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À Ana Paula pela paciência e compreensão, sobretudo nestaetapa final.

Aos apoios financeiros da FAPESP, durante o meu doutorado no Brasil, e da CAPES, durante o
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Resumo

O objetivo deste trabalho é provar um Closing Lema Parcial para variedades bidimensionais

compactas, orientáveis ou não–orientáveis. Para enunciá–lo, considere um campo vetorial

X ∈ X
r(M), r ≥ 2, de classeCr em uma variedade bidimensional compactaM, e sejaΣ um seg-

mento transversal aX passando por um ponto recorrente não–trivialp de X. SejaP : Σ → Σ a

correspondente transformação de primeiro retorno. O primeiro resultado deste trabalho consiste

em mostrar que seP tem a propriedade de que para todon≥ N ex∈ dom(Pn), |DPn(x)|< λ , onde

N ∈ N e 0< λ < 1, então existe um campo vetorialY arbitrariamente próximo deX na topologia

Cr tendo uma trajetória periódica passando porp. O segundo resultado consiste em apresentar

condições, sobre os expoentes de Lyapunov deP, para que|DPn| < λ para todon≥ N. Nesta tese,

também incluı́mos um resultado sobre a estabilidade assintótica no infinito de campos planares

diferenciáveis, mas não necessariamente de classeC1.



Abstract

The aim of this work is to provide a PartialCr Closing Lemma for compact surfaces, orientable

or non–orientable. To state it, letX ∈ X
r(M), r ≥ 2, be aCr vector field on a compact surfaceM

and letΣ be a transverse segment toX passing through a non–trivial recurrent pointp of X. Let

P : Σ → Σ be the corresponding first return map. The first result of thiswork consists in showing

that if Pn has the property that for alln ≥ N and x ∈ dom(Pn), |DPn(x)| < λ , whereN ∈ N e

0 < λ < 1, then there exists a vector fieldY arbitrarily close toX in theCr topology such thatp

is a periodic point ofY. The second result consists in presenting sufficient conditions, upon the

Lyapunov exponents ofP, so that|DPn| < λ for all n≥ N. In this thesis, we also include a result

concerning the asymptotic stability at infinity of planar differentiable vector fields, not necessarily

of classC1.
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Introduç̃ao

O presente trabalho aborda dois problemas que podem ser inseridos dentro do contexto da

dinâmica bidimensional. O primeiro atende pelas denominações genéricas “Connecting Lema” e

“Closing Lema” para fluxos. O segundo problema consiste em estudar a estabilidade assintótica

ao redor do infinito de campos vetoriais planares diferenci´aveis, mas não necessariamente de classe

C1.

De maneira informal, o primeiro problema consiste em saber se uma trajetória recorrente não–

trivial de um fluxo em uma variedade bidimensional compacta pode ser fechada por perturbações

apropriadas e arbitrariamente pequenas do fluxo original. Osegundo problema consiste em deter-

minar sob que condições as trajetórias de um campo vetorial planar diferenciável vão (resp. vêm)

do infinito no sentido de que elas cruzam todos os cı́rculos centrados na origem com diâmetros

suficientemente grandes.

Passemos agora a discutir o primeiro problema. O problema aberto conhecido como “Closing

Lema de classeCr” pode ser enunciado da seguinte maneira:

Problema 1 (Closing Lema de classeCr ) Sejam M uma variedade suave compacta, r≥ 2 um

número inteiro, X∈ X
r(M) um campo vetorial de classe Cr em M, e p um ponto ñao–errante

de X. Existe Y∈ X
r(M) arbitrariamente pŕoximo de X na topologia Cr tal que p seja um ponto

periódico de Y?

Um versão local deste problema é a seguinte:

Problema 2 (Closing Lema de classeCr localizado) Sejam M uma variedade suave compacta,

r ≥ 2 um ńumero inteiro, X∈ X
r(M) um campo vetorial de classe Cr em M, e p um ponto ñao–

errante de X. Para cada vizinhança V de p, e para cada vizinhança V de X emX
r(M), existe

Y ∈ V que é uma perturbaç̃ao de X suportada em V tal que Y tenha uma trajetória periódica

passando por V?

1
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É óbvio que se o Problema 2 tiver uma resposta positiva para uma classe de campos vetoriais

N ⊂X
r(M), então o mesmo será verdade para o Problema 1, com relação à mesma classeN . Foi

provado por Pugh [54] que o Teorema 2 é verdadeiro em classeC1, enquanto que há contraexemplos

em classeC2 (ver [22]).

