uma
vizinhança de f continuamos tendo pelo menos as continuações dos poços/fontes de f .
Então temos semicontinuidade inferior em uma vizinhança de f , e portanto continuidade
em um residual dela. Com isso podemos estender, e obter que genericamente a finitude
de poços/fontes é robusta.

Esses dois teoremas não serão demonstrados, mas note que o último teorema nos dá
um residual tal que se um elemento dele tem finitos poços/fontes, então essa finitute é
robusta.

Lema 3.10. Seja X um espaço de Baire e Γ : X → N uma aplicação semicontinua
inferiormente. Então existe um residual R ⊂ X tal que Γ é localmente constante em cada
ponto de R, ou seja, Γ é cont́ınua em R.

Queremos demonstrar a robustez genérica da finitude de classes homocĺınicas. Isso
será demonstrado com as seguintes proposições.

Proposição 3.11. Seja U ⊂ Diff 1(M) um aberto e R um residual de U tal que se
f ∈ R, então f tem apenas finitas classes homocĺınicas distintas H(p1, f), ..., H(pkf , f).
Então existe um subconjunto residual N ⊂ U tal que dado f ∈ N , existe uma vizinhança
aberta W de f em U tal que se g ∈ W ∩N , então as únicas classes homocĺınicas distintas
de g são as continuações H(p1(g), g), ..., H(pkf (g), g) de classes homocĺınicas de f .

Demonstração. Seja R como no enunciado da proposição, tomaremos os seguintes resi-
duais vistos anteriormente: R0, R2, R4. Apesar de já termos tomado R2 para construir o
R0, apenas estamos enfatizando a utilização da propriedade de R2 que será explicita na
demonstração. Defina

S = R0 ∩R2 ∩R4 ∩R.

S é um residual em U . Repare que se f ∈ S, então f tem finitas classes homocĺınicas
H(f, p1), ..., H(f, pkf ), que são disjuntas, pois estão no residual R2. E pelo residual R4,
cada classe homocĺınica varia continuamente em cada f ∈ S.

Como de costume, a idéia será procurar uma função boa para o nosso problema, e
mostrar semicontinuidade inferior. Considere a seguinte função Γ : S → N.

Γ(f) = #{ Classes homocĺınicas distintas}

Temos agora que dado f ∈ S, f tem finitas classes homocĺınicas que são distintas. Mas
dado g ∈ S suficientemente perto de f , as selas periódicas p1, ..., pkf tem continuações,
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mas como está no residual R4 as classes homocĺınicas H(f, p1), ..., H(f, pkf ) variam conti-
nuamente, e portanto as classes homocĺınicas H(g, p1(g)), ..., H(g, pkf (g)) continuam dis-
juntas. Temos que não há implosão de classes homocĺınicas, ou seja Γ é semicont́ınua
inferiormente em S. Portanto Γ é cont́ınua em N residual de S e portanto, residual de
U . Nesse residual Γ é localmente constante. Isso conclui a demonstração.

Para a próxima proposição precisaremos do seguinte lema.

Lema 3.12. Seja U ∈ Diff 1(M) aberto tal que D = {f ∈ U : f tem infinitas classes
homocĺınicas disjuntas, onde todas variam continuamente em f} é denso em U . Então

D∗ = {f ∈ U : f tem infinitas classes homoclinicas}

é um residual de U .

Demonstração. Consideraremos os seguintes conjuntos

Dj = {f ∈ U : f tem pelo menos j classes homoclinicas disjuntas}

Note que em D as classes homocĺınicas variam continuamente, portanto se f ∈ D
então f é ponto interior de Dj, pois mantém a infititude de classes homocĺınicas, então
D ⊂ Dj. Portanto int(Dj) é aberto e denso em U , para todo j ∈ N. Então temos que⋂
n∈Nint(Dj) ⊂ D∗ é um residual em U , pois D∗ não exige que as classes homocĺınicas sejam

disjuntas, o que completa a demonstração.

Esse lema nos permite demonstrar a seguinte proposição que junto com a proposição
anterior, demonstrará a robustividade genérica das classes homocĺınicas.

Proposição 3.13. Existe um residual R6 ⊂ Diff 1(M) tal que se f ∈ R6 tem apenas
finitas classes homocĺınicas distintas, então existe uma vizinhança U de f em R6 tal que
se g ∈ U então g tem apenas finitas classes homocĺınicas distintas.

Demonstração. Consideraremos os seguintes residuais vistos anteriormente, R0, R4. Seja
S = R0 ∩R4. Podemos decompor S da seguinte forma : S = Sfin ∪ S∞ onde Sfin denota
os elementos de S que tem finitas classes homocĺınicas, e S∞ = S − Sfin. Caso S∞ ∩ Sfin
é um conjunto magro de S, então afirmamos que R6 = S − (S∞ ∩ Sfin), é o residual
procurado. Note que ao tomarmos R6 como acima, o que estamos fazendo é tomar um
residual que se um elemento dele tem finitas classes homocĺınicas distintas, não há alguém
próximo que tem infinitas classes homocĺınicas distintas. Temos que mostrar então que
S∞ ∩ Sfin é magro em S.

S∞ ∩ Sfin = [int(S∞) ∩ Sfin] ∪ [∂S∞ ∩ Sfin]

Alguns comentários que merecem ser mencionados são os de que estamos considerando
a topologia relativa a S, ou seja, quanto tomamos o interior ou o fecho de um dos conjuntos,
estamos tomando desse conjunto em relação a S; o outro comentário que merece ser feito
é o que de fato podemos decompor o conjunto como acima, pois o seu fecho é composto
pelo interior união com o bordo. Note que ∂S∞ é fechado de interior vazio em S, portanto

∂S∞ ∩ Sfin =
∞⋃
n=0

(∂S∞ ∩ Sn),
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onde Sn é o conjunto dos elementos de S que têm n classes homocĺınicas distintas, é
uma união enumerável de fechados com interior vazio, portanto é um conjunto magro de S.

Por definição, temos que int(S∞) é um subconjunto aberto de S onde S∞ é denso.
Portanto existe U aberto em Diff 1(M) tal que U ∩ S = int(S∞). S∞ é denso em U , e
por estar no residual R4 as classes homocĺınicas variam continuamente nos elementos de
S∞. Pelo Lema anterior temos que S∞ é um residual em U .

Suponha que int(S∞) ∩ Sfin não é magro, logo existe alguma intersecção não vazia
entre S∞ e Sfin, mas S∞ é residual de U e Sfin não é magro em U , o que é um absurdo, pois
teŕıamos um elemento que tem ao mesmo tempo finitas e infinitas classes homocĺınicas
disjuntas. Portanto int(S∞) ∩ Sfin é magro, e como união de conjuntos magros é magra,
temos que S∞ ∩ Sfin é um subconjunto magro de S, e portanto o seu complementar

R6 = S − (S∞ ∩ Sfin)

é residual.

Com essas duas proposições obtemos o seguinte teorema.

Teorema 3.14. Existe um residual R ⊂ Diff 1(M) tal que se f ∈ R tem finitas classes
homocĺınicas distintas, H(p1, f), ..., H(pk(f), f), então existe uma vizinhança U tal que
se g ∈ U então as únicas classes homocĺınicas distintas de g são as continuações

H(p1(g), g), ..., H(pk(g), g).

Demonstração. Basta usarmos as duas proposições, pois a segunda proposição nos dá
um residual tal que se f ∈ R6 tem finitas classes homocĺınicas, existe uma vizinhança
tal que todo ponto nesta vizinhança tem apenas finitas classes homocĺınicas (ainda não
temos que elas serão a continuação das classes homocĺınicas antigas), e com isso cáımos na
primeira proposição, pois temos uma vizinhança e um residual, com finitude nas classes
homocĺınicas, logo obtemos um residual tal que as únicas classes homocĺınicas são as
continuações das classes homocĺınicas de f , e obtemos o resultado que queŕıamos.

Esse teorema nos diz que longe de infinitas classes homocĺınicas, conseguimos manter
essa finitude de classes homocĺınicas, o que nos mantém de maneira robusta no mundo
tame (mundo das finitas classes homocĺınicas). Precisaremos da seguinte definição.

Definição 3.15. Seja R ⊂ Diff 1(M), residual, e f ∈ R um difeomorfismo que admite
decomposição espectral da forma Ω(f) = Λ(p1)∪...∪Λ(pKf

). Essa decomposição espectral
é R-robusta se existe uma vizinhança aberta U de f em R tal que se g ∈ U , então g
admite uma decomposição espectral Ω(f) = Λ(p1(g)) ∪ ... ∪ Λ(pKf

), tal que se gi −→ f
na topologia C1, gi ∈ R então Λ(pj(g)) → Λ(pj) na topologia de Hausdorff, para todo
j ∈ {0, 1, ..., Kf}.

Como consequência do teorema visto acima, podemos demonstrar o seguinte teorema.



28 CAPÍTULO 3. APLICAÇÕES DO C1-CONNECTING LEMMA

Teorema 3.16. Existe um residual R7 ⊂ Diff 1(M) tal que se f ∈ R7 admite decom-
posição espectral, então essa decomposição espectral é R7-robusta.

Demonstração. Consideraremos os seguinte residuais, R5, R0 e R, onde R é o residual
dado pelo teorema anterior. Seja R7 = R0 ∩R∩R5 um residual. Iremos mostrar que esse
é o residual procurado.

Tome f ∈ R7, suponha que admite decomposição espectral, como f ∈ R0 temos que
Ω(f) = Λ(p1)∪...∪Λ(pKf

). Podemos escrever a decomposição espectral da seguinte forma,
Ω(f) = H(p1) ∪ ... ∪H(pLf

) ∪O(qLf+1) ∪ ... ∪O(qKf
), onde pi′s são selas periódicas e qi′s

são poços/fontes. Queremos mostrar que essa decomposição persiste em uma vizinhança
de f em R′.

Pelo residual R temos uma vizinhança U1 de f tal que se g ∈ U1, então as únicas
classes homocĺınicas de g são as continuações H(p1(g)), ..., H(pLf

(g)). Pelo residual R5

temos que existe uma vizinhança U2 de f tal que se g ∈ U2 os únicos poços/fontes de g
são as continuações O(qLf+1(g)), ...,O(qKf

(g)).

Seja U = U1 ∩ U2. Temos que se g ∈ U , então as únicas classes homocĺınicas e
poços/fontes de g são as das classes homocĺınicas e poços/fontes de f . Logo g admite uma
decomposição espectral Ω(g) = H(p1(g))∪ ...∪H(pLf

(g))∪O(qLf+1(g))∪ ...∪O(qKf
(g)).

Temos ainda que as conjuntos básicos variam continuamente em f , já que esta contida
em R4. Então a decomposição espectral de f é R7- Robusta.

O Teorema acima é muito importante, pois nos dá um residual onde a decomposição
espectral é robusta. Demonstraremos agora alguns corolários desse teorema.

Corolário 3.17. Existe um residual R8 ⊂ Diff 1(M) tal que se f ∈ R8, (onde n é a
dimensão de M), então f satisfaz apenas uma das seguintes condições.

1. f admite uma R8- robusta decomposição espectral Ω(f) = Λ(p1) ∪ ... ∪ Λ(pKf
) com

uma decomposição dominada.

2. f tem infinitos poços/fontes, e portanto não possui decomposição espectral.

3. f não admite decomposição espectral, tem finitos poços/fontes, e tem infinitas clas-
ses homocĺınicas disjuntas.

Demonstração. Para demonstrar basta tomarmos R8 = R0 ∩ R7. Temos que R8 tem
todas as propriedades desejadas.

Corolário 3.18. Existe um residual R9 ⊂ Diff 1(M) tal que se f ∈ R9 admite uma
decomposição espectral Ω(f) = Λ(p1) ∪ ... ∪ Λ(pKf

), então dado vizinhanças abertas, dis-
juntas W1, ...,WKf

de Λ(p1), ...,Λ(pKf
), respectivamente, existe uma vizinhança aberta U

de f em Diff 1(M) com as seguintes propriedades:

1. Se g ∈ U , então Ω(g) ⊂ (W1 ∪ ... ∪WKf
)

2. Se g ∈ (U ∩R9), então (Ω(g) ∩Wj) = Λ(pj(g)), para todo j ∈ {1, 2, ..., Kf}
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Demonstração. Tome R9 = R7 ∩ R2. Suponha que f admite decomposição espectral
Ω(f) = Λ(p1) ∪ ... ∪ Λ(pKf

). Temos que as classes homocĺınicas de f são iguais, ou dis-
juntas, e variam continuamente em f . Sejam W1, ...,WKf

vizinhanças abertar, disjuntas
de Λ(p1), ...,Λ(pKf

), respectivamente. Então Λ(p1) ∪ ... ∪ Λ(pKf
) ⊂ W = W1 ∪ ... ∪WKf

,
como varia continuamente e a decomposição espectral é robusta em f , então existe U
vizinhança aberta de f em Diff 1(M) tal que se g ∈ U então Ω(g) ⊂ W , o que mostra a
primeira condição.

Se g ∈ (U ∩ R9) então dado qualquer i ∈ {1, 2, ..., Kf}, temos que Wi ∩ Λ(pi) contém
Λ(pi) mas não intersecta nenhum outro Λ(pj), portanto (Wi ∩ Λ(pi)) = Λ(pi).

Passaremos agora para a última parte desse caṕıtulo, em que mostraremos a Conjec-
tura de Palis no caso com finitas classes homocĺınicas. Mas para isso precisaremos de
alguns resultados que não serão demonstrados. Primeiro começaremos com a seguinte
definição:

Definição. Dado um ponto periódico hiperbólico p, o seu ı́ndice de estabilidade é a
dimensão da variedade estável W s(p). Denotaremos o ı́ndice de estabilidade de p por
ind(p).

Usaremos o resultado do seguinte lema nas próximas demonstrações.

Lema 3.19 (Lema de Franks [10]). Considere f ∈ Diff 1(M), um conjunto finito F que
seja f - invariante, e uma ε-perturbação A de Df |F . Então existe uma ε-perturbação g de
f tal que g|F = f |F e Dg|F = A.

Esse lema nos permite fazer o seguinte, se F for a órbita de um ponto periódico não-
hiperbólico, podemos perturbar duas vezes e obter dois difeomorfismos com ı́ndices de
estabilidade diferentes nesse ponto ( pois podemos pertubar de maneira que o autovalor
se torne maior ou menor que um em valor absoluto).

Mañé na sua trajetória da demonstarção da Conjectura da C1-Estabilidade [14] con-
jecturou que todo elemento de =1M é Axioma A. Hayashi provou em [13] ser verdadeira
a conjectura dada pelo Mañé, esses resultados são bem fortes. Faremos uso do resultado
dado por Hayashi, que vem na forma do seguinte teorema:

Teorema 3.20. Seja =1(M) = {f ∈ Diff 1(M)| existe uma vizinhança aberta U de f
em Diff 1(M) tal que se g ∈ U , então todos os pontos periódicos de g são hiperbólicos}.
Então todos elementos de =1(M) são Axioma A sem ciclos.

Usaremos a seguinte versão do C1-connecting lemma:

Lema (C1-Connecting Lemma [23]). Seja f ∈ Diff 1(M) com pontos periódicos hi-
perbólicos p e q. Assuma que existem sequências de pontos (xj) e números naturais (kj)
tal que

(xj)→ ps ∈ W s(p)− {p} e fkj(xj)→ qu ∈ W u(q)− {q}

Então dado ε > 0 existe uma ε-perturbação g de f tal que W s(p(g)) ∩W u(q(g)) 6= ∅.



30 CAPÍTULO 3. APLICAÇÕES DO C1-CONNECTING LEMMA

Nosso objetivo é demonstrar o seguinte teorema:

Teorema 3.21 (Conjectura de Palis com finitas classes homocĺınicas). Exite um residual
R ⊂ Diff 1(M) tal que se f ∈ R tem finitas classes homocĺınicas, então f satisfaz uma,
e apenas uma, das seguintes condições:

1. f é Axioma A sem ciclos;

2. f não é hiperbólico e é aproximado por difeomorfismos que exibem ćıclos hetero-
dimensionais, ou seja, um ćıclo heterocĺınico entre selas periódicas com diferentes
ı́ndices de estabilidade.

Para demonstrar esse teorema precisamos mostrar primeiro o seguinte lema, onde a
partir de agora iremos considerar dim(M) ≥ 3.

Lema 3.22. Seja Λ(p) uma classe homocĺınica de uma sela periódica p de f ∈ Diff 1(M).
Assuma que existe uma vizinhança U de f em Diff 1(M), um residual R de U contendo
f , e uma sela periódica q de f com ind(q) 6= ind(p) tal que se g ∈ R, então Λ(p(g))
contem a continuação q(g) de q, e dado ε > 0, existe uma ε-perturbação h de f tal que
existe um ciclo heterodimensional entre p(h) e q(h).

Demonstração. Por hipótese ind(p) 6= ind(q), suponha que ind(p) > ind(q), caso seja o
contrário a demonstração é identica trocando q por p. O que queremos fazer é criar uma
intersecção robusta entre W s(p) e W u(q).

Dado ε > 0. Pela transitividade de classes homocĺınicas temos que existe um ponto
x ∈ Λ(p) tal que a órbita é densa em Λ(p). Por compacidade de classes homocĺınicas,
e usando o fato anterior, temos que existem sequências crescentes de números naturais
(mj) e (dj) com dj > mj tal que

fmj(x)→ p e fdj(x)→ q

Considere os domı́nios fundamentaisDs de p emW s
loc(p) eDu de q emW u

loc(q), podemos
supor, mudando os valores das sequências (mj) e (dj) caso necessário, que temos

fmj(x)→ ps ∈ W s(p)− {p} e fdj(x)→ qu ∈ W u(q)− {q}

Defina xj = fmj(x) e kj = dj−mj, note que agora as hipóteses do Connecting Lemma
são satisfeitas, então apliquemos o Connecting Lemma para obter uma ε/4- perturbação
g de f com

W s(p(g)) ∩W u(q(g)) 6= ∅.

E temos também que

dim(W s(p)) + dim(W u(q)) = ind(p) + (n− ind(q)) > ind(q) + n− ind(q) = n

Onde n é a dimensão deM , portanto caso necessário fazemos mais uma ε/4-perturbação
obtemos g′ ∈ U tal que W s(p(g′)) t W u(q(g′)), precisamos da interseção transversal para
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que ela persista por pequenas perturbações. Caso necessário fazemos mais outra ε/4-
perturbação, para garantir que g′ ∈ R, e portanto q(g′) ∈ Λ(p(g′))

Fazemos agora a mesma coisa para obter uma interseção entre W u(p) e W s(p) fazendo
a perturbação agora em g′. O que obtemos é uma ε-perturbação de f tal que possui um
ćıclo heterodimensional entre as continuações de p e q, como estavamos querendo.

Com esse lema, podemos demonstrar a Conjectura de Palis no caso em que há finitas
classes homocĺınicas.

Demonstração. Usaremos o seguinte residual R = R9 ∩ R5. Considere que f ∈ R tem
finitas classes homocĺınicas e finitos poços/fontes. Seja Ω(f) = Λ(p1) ∪ ... ∪ Λ(pk) a de-
composição espectral de f . O que iremos fazer nessa demonstração é mostrar que caso f
não seja Axioma A sem ciclos, e dado ε > 0 podemos criar um ciclo heterodimensional
após fazer uma ε-perturbação de f . Suponha, então, que f não é Axioma A sem ciclos,
pelo teorema mencionado anteriormente, temos que f /∈ =1(M).

Escolha vizinhanças disjuntas abertas W1, ...,Wk de Λ(p1), ...,Λ(pk) respectivamente.
Portanto pelo residual R+ existe uma vizinhança aberta U de f em Diff 1(M) satisfa-
zendo as suas propriedades. Como U é aberto e f não pertence a =1(M) temos que existe
g ∈ U ε/4-próxima de f , tal que g /∈ =1(M), ou seja, tem algum ponto periódico não-
hiperbólico q. Repare que, como q é periódico ele é um ponto não errante de g, portanto
q ∈ W1 ∪ ... ∪Wk.

Seja Wj a vizinhança que contém q e seja ind(pj) = s. O que temos é que pelo menos
um dos autovalores de Dg(q) tem norma 1. Podemos agora usar o Lema de Franks na
órbita de q para fazer uma ε/4-perturbação de g e obter g′ ∈ U e um q′ ponto periódico
hiperbólico de g′, com a g′-órbita de q′ coincide com a g-órbita de q mas ind(q′ 6= s.
Temos ainda que pela propriedade do residual R5 esse ponto periódico hiperbólico q′ não
pode ser um poço/fonte, portanto q′ é uma sela.

O que procuramos é garantir que Λ(p(g∗)) contém selas periódicas com ı́ndices dife-
rentes, para algum g∗ próximo de g′. Mas isso de fato ocorre, pois como q′ é um ponto
hiperbólico, ele não só persiste, como varia continuamente em g′. Portanto podemos ob-
ter, depois de uma ε/4-perturbação g∗ de g′, a continuação q∗ de q′ ainda pertencento a
Wj e g∗ ∈ (U ∩ R). Pela propriedade de R9 temos que (Wj ∩ Ω(g∗)) = Λ(pj(g

∗)), segue
que q∗ ∈ Λ(pj(g

∗)).

Agora basta mostrarmos que as hipóteses do Lema anterior estão sendo satisfeitas.
Já temos que Λ(pj(g

∗)) contém duas selas periódicas com ı́ndices diferentes em g∗. Isso
ocorre localmente em um residual de uma vizinhança de g∗, caso necessário tomamos uma
vizinhança menor de g∗, mas podemos assumir que q∗ tem uma continuação em todo U ,
e essa continuação pertence a Wj para todo difeomorfismo de U . Então temos que para
todo h ∈ (U ∩R) obtemos que q∗(h) ∈ (Wj ∩Ω(h)) = Λ(pj(h)), portanto Λ(pj(h)) contém
duas selas periódicas de diferentes ı́ndices, o que satisfaz as hipóteses do lema anterior.
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Aplicando o lema em Λ(pj(g
∗)), criamos após um ε/4-perturbação um ciclo heterodi-

mensional entre as continuações de q∗ e pj(g
∗). Portanto obtemos uma ε-perturbação de

f que apresenta ciclo heterodimensional, o que conclui a demonstração.

Para concluir demonstraremos o seguinte teorema.

Teorema 3.23. Existe um residual R10 ⊂ Diff 1(M) tal que se f ∈ R′ então f satisfaz
uma, e apenas uma, das seguintes condições:

1. f é Axioma A sem ciclos e tem decomposição espectral;

2. f admite decomposição espectral, é não-hiperbólico, e é aproximado por difeomor-
fismos que apresentam ciclos heterodimensional;

3. f não admite decomposição espectral; nesse caso f tem infinitas classes homocĺınicas
disjuntas.

Demonstração. Para demonstrar basta tomar R10 = R ∩R8. Caso tenha finitas classes
homocĺınicas e não seja Axioma A sem ciclos, a condição 2 é satisfeita, caso seja Axioma
A sem ciclos a condição 1 é satisfeita, e caso tenha infinitas classes homocĺınicas disjuntas,
não há decomposição espectral e a condição 3 é satisfeita.

Com isso conclúımos este caṕıtulo. Note que usamos ao longo do caṕıtulo algumas
idéias do caṕıtulo anterior, apesar de um pouco mais elaboradas, para mostrar resulta-
dos genéricos. Também utilizamos o Connecting Lemma para mostrar propriedades em
vizinhanças de Diff 1(M), essas idéias são boas para vermos o poder destes lemas de
perturbação. Vale comentar também que a demonstração desse caso da Conjectura de
Palis exige que a dimensão de M seja maior ou igual a 3, para podermos criar o ciclo
heterodimensional. Em superf́ıcies, a Conjectura de Palis foi demonstrada difeomorfismos
C1 por Pujals-Sambarino e pode ser encontrado em [22].