Vamos nos restringir aos campos vetoriais sobre variedadesbidimensionais compactas. Por

variedade bidimensional compacta entendemos uma variedade conexa, compacta, sem fronteira e

de classeC∞. Neste caso, no enunciado do Closing Lema (Problema 1) podemos assumir quep

é um ponto recorrente não–trivial [51]. Nosso objetivo éprovar um Closing Lema de classeCr

para uma classe de fluxos em variedades bidimensionais compactas, orientáveis ou não, admitindo

recorrência não–trivial. Relembramos que a esferaS2, o plano projetivoP2, e a garrafa de KleinK2 [42] não admitem fluxos com recorrência não–trivial. Aparte destes casos, todas as outras va-

riedades bidimensionais compactas admitem fluxos com recorrência não–trivial [38]. Além disso,

sabe–se que a única superfı́cie admitindo fluxos sem singularidades e com recorrência não–trivial

é o toroT2. QuandoM = T2 e o campo vetorial não tem singularidades, Peixoto [52] provou

queCr–closing vale. Assim iremos considerar somente campos vetoriais tendo pelo menos uma

singularidade.

Como uma etapa intermediária na direção do nosso ClosingLema de classeCr , vamos dar uma

resposta positiva parcial à seguinte versão do Connecting Lema de classeCr :

Problema 3 (Connecting Lema de classeCr fraco) Sejam M uma variedade bidimensional com-

pacta e X∈ X
r(M), r ≥ 1, um campo vetorial que tem singularidades, todas hiperbólicas e uma

trajetória recorrente ñao–trivial. Existe Y∈X
r(M) arbitrariamente pŕoximo de X na topologia Cr

tendo uma conexão de sela a mais que X ?

Antes de enunciar nossos resultados, vamos dar algumas definições.

SejaX ∈X
r(M) um campo vetorial de classeCr que tem uma trajetória recorrente não–trivialγ

e sejamΣ1,Σ2 segmentos transversais (resp. cı́rculos transversais) aX passando porγ. A aplicação

de Poincaré induzida porX em Σ1,Σ2 é a aplicação, não necessariamente definida em todos os

pontos, que leva o pontop ∈ Σ1 na primeira intersecção deγ+
p −{p} Σ2, ondeγ+

p denota a se-

mitrajetória positiva deX iniciando–se emp. No caso em queΣ1 = Σ2 = Σ, denominamos a

aplicaçãoP a transformaç̃ao de primeiro retornoinduzida porX em Σ (ou simplesmente acor-

respondente transformação de primeiro retorno). Referimo–nos a estas aplicações como osiso-

morfismos can̂onicos. Com relação a aplicações de primeiro retornoP induzidas em segmentos
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transversaisΣ, por convenção, vamos remover do domı́nio deP aqueles pontos que são levados por

P nos extremos deΣ (evitando assim pontos de descontinuidade dentro do domı́nio deP).

SejaΣ um segmento transversal (resp. cı́rculo transversal) a um campo vetorialX ∈ X
r(M). A

derivadaDP da correspondente transformação de primeiro retornoP : Σ → Σ induz canonicamente

uma aplicação realDP : Σ → R. Estamos interessados naquelas aplicações de primeiro retornoP

cujo enésimo iteradoPn é uma contração no sentido da seguinte definição.

Definição 0.0.1 (λ–contração infinitesimal) SejamΣ um segmento transversal(resp. ćırculo

transversal) a um campo vetorial de classe Cr , P : Σ → Σ a correspondente transformação de

primeiro retorno e0 < λ < 1. Dado n∈ N, dizemos que Pn é umaλ–contraç̃ao infinitesimal se

|DPn(x)| < λ , para todo x∈ dom(Pn).

SejaX ∈ X
r(M) uma campo vetorial de classeCr que tem uma trajetória recorrente não–trivial

γ cujo fecho topológico denotamos por cl(γ). Dada uma vizinhança abertaV deγ, seja{Σα}α∈A

a coleção de todos os segmentos transversais aX passando porγ e contidos emV. Umamedida

transversalparaγ é uma tripla(V,{Σα}α∈A ,{να}α∈A ), ondeV e {Σα}α∈A são como acima, e

cadaνα é uma medida de probabilidade de Borel emΣα , não–atômica, suportada em cl(γ)∩Σα ,

e invariante por isomorfismos canônicos. Por abuso de notac¸ão, deixamos o termomedida trans-

versalreferir–se também à cada medidaνα emΣα . Toda trajetória recorrente não–trivial pode ser

provida com uma medida transversal (ver, por exemplo, [20, 39]). Reciprocamente, seΣ é um

segmento transversal (resp. cı́rculo transversal) passando porγ, então toda medida de probabili-

dade de Borel não–atômica eP−invariante emΣ induz uma medida transversal em uma pequena

vizinhança deγ. Relembramos que uma medida é não–atômica ou não tem átomos se ela associar

medida zero a todo conjunto discreto.