Resumo do caṕıtulo

Propriedades genéricas:

• Ω(f) = Per(f);

• Classes homocĺınicas são conjuntos neutros;

• A finitude de classes homocĺınicas é robusta;

• Decomposição espectral é robusta;
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• Finitude de poços/fontes implica em decomposição dominada nas classes homocĺınicas;

• Duas selas periódicas em um mesmo conjunto transitivo possuem a mesma classe
homocĺınica;

• Possui decomposição espectral se e somente se possui finitas classes homocĺınicas e
poços/fontes;

• Conjectura de Palis no mundo ”tame”.
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Caṕıtulo 4

Aplicações do C1-Pseudoconnecting
Lemma

Neste caṕıtulo lidaremos com uma ferramenta interessante, o C1-Pseudoconnecting
Lemma. Uma ferramenta bem poderosa pois nos permite conectar pseudo órbitas, ou
seja, nós podemos considerar pequenos erros ao longo de órbitas. Dividiremos em duas
seções. Na primeira parte mostraremos que genericamente dois pontos possuem uma
pseudo órbita se e somente se existem órbitas arbitrariamente próximas de um deles que
passa arbitrariamente próximo do outro, e então passaremos a estudar vários corolários
que seguem deste teorema. Na segunda parte, faremos um passeio pelo mundo conser-
vativo, ou seja, o mundo onde existe uma forma de volume ω que é preservada pelo
difeomorfismo. Em particular isto é muito bom, pois teremos então uma medida invari-
ante (Lebesgue), e poderemos usar Teoria Ergódica. Por outro lado estaremos lidando
com um mundo muito menor do que Diff 1(M). Segue do Teorema de Recorrência de
Poincaré que no mundo conservativo o conjunto do não-errante é a variedade toda, mos-
traremos que genericamente os difeomorfismos são transitivos, mais ainda que a variedade
toda é uma única classe homocĺınica.

Definição. Dado f ∈ Diff 1(M) uma ε-pseudo órbita (ou uma ε-cadeia) é uma sequência
{x0, ..., xn}, tal que f(xi) ∈ B(xi+1, ε).

35
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Uma ε-pseudo órbita, é uma espécie de órbita que admite erro, ou seja, pequenos saltos.
Isso faz com que os teoremas demonstrados para pseudo órbitas sejam mais poderosos do
que aqueles que funcionam apenas para órbitas. Denotaremos por <(f) = {x ∈ M | para
todo ε > 0 existe uma ε -pseudo órbita de x a x. Para todo x, y ∈M tais que dado ε > 0
existe uma ε-pseudo órbita de x para y então dizemos que satisfazem a relação x aε y.
Se isso ocorre ∀ ε > 0 então dizemos que x af y. Note que esta relação é transitiva.
Enunciaremos o C1-Pseudoconnecting Lemma, o principal lema de perturbação estudado
neste caṕıtulo.

Teorema 4.1 (C1-Pseudoconnecting Lemma [4]). Seja f ∈ Diff 1(M) que satisfaça uma
das seguintes condições:

1. Todas as órbitas periódicas de f são hiperbólicas.

2. M é uma superf́ıcie compacta e toda órbita periódica ou é hiperbolica ou é eliptica
irracional, ou seja, seus valores próprios não são ráızes da unidade (uma rotação
irracional).

Seja U uma C1-vizinhança de f em Diff 1(M). Então para todo par de pontos (x, y) tal
que x af y, existe g ∈ U e n > 0 um inteiro, tal que gn(x) = y.

Dizemos que dois pontos x, y ∈ M satisfazem a relação ≺ se para todas vizinhanças
abertas U e V de x e y, respectivamente, temos que existe n > 0 inteiro, tal que
fn(U) ∩ V 6= ∅. Passaremos agora a primeira seção.

4.1 Uma equivalência genérica e suas implicações

Nesta seção estudaremos um teorema, que é consequência do C1-Pseudoconnecting
Lemma, e seus corolários. O que este teorema nos diz é que as relações a e ≺ são equi-
valentes. Isso nos será de bastante utilidade, pois poderemos demonstrar propriedades
para um ou para outro, e valerá para os dois genericamente. Começaremos enunciando e
demonstrando este teorema.

Teorema 4.2. Existe R1 ⊂ Diff 1(M), residual, tal que para toda f ∈ R1 e para todo
par (x, y) de pontos de M , temos que

x af y ⇐⇒ x ≺f y

Demonstração. Seja ß uma base enumerável de abertos deM . Denotaremos por O(U, V ),
onde U, V ∈ ß, o conjunto dos difeomorfismos tais que ou, de modo robusto, existe um
iterado positivo de U que intersecta V , ou, de modo robusto, todo iterado positivo de U
é disjunto de V . Escreveremos o conjunto

O(U, V ) = O∞(U, V ) ∪
∞⋃
n=0

On(U, V )
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onde On(U, V ) é o conjunto dos difeomorfismos que fn(U)∩ V 6= ∅, e onde O∞(U, V ) é o
interior do complementar de

⋃∞
n=0 On(U, V ).

Note que cada um dos On(U, V ) são abertos pois U e V são abertos e foi constrúıdo de
modo robusto, e que O∞(U, V ) é aberto por definição, e que a união desses dois conjuntos
é densa por construção, de fato, pois ou existe algum iterado tal que fn(U) ∩ V 6= ∅, ou
para todo iterado positivos de U é disjunto de V .

Queremos preparar o caminho para podermos usar o C1-Pseudoconnecting Lemma,
para isso tomaremos KS o residual de Kupka-Smale. Temos que

⋂
U,V ∈ß O(U, V ) é um

residual em Diff 1(M). Tomaremos R1 = KS ∩
⋂
U,V ∈ß O(U, V ). Mostraremos que R1 é

o residual procurado.

Seja f ∈ R1, e seja (x, y) um par de pontos em M tal que x af y, e sejam U, V ∈ ß
vizinhanças de x e y, respectivamente. Temos que as hipóteses do C1-Pseudoconnecting
lemma são satisfeitas pois tomamos KS, portanto existe g arbitrariamente C1-próxima
de f tal que algum interado positivo de U por g intersecta V , isso acontece pois como
há pseudo órbitas entre x e y podemos conectar as suas órbitas e portanto garantimos
um ponto que tem uma órbita que sai de U e passa por V para g. Por R1 temos que
f ∈ O(U, V ), e como existe g arbitrariamente próxima de f proibindo f pertencer a
O∞(U, V ), então para algum n temos que fn(U) ∩ V 6= ∅. Como podemos tomar U, V
arbitrariamente pequenas, temos que x ≺f y.

O outro lado sempre acontece, ou seja, sempre que x ≺f y então existe sempre algum
ponto próximo de x cuja órbita passa próximo de y, portanto basta tomarmos esta órbita
como pseudo órbita e temos que x af y.

Como corolário imediato deste teorema temos que genericamente Ω(f) = <(f). De
fato pois se x ∈ Ω(f) então x ≺f x, mas genericamente temos que x af x, portanto

x ∈ <(f). Temos também que genericamente Ω(f) = Per(f), o que nos revela que gene-
ricamente também temos que Per(f) = Ω(f) = <(f).

Mostraremos um corolário, onde serão vistas idéias usadas na próxima seção, em
que discutiremos sobre o que acontece quando o conjunto não-errante é tudo. Para isso
precisaremos do seguinte lema.

Lema 4.3. Se f é um difeomorfismo de uma variedade conexa M tal que Ω(f) = M
então para todo x, y ∈M temos que x a y.

Demonstração. A idéia da demonstração é que como todo ponto é não errante, existe
sempre algum ponto próximo que a órbita volta perto, e como pseudo-órbitas admitem
pequenos erros, podemos caminhar pela variedade até chegar em qualquer outro ponto.
Vamos formalizar isto.
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O que temos é que para todo ε > 0 e todo par de pontos x, y ∈M , podemos escolher
uma sequência de pontos x0 = x, x1, ..., xk = y tais que d(xi, xi+1) ≤ ε

2
, para todo i. E

para cada xi e xi+1, temos uma ε-pseudo órbita entre eles, pois como xi é não errante,
existe x′i ∈ B(xi,

ε
2

tal que existe ni tal que fni(x′i) ∈ B(xi,
ε
2
), e temos a ε-pseudo órbita

xi, f(x′i), ..., f
ni−1(x′i), xi+1, e portanto juntando esses pedaços de órbitas, temos uma ε-

pseudo órbita entre x e y, como podemos fazer isso para todo ε > 0, então x af y.

Chamamos a atenção do leitor para a idéia vista acima, de andar pela variedade com
pequenos passos e assim criar uma pseudo órbita, será importante quando passarmos para
o mundo conservativo, de fato veremos ela novamente neste texto.

Este Lema e o 4.2 nos permitirá mostrar o seguinte resultado muito interessante.

Corolário 4.4. Seja M conexa então existe R2 ⊂ Diff 1(M), residual, tal que se f ∈ R2

com Ω(f) = M então f é transitivo, e M é uma única classe homocĺınica.

Demonstração. A primeira parte do corolário é consequência direta do Lema e do ??,
pois tomando R1, o que temos é que se Ω(f) = M pelo Lema para todo x, y ∈ M temos
x af y, mas por R1 essa relação nos dá que x ≺f y, portanto f é transitivo.

Para a segunda parte do Corolário, usamos o residual dado pelo Teorema de Densidade
Geral de Pugh, e usaremos o residual dado por Bonatti-Diaz que nos diz que dois pontos
hiperbólicos pertencem ao mesmo conjunto transitivo se e somente se pertencem a mesma
classe homocĺınica. Seja R2 a intersecção desses residuais, então temos que como M é
transitivo, e todos os pontos periódicos são hiperbólicos, e são densos em M então M é
uma única classe homocĺınica, o que conlui a demonstração.

Vamos dar uma pausa nessa questão do que acontece quando o não errante é toda
a variedade e começaremos a estudar mais o conjunto recorrente por cadeia. Primeiro
podemos considerar a seguinte relação simétrica `a definida da seguinte forma, para todo
par de pontos x, y ∈ M temos que x `a y se x a y e y a x. Esta relação induz uma
relação de equivalência em <(f), e as classes de equivalência são chamadas de classes de
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recorrência por cadeia. Precisaremos da seguinte definição.

Definição 4.5. Um conjunto compacto Λ é dito fracamente transitivo se para todo x, y ∈
Λ temos que x ≺ y. E o conjunto Λ será fracamente transitivo maximal se ele é fracamente
transitivo, e não existe nenhum outro conjunto Λk fracamente transitivo tal que Λ ⊂ Λk.

Vale comentar que quando a relação ≺f é transitiva, então é induzida uma relação de
equivalência em Ω(f), e temos que os conjuntos fracamente transitivos maximais são as
classes de equivalência dessa relação simétrica. Com isso passaremos ao seguinte corolário.

Corolário 4.6. Existe R ⊂ Diff 1(M), residual, tal que para todo f ∈ R temos que
as classes de recorrência por cadeia são exatamente os conjuntos fracamente transitivos
maximais de f .

Demonstração. A demonstração é bem simples, basta tomar R = R1, temos que quando
a relação ≺ é transitiva, os conjuntos fracamente transitivos maximais são exatamente
as classes de equivalência em Ω(f), mas como f ∈ R1 temos que essa relação coincide
com `a, que induzem as classes de equivalência por cadeia, e como <(f) = Ω(f) neste
residual, temos então que as classes de recorrência por cadeia são exatamente os conjuntos
fracamente transitivos maximais, o que conclui a demonstração.

Falaremos um pouco agora sobre o Teorema Fundamental dos Sistemas Dinâmicos [3],
que nos diz que todo homeomorfismo h : X −→ X, onde X é um espaço métrico com-
pacto, existe uma função Lyapunov φ : X −→ R, que é uma função cont́ınua estritamente
crescente ao longo das órbitas de X/<(f) e a imagem φ(<(f)) é um compacto totalmente
desconexo de R, na verdade a função Lyapunov leva cada componente recorrente por
cadeia em um ponto da reta. O que essa função nos permite fazer é separar a dinâmica
em regiões da variedade, ela também diz que essencialmente a dinâmica é parecida com
a dinâmica de um campo gradiente, para mais detalhes ver no apêndice.

Definição 4.7. Um atrator topológico de f ∈ Diff 1(M) é um conjunto compacto,
invariante, transitivo Λ ⊂ M tal que existe uma vizinhança aberta U de Λ (que iremos
chamar de bacia local de Λ) com

f(U) ⊂ U e
⋂
n∈N

fn(U) = Λ

Vamos definir um quase-atrator como sendo a intersecção de uma famı́lia de atratores
topológicos. E com isso podemos mencionar a seguinte conjectura dada por Hurley: Para
todo r ≥ 1, existe um residual R ⊂ Diff r(M) tal que para todo f ∈ R a união das bacias
dos quase-atratores recorrentes por cadeias formam uma parte residual de M . Mostrare-
mos essa conjectura na topologia C1. Mas para isso precisaremos do seguinte Lema.

Lema 4.8. Para todo f ∈ R1 e todo compacto invariante K ⊂M , Lyapunov estável para
f , e se x ∈ K temos que:

x af y ⇒ y ∈ K
E se K é recorrente por cadeias, então K é uma classe de recorrência por cadeias.
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Demonstração. Primeiro observemos que como K é Lyapunov estável, então K possui
vizinhanças arbitrariamente pequenas que são positivamente invariantes por f , ou seja,
vizinhanças U tais que f(U) ⊂ U . Agora repare que como x ∈ K e x a y, como f ∈ R1

isso nos diz que x ≺ y. Notemos que a relação x ≺ y nos diz que podemos tomar vizi-
nhanças, de x e y, arbitrariamente pequenas, que continuam se intersectando para algum
iterado futuro. Pela invariância das vizinhanças de K, temos que y ∈ K.

Obtemos que o conjunto K contém todas as classes de recorrência por cadeia que
ele intersecta, mas como K é um conjunto recorrente por cadeias então é exatamente
uma classe de recorrência por cadeias. O que conclui a demonstração. O conclui a
demonstração.

Carballo-Morales mostraram que genericamente no mundo ”tame”a união das bacias
globais de atratores é aberta e densa na variedade, ou seja, de um ponto de vista topo-
logico, as bacias globais de atratores tem grande importância na dinâmica. Isso é bom,
pois podemos restringir nosso estudo as bacias globais.

Esse lema nos permitirá caminhar para a demonstração da conjectura de Hurley para
a topologia C1. Mas primeiro iremos demonstrar a seguinte proposição.

Proposição 4.9. 1. Para todo f ∈ Diff 1(M), um quase-atrator recorrente por ca-
deias é uma classe de recorrência por cadeias Lyapunov estável.

2. Existe R4 ⊂ Diff 1(M) tal que para todo f ∈ R4, uma classe de recorrência por
cadeias que é Lyapunov estável é um quase-atrator.

Demonstração. O primeiro item desta proposição é fácil de demonstrar, pois um quase-
atrator K vai possuir vizinhanças abertas U estritamente invariantes por f , ou seja
f(U) ⊂ U e portanto é Lyapunov estável, também vamos ter que as ε-pseudo órbitas,
para ε pequeno, não pode sair de U . Com isso temos que um quase-atrator contém todas
as classes de recorrência por cadeia que intersectam ele, se ele mesmo for uma classe de
recorrência por cadeias então ele é exatamente uma classe de recorrência por cadeias.

Vamos demonstrar o segundo item da proposição. Vamos usar R1, e seja K uma classe
de recorrência por cadeias Lyapunov estável. Vamos considerar os seguintes conjuntos,
dado ε > 0 definimos o conjunto

V (K, ε) = {y ∈M ;∃x ∈ K, x aε y}

note também que se ε1 < ε2 então V (K, ε1) ⊂ V (K, ε2), basta notar que se você possui
uma ε2-pseudo órbita, então você também possui uma ε1-pseudo órbita. Portanto o que
temos é que

⋂
ε V (K, ε) é uma intersecção decrescente de compactos que são iguais a⋂

ε

V (K, ε) = {y ∈M ;∃x ∈ K, x a y}

Como K é Lyapunov estável, temos que K =
⋂
ε V (K, ε), isso segue do 4.8.
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Temos que para toda vizinhança aberta U de K ∃ε > 0 tal que V (K, ε) ⊂ U . Temos
também que para todo y ∈ V (K, ε) tal que x0 = x, x1, ..., xk = y é uma ε-pseudo órbita que
liga x a y, e para todo z ∈M tal que d(f(y), z) < ε temos que x0 = x, ..., xk = y, xk+1 = z
é uma ε-pseudo órbita ligando x a z, com isso mostramos que f(V (K, ε)) ⊂ int(V (K, ε)).
Então a classe de recorrência por cadeias K possui uma base de vizinhanças estritamente
invariantes por f , e é portanto um quase-atrator recorrente por cadeias, o que conclui a
prova da proposição.

Agora passaremos a demonstração da Conjectura de Hurley na topologia C1, que vem
como o seguinte corolário.

Corolário 4.10 (Conjectura de Hurley para a topologia C1). Existe R3 ⊂ Diff 1(M),
residual, tal que para todo f ∈ R3, a união das bacias dos quase-atratores recorrentes por
cadeia é uma parte residual de M .

Demonstração. Vamos considerar R5 um residual dado por Morales-Paćıfico, que fala
que genericamente existe R residual de M , tal que ∀x ∈ R o conjunto ω(x, f) é recorrente
por cadeias e Lyapunov estável. Seja R3 = R1 ∩ R5 temos então que se f ∈ R3, para
todo x ∈ R o conjunto ω(x, f) é recorrente por cadeias e Lyapunov estável, e pelo 4.8 é
uma classe de recorrência por cadeias Lyapunov estável, e pela proposição anterior, é um
quase-atrator recorrente por cadeias. A união das bacias desses quase-atratores contém
R que é um residual de M . O que conclui a demonstração da Conjectura de Hurley na
topologia C1.

Antes de passarmos para o próximo corolário vamos falar um pouco mais sobre Clas-
ses homocĺınicas genericamente. Já sabemos do Teorema de Carballo-Morales-Paćıfico,
que genericamente, duas classes homocĺınicas ou são iguais, ou são disjuntas. Já sabemos
também, que elas são conjuntos compactos, transitivos, ou seja, para todo x, y ∈ H(p, f)
temos que eles satisfazem a relação x ≺f y. Mas o que vimos nesta seção, temos que ge-
nericamente a relação ≺ é equivalente a a, portanto temos que genericamente para todo
x, y ∈ H(p, f) temos que x a y, e com isso temos que genericamente classes homocĺınicas
são classes de recorrência por cadeias. Dizemos que uma classe de recorrência por cadeias
que não é uma classe homocĺınica nem está contida em alguma órbita periódica é uma
classe aperiódica. Agora passaremos para o seguinte corolário.

Corolário 4.11. Existe R6 ⊂ Diff 1(M), residual, tal que para todo f ∈ R6, toda compo-
nente conexa de interior não vazio de Ω(f) = <(f) é periódica e sua órbita é uma classe
homocĺınica.

Demonstração. A demonstração, apesar de não ser grande, é bem interessante. Pri-
meiro, usando o Teorema fundamental dos Sistemas Dinâmicos, temos que toda com-
ponente conexa de <(f) está contida dentro de uma classe de recorrência por cadeias.
Depois usando o residual dado pelo Teorema de Densidade de Pugh, se essa componente
conexa for de interior não vazio, temos que ela contém uma órbita de um ponto periódico
hiperbólico. Caso não haja intersecção transversal entre entre as variedades estáveis e
instáveis desse ponto, usamos o Connecting Lemma, podemos usar pois essa classe de
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recorrência por cadeias órbitas de pontos da variedade estável acumulam na variedade
instável, ao criarmos a intersecção transversal garantimos que para um difeomorfismo
arbitrariamente próximo, há uma classe homocĺınica. Pelo que acabamos de ver generi-
camente classes homocĺınicas são classes de recorrência por cadeia, portanto acabamos
de mostrar que genericamente toda componente conexa de interior não vazio de <(f)
está contida dentro de uma classe homocĺınica, o que conclui a demonstração deste co-
rolário.

Passaremos para o último corolário desta seção. Mas para isso precisaremos da se-
guinte definição.

Definição 4.12. Um conjunto compacto invariante Λ é robustamente transitivo se ele
admite uma vizinhança isolante U tal que para todo difeomorfismo g suficientemente
próximo na topolologia C1 de f , o maximal invariante Λg de g com respeito à U e é
transitivo.

Mas para demonstrar este último corolário precisaremos do seguinte Lema.

Lema 4.13. Existe R7 ⊂ Diff 1(M), residual, tal que para todo f ∈ R7 e toda classe
homocĺınica isolada H(p, f) de uma órbita periódica hiperbólica p de f existe uma vi-
zinhança U de f dentro de Diff 1(M) e U de H(p, f) dentro de M tal que para todo
g ∈ R7 ∩ U U contém apenas uma única classe homocĺınica.

Demonstração. Temos que genericamente duas classes homocĺınicas ou são iguais ou
são disjuntas, e variam continuamente. Tomemos o residual com essas propriedades,
dado pelo Teorema de Carballo-Morales-Paćıfico. Usaremos agora uma idéia que aparece
as vezes para demonstrar resultados genéricos. Seja {On}n∈N uma cobertura de M , e cri-
emos uma aplicação tal que para cada n ∈ N associaremos o número N(n, f) ∈ N∪{∞},
em que para cada f associa o número de classes homocĺınicas que intersectam On. Te-
mos que como as classes homocĺınicas variam continuamente no residual tomado, então
a aplicação é semicont́ınua inferiormente neste residual, e portanto é continua em R7 um
residual deste residual e portanto um residual de Diff 1(M), e portanto a aplicação é
localmente constante.

Seja H(p, f) uma classe homocĺınica isolada de um difeomorfismo pertencente a R7,
temos que como as classes homocĺınicas são compactas, então tome uma vizinhança aberta
U0 que isola H(p, f) e tome uma subcobertura finita Oi1 , ..., Oik que esta contida em U0,

e seja U uma vizinhança aberta de H(p, f) que está contida em
⋃k
j=1Oij . Então existe U

vizinhança de f tal que para todo g ∈ R7 ∩ N e todo j ∈ {1, ..., k}, N(ij, g) = N(ij, f),
ou seja, cada aberto da subcobertura, não encontra outra classe homocĺınica, e portanto
U contém apenas uma única classe homocĺınica de g.

Podemos agora demonstrar o último corolário desta seção.

Corolário 4.14. Existe R8 ⊂ Diff 1(M), residual, tal que para todo f neste residual, toda
classe homocĺınica Λ de f isolada dentro de <(f) é robustamente recorrente por cadeias.
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Isto é, para toda vizinhança isolante U de Λ, para todo difeomorfismo g suficientemente
próximo de f na topologia C1 o conjunto maximal invariante de g dentro de U é recorrente
por cadeias.

Demonstração. Vamos tomar R8 = R1∩R7, seja f pertencente a este residual, e H(p, f)
uma classe homocĺınica isolada. Suponha por absurdo que H(p, f) não é robustamente
recorrente por cadeias. Com a função de Lyapunov podemos tomar V uma vizinhança
filtrante de H(p, f). Seja V vizinhança de f pequena suficiente para que V continue sendo
uma vizinhança filtrante para g ∈ V.