SejamN uma variedade diferenciável,f : N → R uma função Borel mensurável definida em

dom( f ) ⊂ N e ν uma medida de Borel emN. Definimos:

f +(x) = max{ f (x),0}, f−(x) = max{− f (x),0}.

Dizemos quef é ν–quase–integŕavelcom relação à medidaν se

min
{∫

f +dν,

∫
f−dν

}
< ∞,

e neste caso definimos ∫
f dν =

∫
f +dν −

∫
f−dν,
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que é um número bem definido da reta real estendida[−∞,∞].

SejamX ∈X
r(M) e p∈ M. O divergente deX emp, denotado divX(p), é definido como sendo

o traço da derivada deX em p.

Introduzimos agora duas classes de campos vetoriais.

Definição 0.0.2 (A classeC ) Sejam M uma variedade bidimensional compacta, r≥ 2 um inteiro

e X ∈ X
r(M). Dizemos que uma trajetória positivamente recorrente não–trivial γ de X tem a

propriedade(⋆) se existirem p∈ γ, um segmento transversalΣ passando por p,0< λ < 1, e N∈N

tal que a correspondente transformação de primeiro retorno P: Σ → Σ tem a seguinte propriedade:

(⋆) Pn é umaλ–contraç̃ao infinitesimal para todo n≥ N.

Denominamosλ a constante de contração. Denotamos porC a classe de todos os campos vetoriais

de classe Cr que t̂em singularidades, todas hiperbólicas, e uma trajet́oria positivamente recorrente

não–trivial satisfazendo(⋆).

Observaç̃ao 0.0.3 Note que a Definiç̃ao 0.0.2 tem um sentido local. Mais precisamente, seγ tem a

propriedade(⋆) e ε > 0 é dado, ent̃ao existe uma vizinhança aberta V deγ tal que cada segmento

transversalΣ′ ⊂V intersectandoγ tem a propriedade(⋆) com constante de contraçãoλ + ε.

Definição 0.0.4 (A classeH ) Sejam M uma variedade bidimensional compacta, r≥ 2 um inteiro,

e X ∈ X
r(M). Dizemos que uma trajetória positivamente recorrente não–trivial γ de X tem as

propriedades(a)− (c) se existirem p∈ γ e um segmento transversalΣ passando por p tal que a

correspondente transformação de primeiro retorno P: Σ → Σ satisfaz o seguinte:

(a) P : Σ → Σ é unicamente erǵodica;

(b) A funç̃ao log|DP| é ν–quase–integŕavel, e
∫

log|DP| dν < −c, para algum c> 0;

(c) O divergente de X em cada uma de suas selasé menor ou igual a zero,

onde a medida transversalν em Σ é a única medida de probabilidade emΣ invariante por P.

Denotamos porH a classe de todos os campos vetoriais de classe Cr que t̂em singularidades,

todas hiperb́olicas, e uma trajet́oria positivamente recorrente não–trivial satisfazendo(a)− (c).
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Observaç̃ao 0.0.5 Todas as considerações feitas na Observação 0.0.3, com as devidas adaptações,

podem ser aplicadas̀a Definiç̃ao 0.0.4.

Agora enunciamos os resultados obtidos com relação ao primeira tema de pesquisa.

Teorema A. SejamM uma variedade bidimensional compacta,r ≥ 2 um inteiro,X ∈ C , γ uma

trajetória deX satisfazendo(⋆), e p ∈ γ. ExisteY ∈ X
r(M) arbitrariamente próximo deX na

topologiaCr tendo uma trajetória periódica passando porp.

Teorema B. SejamM uma variedade bidimensional compacta,r ≥ 2 um inteiro, eX ∈ C . Existe

Y ∈ X
r(M) arbitrariamente próximo deX na topologiaCr tendo uma conexão de sela a mais que

X.