O conjunto <(f)∩ V está contido dentro de Λg maximal invariante de g dentro de V .
Temos também que Λg possui uma base de vizinhanças filtrantes e portanto as pseudo
órbitas juntando dois pontos de Λg, não podem se afastar de Λg. Concluimos que a classe
de recorrência por cadeias de g contida em Λg coincide com a classe de recorrência por
cadeias de g restrito a Λg.

Por hipótese, ∃g ∈ V tal que Λg não é recorrente por cadeias. Usando resultados do
Teorema fundamental dos sistemas dinâmicos, pode-se mostrar que a restrição de g a Λg

possui pelo menos duas classes de recorrência por cadeias distintas. Existe portanto uma
classe de recorrência por cadeias K de g disjunto de H(p(g), g). Ainda como resultados
do Teorema fundamental dos sistemas dinâmicos, existe um aberto de M estritamente
invariante V ′ tal que os abertos V ′ e o complementar de V

′
contém um e apenas um dos

conjuntos K e H(p(g), g). Suponha que k ⊂ V ′ e que H(p(g), g) ⊂ M/V
′
. Aplicamos o

C1- Closing Lemma para uma órbita recorrente de K e obtemos uma órbita periódica para
p(g) contida em K para g′ arbitrariamente próxima de g. Caso necessário perturbamos
mais uma vez com o C1-Pseudoconnecting Lemma para criar uma classe homocĺınica
H(p′, g′). Obtemos então para um difeomorfismo arbitrariamente próximo de g duas
classes homocĺınicas disjuntas, pois estão contidas em abertos diferentes, e realmente
estão contidas pois esses abertos são invariantes. Podemos fazer sempre isso, por menor
que a vizinhança V seja, o que é um absurdo, pois pelo lema anterior, tinhamos que
localmente só tem apenas uma classe homocĺınica. O que conclúi a demonstração deste
corolário.

Com este corolário conclúımos a seção. Chamamos a atenção do leitor para o número
de corolários que foi obtido pelo 4.2, e da ótima ferramenta que ganhamos com o C1-
Pseudoconnecting Lemma. Na próxima seção iremos mostrar o variação do 4.2, o que nos
permitirá obter vários resultados. Na próxima seção aparecerá um mundo onde o residual
de Kupka− Smale não é válido, o mundo conservativo de dimensão 2.

Resumo da seção

Propriedades genéricas:

• Ω(f) = Per(f);



44 CAPÍTULO 4. APLICAÇÕES DO C1-PSEUDOCONNECTING LEMMA

• Classes homocĺınicas são conjuntos neutros;

• A finitude de classes homocĺınicas é robusta;

• Decomposição espectral é robusta;

• Finitude de poços/fontes implica em decomposição dominada nas classes homocĺınicas;

• Duas selas periódicas em um mesmo conjunto transitivo possuem a mesma classe
homocĺınica;

• Possui decomposição espectral se e somente se possui finitas classes homocĺınicas e
poços/fontes;

• Conjectura de Palis no mundo ”tame”;

• x af y ↔ x ≺f y;

• Ω(f) = <(f);

• As classes de recorrência por cadeia são os conjunto fracamente transitivos maximais;

• Uma classe de recorrência por cadeia Lyapunov estável é um quase-atrator;

• A união das bacias dos quase-atratores é um residual da variedade;

• Toda classe homocĺınica isolada em <(f) é robustamente recorrente por cadeias.

4.2 Um passeio pelo mundo conservativo

Estudaremos agora o seguinte conjunto Diff 1
ω(M) onde ω é uma forma de volume em

M e esse conjunto é o conjunto dos difeomorfismos que preservam essa forma de volume.
O que é interessante neste mundo é que poderemos usar uma forte ferramenta que é a
Teoria Ergódica, pois possuimos uma medida invariante. Nesta seção apenas usaremos o
Teorema de Recorrência de Poincaré de resultado da Teoria Ergódica.
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Teremos que usar uma outra versão do C1-Pseudoconnecting Lemma, pois temos que
garantir que ao fazermos a perturbação o difeomorfismo continue preservando volume. E
a partir disso poderemos demonstrar os resultados genéricos que queremos em Diff 1

ω(M).
Utilisaremos a seguinte versão do lema de perturbação.

Teorema 4.15 (C1-Pseudoconnecting Lemma para Diff 1
ω(M)). Seja f um difeomor-

fismo que preserva uma forma de volume ω. Suponha que todas as órbitas periódicas de
f são hiperbólicas. Seja U = viz1

ω(f) uma vizinhança C1 dentro de Diff 1
ω(M). Então,

para todo par (x, y) de pontos de M tal que x a y existe um difeomorfismo g dentro de U
e um inteiro n > 0 tal que gn(x) = y.

Dividiremos esta seção em duas partes. Na primeira iremos mostrar resultados no
caso em que dim(M) ≥ 3, e na segunda iremos estudar o que acontece quando M é uma
superf́ıcie.

4.2.1 O mundo conservativo para dim(M) ≥ 3

Podemos tomar o residual Kupka-Smale, que no mundo conservativo só é válido
quando dim(M) ≥ 3, restrito a Diff 1

ω(M), e juntamente com o lema de perturbação,
podemos mostrar o seguinte teorema.

Teorema 4.16. Existe um residual R ⊂ Diff 1
ω(M) tal que para todo difeomorfismo f ∈ R

e todo par de pontos (x, y) de M , temos que

x af y ⇐⇒ x ≺f y

É a versão do teorema visto na seção anterior para o caso conservativo. Note que a
demonstração pode ser feita de forma idêntica a do 4.2, pois usavamos o pseudoconnecting
lemma para demonstrar. Com este teorema podemos demonstrar os seguintes resultados.

Teorema 4.17. Suponha que dim(M) ≥ 3. Então existe R1 ⊂ Diff 1
ω(M), residual, tal

que todo f ∈ R1 é transitivo.

Demonstração. Primeiro mostraremos a seguinte afirmação que é sempre verdade no
mundo conservativo.

Afirmação. Para todo f ∈ Diff 1
ω(M) temos que Ω(f) = M .

Demonstração. A demonstração é feita da seguinte formma, tome qualquer x ∈ M e
para qualquer vizinhança aberta U de x temos que como ω ela induz uma ”medida de
Lebesgue”, que da peso positivo a abertos, e como M é compacto, a medida da variedade
é finita, e portanto será uma medida de probabilidade. Agora temos o território pronto
para usar o Teorema de Recorrência de Poincaré [15], e portanto temos que os iterados de
U voltam infinitas vezes para U , logo x ∈ Ω(f), mas isso acontece para qualquer x ∈ M
logo Ω(f) = M .
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Com isso agora, podemos fazer uso do 4.8 e criar uma ε-pseudo órbita entre x e y, para
todo x, y ∈M e para todo ε > 0, mas como genericamente essa relação é equivalente a ≺,
temos então que para todo x, y ∈M x ≺ y. Portanto f é transitivo nesse residual.

Para completar essa linha de racioćınio mostraremos o seguinte teorema.

Teorema 4.18. Existe R ⊂ Diff 1
ω(M), residual, tal que se f ∈ R então M é uma única

classe homocĺınica.

Demonstração. Usamos o teorema anterior, que nos dá que genericamente f é transi-
tivo. Primeiro tinhamos que Ω(f) = M , mas genericamente Ω(f) = Per(f), nesse caso
é consequência do C1-Closing Lemma de Pugh-Robinson [21]. Temos que genericamente,
todo compacto transitivo contendo um ponto periódico hiperbólico p está contido dentro
da classe homocĺınica de p. De fato, pois caso não haja interseção homocĺınica, como
é transitivo, há pontos da variedade estável que acumulam na variedade instável, pode-
mos usar o C1-Connecting Lemma e criar interseção homocĺınica, e como genericamente
classes homocĺınicas são conjuntos neutrais (o Teorema de Carballo-Morales-Paćıfico é
válido no mundo conservativo, basta usar o C1-Connecting Lemma dado por Xia), temos
que genericamente as classes homocĺıncas são conjuntos transitivos maximais, como f é
transitivo, então M é uma única classe homocĺınica.

Com esse teorema concluimos essa parte, e passaremos para o caso em que M é uma
superf́ıcie. As demonstrações serão um pouco mais trabalhosas, pelo fato de que generica-
mente em superf́ıcies temos a presença de pontos eĺıpticos, mas igualmente interessantes.

4.2.2 O mundo conservativo quando dim(M) = 2

Nessa seção lidaremos com a situação em que temos que genericamente, as órbitas
periódicas ou são hiperbólicas, ou sua derivada é conjugada a uma rotação irracional, esse
resultado genérico foi dado por Newhouse [17]. Perdemos a hiperbolicidade, mas esse não
é o fim do mundo, como será visto nas demonstrações, mas para isso precisaremos do
Lema de Franks para o caso conservativo. O C1-Pseudoconnecting Lemma ainda é válido
no mundo conservativo das superf́ıcies, não iremos demonstrar mas assumiremos como
verdade.

Usando o C1-Pseudoconnecting Lemma, no caso conservativo para superf́ıcies, pode-
mos demonstrar de maneira igual a vista anteriormente, o seguinte teorema:

Teorema 4.19. Existe R ⊂ Diff 1
ω(M2), residual, tal que para todo f ∈ R f é transitivo.

A demonstração pode ser feita de maneira identica a desse teorema no caso de dim(M) ≥
3. A grande dificuldade está em demonstrar que genericamente M2 é uma única classe
homocĺınica, pois perdemos hiperbolicidade. Mas como disse anteriormente, ainda não é
o fim do mundo. A boa not́ıcia é que podemos contornar isso via o Lema de Franks.

Lema 4.20 (Lema de Franks para o caso conservativo). Seja f um difeomorfismo de
classe Cr de uma variedade compacta M que preserva uma forma de volume ω. Para
toda C1-vizinhança U de f dentro de Diff rω(M), existe uma O = viz1

ω(f) e ε > 0 com a
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seguinte propriedade:

Dados um difeomorfismo f ′ ∈ O, e uma subconjunto finito E de M , uma vizinhança
V de E e em todo ponto x ∈ E uma ε-perturbação Bx : TxM → Tf ′(x)M de Df(x)′,
existe g ∈ U que coincide com f ′ fora de V e sobre E tal que para todo ponto x ∈ E,
Dg(x) = Bx.

Temos que quando a órbita periódica não for hiperbólica, genericamente em M2 será
eĺıptica. O que queremos fazer é criar órbitas periódicas hiperbólicas, por meio de peque-
nas perturbações no difeomorfismo de forma que obtemos um valor próprio real, então
usamos o Lema de Franks para garantir hiperbolicidade. Precisaremos do seguinte lema:

Lema 4.21. Para todo ε > 0, existe N ≥ 0 tal que, para todo n ≥ N e toda sequência
finita A0, ..., An ∈ SL(2,R), existem α0, ..., αn números dentro de (−ε, ε) com a seguinte
propriedade:

Para todo i ∈ {0, ..., n}, denotaremos por Bi = Rαi
oAi a componente Ai, composta

com a rotação Rαi
, de ângulos αi. Então a matriz BnoBn−1o...oBo tem valores próprios

reais.

Demonstração. Primeiro observe que as matrizes de SL(2,R) agem sobre S1. Podemos
escrever a rotação por α de x como x+ α. Iremos precisar da seguinte afirmação:

Afirmação. Para todo ε > 0, existe µ > 0 tal que, para toda matriz A ∈ SL(2,R), uma
das duas propriedades abaixo é satisfeita:

1. Existe ϕ ∈ S1 e θ ∈ (−ε, ε) tais que

RθoAoRθ(ϕ) = −R−θoAoR−θ(ϕ)

2. Para todo ϕ ∈ S1, a distância entre A(ϕ+ ε) e A(ϕ) é maior do que µ.

Demonstração. As matrizes A ∈ SL(2,R) podem ser escritas como O1oDoO2, onde
O1, O2 são rotações. Como rotações são isometrias em S1, basta mostrarmos o caso
quando a matriz é diagonal com valores próprios λ, λ−1.

A idéia está em pegar o vetor (0, 1), o aproximarmos da que passa por (1, 0). Bom,
caso λ seja superior a λ0, que é muito maior com relação a ε−1, então, existe θ ∈ (0, ε)
tal que o vetor RθoDoRθ(0, 1) é colinear a (1, 0), para achar esse θ basta usar o teorema
do valor intermediário, já que ele mora na reta. Por simetria, podemos tomar a mesma
rotação no sentido oposto tal que −R−θoDoR−θ(0, 1) = RθoDoRθ(0, 1). O que conclui a
demonstração da primeira parte da afirmação.

O conjunto das matrizes diagonais com valores próprios limitados por λ0 é compacto,
então temos equicontinuidade nesse conjunto, portanto existe µ > 0 tal que para todo
ϕ ∈ S1 temos que a distância entre A(ϕ + ε) e A(ϕ) é maior que µ, para todo A nesse
conjunto.
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Tome N > 1
µ
. Sejam A0, ..., An com n ≥ N , uma sequência finita de matrizes de

SL(2,R).

Primeiro suponha que existe 1 ≤ k ≤ n tal que a matriz A = AloAl−1o...oAk satisfaz
a primeira parte da afirmação. Existe então θ ∈ (0, ε) e um vetor ξ ∈ S1 tal que M1(ξ) =
−M−1(ξ), criamos uma função cont́ınua em t ∈ [−1, 1], onde

Mt = (Ano...oAl+1)oRtθo(Alo...oAk)oRtθo(Ak−1o...oA0)

Temos então, uma função cont́ınua que contém um semi-ćırculo de S1, portanto contém ou
ξ ou −ξ, então o terreno foi preparado e podemos usar o teorema do valor intermediário e
garantir que existe t ∈ [−1, 1] tal que Mt(ξ) é colinear a ξ, e portanto Mt tem seus valores
próprios reais. E tomamos αk−1 = αl = tθ e αi = 0 para i /∈ {k − 1, l}.

Vejamos o segundo caso. Seja

Mi,t = (Ano...oAi+1)o(RtεoAi)o(RεoAi−1o...oRεoA0)

Por hipótese, temos que (Ano...oAi+1) verifica a segunda parte da afirmação. Para todo
ϕ ∈ S1 temos que a distância Mi,1(ϕ) e Mi,0(ϕ) é maior do que µ. Note que Mi,0 = Mi−1,1,
e com isso obtemos uma famı́lia cont́ınua que conecta M0,0 a Mn,1. Mas como para cada
membro da familia, para todo ϕ ∈ S1, a distância das imagens é minorada por µ, então
a distância das imagens por essa famı́lia cont́ınua é maior do que Nµ > 1, podemos usar
mais uma vez o teorema do valor intermediário, e obtemos um ponto fixo em S1 para
essa famı́lia. Essa matriz portanto possui valores próprios reais. então tomando αi = tε,
αj = ε para j < i e αk = 0 para k > i, terminando a demonstração do lema.

Este Lema nos permitirá demonstrar a seguinte proposição:

Proposição 4.22. Seja r ≥ 1, f ∈ Diff rω(M) e U = viz1(f) dentro de Diff rω(M).
Existe N ≥ 1 tal que para toda órbita periódica γ de f de peŕıodo superior a N e toda
vizinhança V de γ, existe g ∈ U , que coincide com f fora de V e ao longo de γ, tal que
γ é uma órbita periódica hiperbólica para g.

Demonstração. Tomamos as sequências finitas, de tamanho maior ou igual que N , de
matrizes de SL(2,R) de norma uniformemente limitada. Peloa lema anterior, podemos
obter uma perturbação da derivada e obter um valor próprio real. Usamos o Lema de
Franks para obter um valor próprio de norma diferente de 1, garantindo a hiperbolicidade.

Essa proposição nos permitirá contornar a falta de hiperbolicidade, com uma pequena
perturbação, gerar a hiperbolicidade. Podemos demonstrar o seguinte corolário:

Corolário 4.23. Seja M2 uma superf́ıcie compacta com uma forma de volume ω. Existe
um residual R0 ⊂ Diff 1

ω(M2) tal que para todo f ∈ R0, o conjunto das órbitas periódicas
hiperbólicas de f é denso dentro de M2.
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Demonstração. Temos que genericamente, os pontos periódicos ou são hiperbólicos ou
são eĺıpticos isolados na superf́ıcie [Newhouse]. Temos também que para todo n ≥ 1
existe um aberto denso de Diff 1

ω(f),tal que as órbitas de peŕıodo n são finitas. Por ou-
tro lado o C1-Closing Lemma de Pugh-Robinson, nos diz que genericamente as órbitas
periódicas são densas em M2. Portanto genericamente as órbitas periódicas de peŕıodo
maior que uma constante são densos em M2, pelo fato do não-errante ser a superf́ıcie toda.

Fixe ε > 0 queremos mostrar que o conjunto dos difeomorfismos, que possuem o con-
junto de órbitas periódicas ε- densa em M2, é aberto e denso dentro de Diff 1

ω(M2). Pela
persistência de pontos periódicos hiperbólicos temos que esse conjunto é aberto, pois po-
demos perturbar um pouco o difeomorfismo e continuar tendo que as continuações das
órbitas sejam periódicas.

Para mostrar a densidade usaremos um resultado que é usado na demonstração do C1-
Pseudoconnecting lemma que nos permite para qualquer U0 = viz1(f), arranjar U ⊂ U0

tal que podemos perturbar em uma quantidade finita de abertos disjuntos de M2 e obter
um difeomorfismo g que continuará pertencendo a U .

Tome uma vizinhança U = viz1(f) que obedece essas propriedades, e seja N o in-
teiro dado por 4.22, o conjunto das órbitas de f de peŕıodo maior que N é denso em
M2. Como M2 é compacto, portanto totalmente limitado, tome uma quantidade finita
de órbitas hiperbólicas tais que sejam ε-densa em S. A proposição nos permite torna-las
todas hiperbólicas com uma pequena perturbação g de f , e pela escolha de U , temos que
g ∈ U . O que mostra a densidade do conjunto.

Temos portanto para cada ε > 0 um conjunto aberto e denso em Diff 1
ω(M2) que as

órbitas periódicas hiperbólicas são ε-densas em S. Basta tomar a sequência εn tal que
limn→∞ εn = 0, e tomamos a interseção desses conjuntos abertos e densos e obtemos o
residual procurado.

Agora estamos com todas as ferramentas necessárias para mostrar que genericamente
M2 é uma única classe homocĺınica. Diremos que duas selas hiperbólicas são homoclini-
camente ligadas, se a variedade estável de uma intersecta transversalmente a variedade
instável da outra e vice-versa. Quando isso ocorre as suas classes homocĺınicas são as
mesmas.

Teorema 4.24. Existe R1 ⊂ Diff 1
ω(M2) residual, tal que se f ∈ M2 então M2 é uma

única classe homocĺınica.

Demonstração. A idéia da demostração está em usar a transitividade e a densidade de
pontos hiperbólicos para poder usar o C1-Connecting Lemma e criar assim pontos homo-
clinicamente ligados. Primeiro notemos que como no mundo conservativo Ω(f) = M2,
temos que todos os pontos periódicos são selas, pois caso contrário, pontos perto de um
poço ou fonte, são errantes.

Tomemos R0 como no corolário anterior. Temos a densidade de pontos periódicos hi-
perbólicos em M2. Para cada n ≥ 1 defina On o conjunto dos difeomorfismos que possui
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os pontos periódicos de periodo menor que n são dois a dois homocĺınicamente ligados. E
seja Un o conjunto dos difeomorfismos que possúı as órbitas periódicas de peŕıodo menor
que n finita, essa finitude é persistente. Vamos mostrar que Un ∩On é um aberto e denso
em DIff 1

ω(M2). Mostrar que é aberto está em observar que as interseções entre as varie-
dades estáveis e instáveis, são transversais, e portanto, persiste a pequenas perturbações,
o mesmo para a finitude de pontos periódicos hiperbólicos.

Vamos mostrar a densidade de Un ∩ On. Tome f ∈ Un, temos que existe f ′ arbitra-
riamente próximo de f tal que f ′ é transitivo, dados γ, σ órbitas periódicas hiperbólicas,
temos que como f ′ é transitivo, pontos da variedade instável de σ acumulam na variedade
estável de γ e pontos da variedade instável de γ acumulam na variedade estável de σ,
então, usando o C1-Connecting Lemma, existe g arbitrariamente próxima de f ′ tal que as
variedades se intersectam, caso necessário fazemos mais uma perturbação para garantir
a transversalidade. Portanto o que fizemos foi mostrar que arbitrariamente próximo de
qualquer f ∈ Un existe um difeomorfismo pertencente a Un ∩ On.

Temos então que Un∩On é aberto e denso em Diff 1
ω(M2). Tomando a interseção para

todo n ∈ N obtemos um residual tal que as classes homocĺınicas coincidem com M2.

Ao longo dos últimos caṕıtulos, estudamos propriedades genéricas de difeomorfismos,
que, de certa forma, enfraquecem a noção de atrator topológico (conjuntos Lyapunov
estáveis). Teremos um caṕıtulo extra onde estudaremos propriedades genéricas de atra-
tores topológicos.

Resumo da seção

Propriedades genéricas:

• Ω(f) = Per(f);

• Classes homocĺınicas são conjuntos neutros;

• A finitude de classes homocĺınicas é robusta;

• Decomposição espectral é robusta;

• Finitude de poços/fontes implica em decomposição dominada nas classes homocĺınicas;

• Duas selas periódicas em um mesmo conjunto transitivo possuem a mesma classe
homocĺınica;
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• Possui decomposição espectral se e somente se possui finitas classes homocĺınicas e
poços/fontes;

• Conjectura de Palis no mundo ”tame”;

• x af y ↔ x ≺f y;

• Ω(f) = <(f);

• As classes de recorrência por cadeia são os conjunto fracamente transitivos maximais;

• Uma classe de recorrência por cadeia Lyapunov estável é um quase-atrator;

• A união das bacias dos quase-atratores é um residual da variedade;

• Toda classe homocĺınica isolada em <(f) é robustamente recorrente por cadeias.

Mundo conservativo:

• Os difeomorfismos são transitivos;

• A variedade é uma única classe homocĺınica.
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Caṕıtulo 5

Reflexões sobre Bacias e Atratores

O caminho percorrido ao longo do texto, nos leva, de certa forma, a tentar entender
um objeto um pouco mais delicado, os atratores topológicos.

Como visto antes, atratores são conjuntos Lyapunov estáveis, mas são mais fortes que
isso. Chamaremos de bacia global de um atrator o conjunto Λ

B(Λ) =
⋃
n∈N

f−n(U).

Ou seja, o conjunto dos pontos que assintoticamente vão para o atrator, quando falarmos
apenas bacia, estaremos nos referindo a bacia global. E quando estiver entendido que
estamos lidando com a bacia de um atrator Λ então denotaremos apenas por B.

Algumas questões interessantes que surgem são as de entender o que acontece com
um atrator para pequenas perturbações do difeomorfismo? Será que ele some? Deixa
de ser transitivo? O que acontece com sua bacia local? e o que acontece com sua bacia
global? Pois a prinćıpio, quando perturbarmos, ou movermos um pouco o difeomorfismo,
nada me garante que a bacia local e global não mudem bastante. Pior, nada garante que
ainda teremos um atrator após a perturbação. Veremos neste caṕıtulo a resposta a essas
perguntas. As questões relativas a bacia local e a persitência do atrator foi respondida
por Abdenur, e veremos na primeira seção. A questão relativa a bacia global é respondida
pelo autor, e veremos na segunda seção.

5.1 Entendendo melhor Bacias Locais e Atratores

Nesta seção lidaremos com as questões de persistência do atrator, e da bacia local.
Usaremos resultados vistos em caṕıtulos anteriores, nessa missão de entender melhor a
natureza dos atratores. Primeiro vamos rever a pergunta feita anteriormente. O que será
que acontece genericamente com um atrator e sua bacia local?

A resposta, que veremos a seguir, dada por Abdenur [1] nos diz que genericamente
não só o atrator persiste, varia continuamente na topologia de Hausdorff, mas sua bacia
local é a mesma. O que é uma excelente informação, pois temos uma robustez desses

53
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atratores, ou seja, podemos estudar difeomorfismos próximos, e continuar com o atrator
e sua bacia local. Esse resultado é dado pelo seguinte teorema.

Teorema 5.1. Existe um residual R ⊂ Diff 1(M) tal que se Λ é um atrator de f ∈ R
então existe uma bacia local V de Λ e uma vizinhança W de f em Diff 1(M) tal que se
g ∈ W ∩R então

Λg =
⋂
n∈N

gn(V )

é um atrator para g com bacia local V e ainda temos que se (gk) ⊂ W ∩R converge para
f na topologia C1, então Λgk converge para Λ na topologia de Hausdorff.

Demonstração. Usaremos um resultado, dado por Bonnatti-Diaz, que pelo fato de atra-
tores serem Ω-isolados, então genericamente atratores são classes homocĺınicas, ou seja

Λ = W s(p) t W u(p)

para algum ponto periódico hiperbólico p. A idéia da demonstração é que com o C1-
Closing Lemma podemos criar um ponto periódico hiperbólico, e com a transitividade
(esse é o ponto delicado da demonstração pois precisamos garantir a transitividade) po-
demos usar o C1-Connecting Lemma, dessa forma criando uma classe homocĺınica.

Usando resultados vistos nas demonstrações da seção 3.2, tomamos uma vizinhança
V menor de Λ tal que ela seja coberta por um número finito de abertos da base U1, ...Uk.
Como Λ é isolado, e genericamente as classes homocĺınicas variam continuamente, então
como visto na seção 3.2 temos que cada aberto desses da base intersecta só um atrator
ou não intersecta nenhum atrator de forma genericamente robusta (usando o fato de que
genericamente eles são classes homocĺınicas). E portanto para um difeomorfismo generi-
camente próximo de f temos que U1∪ ...∪Uk intersecta somente H(p(g), g), a continuação
de H(p, f).

Note que como V ⊂ U então V também é uma bacia local de Λ. E como f(V ) ⊂ V
é uma condição aberta, então, caso necessário tomamos uma vizinhança ainda menor,
podemos assumir que g(V ) ⊂ V e

V ∩ Ω(g) = V ∩ Ω(g) = H(p(g), g).

Tomando uma vizinhança W pequena o suficiente e com o que acabamos de mostrar,
garantimos que

H(p(g), g) = Λg ⊂
⋂
n∈N

gn(V ).

Caso a inclusão contrária não fosse verdade, teriamos que existe

x ∈
⋂
n∈N

gn(V )−H(p(g), g),

pelo fato de V ser estritamente invariante por g, então O+(x) ⊂ V e pelo fato de x ∈⋂
n∈N g

n(V ) então O−(x) ⊂ V , por compacidade, temos que tanto as órbitas futuras, como



5.2. ENTENDENDO MELHOR AS BACIAS GLOBAIS 55

as órbitas passadas, de x convergem, tomando uma subsequência se necessário, para o
conjunto não-errante, nesse caso é H(p(g), g), mas como visto V ∩ Ω(g) = H(p(g), g),
então criamos um 1-ciclo para H(p(g), g) o que contradiz o Teorema de Carballo-Morales-
Paćıfico. Portanto

H(p(g), g) = Λ =
⋂
n∈N

gn(V ).

Como genericamente as classes homocĺınicas variam continuamente na topologia de
Hausdorff, então temos genericamente a variação cont́ınua dos atratores.

5.2 Entendendo melhor as Bacias Globais

Nesta seção apresentaremos um resultado dado pelo autor, que nos fala que generica-
mente, em um subconjunto residual R ⊂ Diff r(M), se o atrator persiste e a bacia local
é a mesma na topologia Cr, então o fecho da sua bacia global varia continuamente na
topologia de Hausdorff.

Teorema 5.2 (D.J. Obata). Se existe um subconjunto residual R ⊂ Diff r(M) (r ≥ 0)
dentro de um aberto V tal que se f ∈ R possui um atrator Λ com bacia local U , existe uma
vizinhança U de f na topologia Cr tal que para toda g ∈ U∩R então Λg =

⋂
n≥0 g

n(U) ⊂ U
é atrator onde U é uma bacia local deste. Então existe um residual R∗ tal que o fecho da
bacia global do respectivo atrator varia continuamente na topologia de Hausdorff, assim
como partes compactas da bacia global.

Faremos um passo a passo de como funcionará a demonstração. Considere f ∈ R,
um difeomorfismo que apresenta um atrator Λ, e seja U a bacia local de Λ. A principal
estratégia está em arranjarmos uma função, que é semicont́ınua inferiormente em um re-
sidual de uma vizinhança de f , interessante para o nosso problema, e com isso, usando a
Weapon X, ganhamos continuidade em um residual da mesma vizinhança. Chamaremos
de U a bacia local de Λ para f que persiste em U∩R. Para cada g ∈ U∩R, iremos conside-
rar a seguinte sequência de funções Γk(g) : Diff r(M) → F (M). onde no contradomı́nio
usamos a topologia de Hausdorff, definidas por:

Γk(g) =
k⋃
i=0

g−i(U), k ∈ N.

Isto é a distância de Hausdorff entre os conjuntos compactos Γk(g) e Γk(h).

Lema 5.3. Para cada k ∈ N e h ∈ U ∩R a função Γk é cont́ınua em h.

Demonstração.
Tome h ∈ U ∩ R e (gn)n∈N ⊂ U ∩ R, tal que gn −→ h na topologia Cr. Seja k ∈ N.

Queremos mostrar que Γk é cont́ınua em f . A idéia é controlar a expansão e a contração
das pré-imagens da bacia local, para difeomorfismos próximos, mas controlar de forma
que possamos sempre aproximar mais essas pré-imagens para elementos da sequência cada
vez mais próximos. Sabemos que para cada função podemos controlar uniformemente as
pré-imagens, com continuidade uniforme, pois como elas são difeomorfismos, as inversas
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são cont́ınuas. E a primeira pré-imagem conseguimos controlar bem, pois basta tomar gn
ε-próximo de f , como a bacia local é a mesma, a distância de Hausdorff delas é menor que
ε. Então, o que precisamos é essa forma de controle, só que para os termos da sequência,
de maneira uniforme, ou seja, buscar equicontinuidade é o nosso primeiro desafio.

Considere o conjunto E = {(g−1
n ) ∪ h−1}, é um conjunto de funções cont́ınuas em um

compacto M . Pelo fato de que toda sequência nele possui uma subsequência convergente
esse conjunto de fato é compacto na topologia uniforme. Pelo Teorema de Arzela-Áscoli
este conjunto é uniformemente equicont́ınuo. Com isso ganhamos uma forma de controlar
uniformemente todas as pré-imagens da bacia local. Há um outro argumento no caso
em que r ≥ 1 que pode levar a equicontinuidade usando o fato de que as derivadas são
limitadas, portanto os difeomorfismos são Lipschtiz cont́ınuos, e como há a convergência
na topologia C1, a constante de Lipschitz é uniformemente limitada e podemos garantir
equicontinuidade.

Queremos mostrar agora que dado ε > 0 existe n0 ∈ N tal que se n ≥ n0 então
dH(Γk(gn),Γk(h)) < ε. Para isso faremos o seguinte processo. Seja δ∗1 > 0 dado pela
equicontinuidade de E, e defina δ1 = min{ε, δ∗1}, esse é o primeiro passo do processo. No
segundo passo, tome δ1

2
no lugar de ε e obtemos δ∗2 > 0 dado pela equicontinuidade de E,

e defina δ2 = min{δ1, δ
∗
2}. Repetindo esse processo k vezes, obtemos δk tomando δk

2
e seja

δ∗ > 0 dado pela equicontinuidade de E, enfim defina δ = min{δk, δ∗}.

Temos que existe n0 ∈ N tal que se n ≥ n0 então dCr(g−1
n , h−1) < δ. Como a ba-

cia local é a mesma, temos que dH(g−1
n (U), h−1(U)) < δ, com a equicontinuidade, te-

mos que dH(g−2
n (U), h−2(U)) < δk, fazendo esse processo indutivamente, obtemos que

dH(g−jn (U), h−j(U)) < ε, para j ∈ {1, 2, ..., k}. Obtemos então que Γk é cont́ınua para
cada k ∈ N em f ∈ U ∩R, completando a demonstração do lema.

Precisaremos do seguinte resultado topológico como arma para demonstrar o teorema.

Lema 5.4. Sejam Γk : X → F (X) tal que k ∈ N, uma sequência de funções semicont́ınuas
inferiormente de um espaço métrico completo X em uma famı́lia de conjuntos compactos
F (X), então Γ(x) =

⋃
k∈N Γk(x) é semicont́ınua inferiormente na topologia de Hausdorff.

Demonstração. Queremos mostrar que

lim
n→∞

dΓ(xn)(Γ(x)) = 0

quando xn → x. Para essa missão iremos mostrar que dado y ∈
⋃
k∈N Γk(x) existe

sequência yn ∈
⋃
k∈N Γk(xn) tal que yn → y.

Tome y ∈
⋃
k∈N Γk(x), vamos demonstrar para o caso em que y ∈

⋃
k∈N Γk(x), pois

caso esteja no fecho ele é ponto de aderência do conjunto e não é dif́ıcil mostrar que o
mesmo vale para os pontos do fecho.
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Como y ∈
⋃
k∈N Γk(x), então existe k0 ∈ N tal que y ∈ Γk0(x).Como Γk0 é semicont́ınua

inferiormente temos que
lim
n→∞

dΓk0
(xn)(Γk0(x)) = 0,

ou seja, existe yn ∈ Γk0(xn) tal que yn → y quando n → ∞. Portanto existe yn ∈⋃
k∈N Γk(xn) que converge para y. Mas isso ocorre para todo y ∈

⋃
k∈N Γk(x).

Portanto se y ∈
⋃
k∈N Γk(x) podemos tomar uma sequência em

⋃
k∈N Γk(x) que con-

verge para y, mas para cada termo dessa sequência podemos tomar uma outra sequência
em

⋃
k∈N Γk(xn) que converge para esse termo da sequência. Podemos tomar pontos

dessa sequência de sequências e criar uma nova sequência em
⋃
k∈N Γk(xn) que converge

para y. Com isso mostramos que todo ponto de
⋃
k∈N Γk(x) é aproximado por pontos de⋃

k∈N Γk(xn) quando xn → x, portanto temos que limn→∞ dΓ(xn)(Γ(x)) = 0. O que mostra
que Γ(x) é semicont́ınua inferiomente na topologia de Hausdorff.

Temos as armas necessárias para demonstrar o teorema.

Demonstração. Pelo 5.3 temos uma sequência de funções Γk que é cont́ınua em U ∩R,
em particular temos uma sequência de funções semicont́ınuas inferiormente. Note que do
modo que por construção temos que se k1 > k2 então Γk2 ⊂ Γk1 , portanto

⋃m
k=1 Γk(x) =

Γm(x), logo por 5.4 temos que Γ(x) = limk→∞ Γk(x) =
⋃
k∈N Γk(x) é semicont́ınua inferi-

ormente em U ∩R, pela Weapon X temos que existe um residual tal que Γ é cont́ınua em
U ∩R∗.

Segue o seguinte corolário.

Corolário 5.5. Existe um subconjunto residual R2 ⊂ Diff 1(M) tal que se f ∈ R2 então
o fecho da bacia global de um atrator Λ para f varia continuamente na topologia de
Hausdorff.

Demonstração. Segue diretamente do teorema anterior e tomando R1 o residual dado
pelo teorema 5.1 demonstrado acima devido a Abdenur em [1].

De fato, na topologia C1 é posśıvel dar uma outra prova deste corolário, porém ob-
tendo uma melhor compreensão da bacia.

Teorema 5.6 (A. Arbieto, D.J. Obata). Existe um subconjunto residual R3 ⊂ Diff 1(M)
tal que se f ∈ R3 então a variedade estável de um ponto periódico do atrator Λ é densa
na bacia global de Λ.

O corolário anterior segue então da variação cont́ınua de pedaços compactos das vari-
edades estáveis de pontos periódicos hiperbólicos pelo Teorema da Variedade Estável.

Observe que basta provar o teorema no caso local, isto é, dado um aberto pequeno
em Diff 1(M) basta encontrar um subconjunto residual deste aberto aonde a tese do
teorema vale. No que segue, iremos fixar um difeomorfismo C1-genérico f que possui um
atrator Λ com bacia local W . Pelo teorema 5.1, sabemos que existe um ponto periódico



58 CAPÍTULO 5. REFLEXÕES SOBRE BACIAS E ATRATORES

hiperbólico p, que será fixado a partir de agora, tal que Λ = H(p, f) e também existe
uma vizinhança U(f) = viz1(f) tal que o atrator é genericamente robusto, isto é, existe
G subconjunto residual de U(f) tal que se g ∈ G então Λ(g) =

⋂
n≥0 g

n(W ) é atrator de g.

Novamente, pelo teorema da variedade estável e os argumentos do lema 5.4, temos:

Lema 5.7. Para todo N ∈ N, as aplicações

ΦN : U(f) −→ F (M),

onde

ΦN(g) = W s
N(p(g)),

são cont́ınuas. Em particular a aplicação Φ : U(f) −→ F (M),

Φ(g) =
⋃
N∈N

W s
N(p(g)),

é cont́ınua em um residual de U(f).

Para mostrarmos o teorema iremos invocar o seguinte teorema de Morales-Paćıfico em
[16]:

Proposição 5.8 (Morales-Paćıfico [16]). Existe um subconjunto residual R4 ⊂ Diff 1(M)
tal que se g ∈ R4 então o conjunto S = {x ∈M ;ω(x) é Lyapunov estável } é residual em
M .

Isto implica rapidamente o seguinte

Corolário 5.9. Existe um subconjunto residual R5 ⊂ U(f) tal que se g ∈ R5 então
existe um subconjunto residual P da bacia global do atrator Λ(g) tal que se x ∈ P então
ω(x) = Λ(g).

Demonstração. Seja R5 := G ∩ R4. Tome P = B(Λ) ∩ S, temos que se x ∈ P em
particular temos que x ∈ B(Λ) então ω(x) ⊂ Λ, mas como x ∈ P sabemos pela escolha
de P que ω(x) é Lyapunov estável, e pelas propriedades de conjuntos Lyapunov estável e
como Λ é transitivo, temos que Λ ⊂ ω(x). Portanto ω(x) = Λ.

Agora estamos prontos para provar o teorema.

Demonstração. Iremos mostrar a seguinte afirmação:

Afirmação. Se Φ é cont́ınua em g ∈ R5 e S é como na proposição acima, então B(Λ(g))∩
S ⊂ Φ(g).
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Demonstração. Suponha que ∃x ∈ B(Λ(g)) = H(p(g), g)∩S−Φ(g). Seja U = viz(Φ(g))
tal que x /∈ U . Por continuidade existe V = viz1(g) tal que se h ∈ V então Φ(h) ⊂ U .

Como x ∈ B(Λ(g)) ∩ S então ω(x) = Λ(g). Em particular temos que existe uma
sequência (mn) ⊂ N tal que gmn(x) −→ p(g), onde p(g) é a continuação de p. To-
mando a vizinhança dada pelo Teorema de Hartman-Grobman, existe uma outra sequência
(tn) ⊂ N, tal que gtn(x) −→ q onde q ∈ W s

loc,g(p(g)).

Sejam ρ > 1, L ∈ N, δ0 > 0 dados pelo C1-Connecting Lemma aplicados em q e U .
Podemos tomar 0 < δ < δ0 e V = viz(Og(p(g)) vizinhança aberta da órbita de p(g) tais

que ∆(δ) =
⋃L
n=1(g−n(B(q, δ))) ∩ V = ∅, pois como estamos lidando com tempo finito

podemos controlar o tamanho do δ e da vizinhança aberta V para os tornar disjuntos.
Tome z = gk(y) tal que z ∈ W s

g (p(g))− {p(g)} ∩ V e y ∈ B(q, δ
ρ
) ∩W s

g (p(g)), temos que

g−k(z) = y ∈ B(q, δ
ρ
). Como gtn(x) −→ q então existe n0 > L tal que gtn0 (x) ∈ B(q, δ

ρ
).

Aplicamos o C1-Connecting Lemma, e obtemos h ∈ V tal que h = g fora de ∆(δ) e

x ∈ O−h (z).

Como z ∈ W s
g (p(g))− {p(g)} ∩ V temos que

O+
g (z) ⊂ V.

Portanto z ∈ W s
h(p(h)) então

x ∈ W s
h(p(h)),

o que é absurdo pois h ∈ V .

Denotando por R6 o residual dado pelo lema 5.7 e definindo R3 = R5 ∩R6 temos que
Φ é cont́ınua em R3. Dáı, pela afirmação

B(Λ(g)) ∩ S ⊂ Φ(p(g)),

para todo g ∈ R3. O teorema segue globalizando R3.

Foi provado por Carballo-Morales [8] que genericamente no mundo ”tame”a união das
bacias globais é aberta e densa, ou seja, de um ponto de vista topológico é significativo.
Surge naturalmente a pergunta se do ponto de vista métrico também é significativo. Nesta
direção temos a pergunta natural se genericamente no mundo ”tame”a união das bacias
globais dos atratores tem medida de Lebesgue total. De fato este é o problema 10.31 do
livro de Bonatti-Diaz-Viana [7].

O resultado apresentado acima é um passo para responder a esta questão, ao me-
nos em dimensão três, em um trabalho em andamento entre o autor e Arbieto. Porém,
também serão necessários usar resultados recentes sobre a medida de conjuntos parcial-
mente hiperbólicos para difeomorfismos genéricos ”tame”(por isso em prinćıpio nos atemos
a dimensão baixa).

To be continued...
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Resumo final

Vamos listar o que aprendemos que é válido genericamente.

Propriedades genéricas:

• Ω(f) = Per(f);

• Classes homocĺınicas são conjuntos neutros;

• A finitude de classes homocĺınicas é robusta;

• Decomposição espectral é robusta;

• Finitude de poços/fontes implica em decomposição dominada nas classes homocĺınicas;

• Duas selas periódicas em um mesmo conjunto transitivo possuem a mesma classe
homocĺınica;

• Possui decomposição espectral se e somente se possui finitas classes homocĺınicas e
poços/fontes;

• Conjectura de Palis no mundo ”tame”;

• x af y ↔ x ≺f y;

• Ω(f) = <(f);

• As classes de recorrência por cadeia são os conjunto fracamente transitivos maximais;

• Uma classe de recorrência por cadeia Lyapunov estável é um quase-atrator;

• A união das bacias dos quase-atratores é um residual da variedade;

• Toda classe homocĺınica isolada em <(f) é robustamente recorrente por cadeias;
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• Um atrator topológico persiste mantendo sua bacia local e varia continuamente na
topologia de Hausdorff;

• O fecho da bacia global de um atrator varia continuamente na topologia de Haus-
dorff, assim como partes compactas da sua bacia global.

• A variedade estável de um ponto periódico do atrator é densa na bacia global do
atrator.

Mundo conservativo:

• Os difeomorfismos são transitivos;

• A variedade é uma única classe homocĺınica.
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Glossário

• Ω(f) = {x ∈M ; ∀U = viz(x)∃n ∈ N, fn(U) ∩ U 6= ∅};

• Per(f) = {x ∈M ; ∃n ∈ N, fn(x) = x};

• <(f) = {x ∈M ; x af x};

• λ- Lemma: Nos todo disco transversal a variedade estável de um ponto fixo, con-
verge por iteração para qualquer disco compacto da variedade instável do mesmo
ponto que contêm o ponto, e a convergência é C1 (pelo menos).

• Axioma A: Um difeomorfismo é Axioma A se Ω(f) = Per(f) e o conjunto não-
errante é hiperbólico;

• Decomposição dominada: Um conjunto Λ tem uma decomposição dominada se para
todo x ∈ Λ existem constantes C > 0 e 0 < λ < 1 e TxM = Es ⊕ Eu com
‖Dfn|Es(x)‖.‖Df−n|Eu(x)‖ < Cλn;

• Diff r(M) é o conjunto dos difeomorfismos de classe Cr de M em M ;

• Domı́nio fundamental: Um domı́nio fundamental para a variedade estável de um
ponto p é um aberto na própria variedade estável tal que as órbitas que passam por
este aberto passam uma, e somente uma, vez (a não ser os pontos do bordo que
passam duas vezes). Podemos fazer o mesmo para a variedade instável.

• Teorema de Hartman-Grobman: Nos diz que em uma vizinhança de um ponto fixo
hiperbólico o difeomorfismo é conjugado a sua derivada;

• Teorema de Recorrência de Poincaré: Nos diz que dado uma medida de probabili-
dade invariante, e um conjunto com medida positiva, então para quase todo ponto
deste conjunto, com respeito a medida, a órbita desse ponto retornará infinitas vezes

63
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ao próprio conjunto;

• Teorema da Variedade Estável: Nos diz que as variedades estáveis e instáveis locais
são variedades mergulhadas em M . Além disso, pedaços compactos das variedades
estável e instável variam continuamente com o difeomorfismo;

• Topologia Cr: É a topologia induzida pela métrica dr(f, g) = max{‖f − g‖, ‖Df −
Dg‖, ..., ‖Dkf −Dkg‖};

• Topologicamente transitivo: Um difeomorfismo é dito topologicamente transitivo se
para todas vizinhanças abertas U, V ⊂M existe algum iterado tal que fn(U)∩V 6=
∅;

• Se p é um ponto fixo então W s(p) := {x ∈ M ; limn→∞ d(fn(x), p) = 0}. Analoga-
mente W u(p) = {x ∈M ; limn→−∞ d(fn(x), p) = 0}.

• Se p é um ponto fixo hiperbólico então W s
N(p) = B[p,N ] ∩ W s(p) é uma parte

compacta da variedade estável.
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and sources] Ann. Sci. École Norm. Sup. (4) 32 (1999), no. 1, 135–150.

[6] Bonatti, C.; Dı́az, L. J.; Pujals, E. R. A C1-generic dichotomy for diffeomorphisms:
weak forms of hyperbolicity or infinitely many sinks or sources. Ann. of Math. (2)
158 (2003), no. 2, 355–418.

[7] Bonatti, C.; Diaz, L.J.; Viana, M. Dynamics beyond uniform hyperbolicity(ISBN
3540220666)(Springer,2005)(T)

[8] Carballo, C. M.; Morales, C. A. Homoclinic classes and finitude of attractors for
vector fields on n-manifolds. Bull. London Math. Soc. 35 (2003), no. 1, 85–91.

[9] Carballo, C. M.; Morales, C. A.; Pacifico, M. J. Homoclinic classes for generic C1

vector fields. Ergodic Theory Dynam. Systems 23 (2003), no. 2, 403–415.

[10] Franks, J. Necessary conditions for stability of diffeomorphisms. Trans. Amer. Math.
Soc. 158 1971 301–308.

[11] Guarino, P. Perturbaciones de Sistemas Dinámicos en la topologia C1. Monografia
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