Teorema C. Considere as classes de campos vetoriaisH eC . A seguinte inclusão valeH ⊂ C .

Cabe observar que para provar os Teoremas A e B foram utilizadas perturbações twist de

classeCr .

Alguns comentários históricos sobre resultados do tipo “Closing Lema de classeCr ” são ne-

cessários para situar este trabalho dentro da pesquisa matemática em sistemas dinâmicos.

A importância do Closing Lema de classeCr situa–se no fato de que uma resposta positiva

a ele levaria a conclusões profundas em Sistemas Dinâmicos, em tópicos relacionados à teoria

de Generecidade, Estabilidade e Bifurcação. Como consequência de seu papel, há vários tipos

de Closing Lema de classeCr . Como amostra de alguns resultados importantes, gostarı́amos de

mencionar: o Connecting Lema de classeCr de Peixoto [51], o Closing Lema de classeC1 de

Pugh [54], o Closing Lemma Ergódico de classeC1 de Mañé [41], o contraexemplo de classe

Cr do Gutierrez [22], o Closing Lema de classeCr do Herman [36, 37], e o Connecing Lema

de classeC1 do Hayashi [33–35]. Além dos artigos que serão citados no decorrer do texto, da

mesma maneira que acima, gostarı́amos de mencionar [6, 41, 48, 49, 55–58]. Como amostra de

alguns resultados muito recentes que usam o Connecting Lemade classeC1, poderı́amos citar [1].

Os problemas abordados aqui estão intimamente relacionados como o seguinte problema aberto

(Σr denota o subconjunto deXr(M) formado pelos campos vetoriais de Morse–Smale ):

Problema 4 (Conjectura de Peixoto)Seja M uma variedade bidimensional compacta. Um campo

vetorial X∈ X
r(M) de classe Cr é estruturalmente estável se e somente se X∈ Σr . Além disso,Σr

é aberto e denso emXr(M).
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Peixoto [51] deu uma resposta positiva ao Problema 4 paraM orientável. Como conseqüência

do trabalho de Peixoto e do Closing Lema de classeC1 de Pugh [54, 58], segue–se queΣ1 é denso

em X
1(M). Há alguns resultados parciais com relação à Conjectura de Peixoto. Em classeCr ,

r ≥ 1: o Problem 4 é verdadeiro tanto para o plano projetivoP2 como para garrafa de KleinK2

(ver a prova em [42] de que fluxos emK2 não têm recorrência não–trivial). Gutierrez [19] simplifi-

cou a prova paraK2 e mostrou que no toro com um cross–capL2 (uma variedade não–orientável),

as recorrências não–triviais são “orientáveis”. Assim a prova de Peixoto para variedades bidi-

mensionais orientáveis também funciona neste caso. Portanto, tem–se a densidade dos campos de

Morse–Smale emXr(M) para qualquerr ≥ 1 quandoM é uma variedade bidimensional orientável,

ouM =P2,K2 ouL2. Em [51], foi mostrado que o Problema 4 é equivalente ao Connecting Lema

de classeCr fraco (Problema 3).

Deve–se observar que as respostas parciais ao Problema 3 (e equivalentemente ao Problema 4)

devidas a Peixoto e a Gutierrez, ambas utilizaram perturbac¸ões twist de classeCr . Além disso, a

resposta positiva ao Closing Lema de classeCr , dada em [24], para uma larga classe de fluxos em

variedades bidimensionais orientáveis, foi obtida por meio de perturbações twist de classeCr (ver

também [4, 7]). Há algum tipo de obstrução para provar, em toda a sua generalidade, os problemas

abordados até aqui, através de perturbações twist de classeCr arbitrariamente pequenas no sentido

de que esta abordagem não pode abranger todos os casos [25].Mais especificamente, em [25]

mostramos que existe um campo vetorial em alguma variedade bidimensional não–orientável cujo

comportamento recorrente não–trivial persiste sob perturbações twist de classeCr arbitrariamente

pequenas do campo vetorial original.

O conteúdo até aqui apresentado integra o primeiro capı́tulo desta tese, intitulado

“Connecting Lema e Closing Lema”. Passemos agora à segundaparte, que integra o Capı́tulo

intitulado “Estabilidade Assintótica no Infinito para Campos Vetoriais Diferenciáveis”.

Ao estudarem campos vetoriais planares de classeC1, Markus e Yamabe conjecturaram o se-

guinte:

Problema 5 (Conjectura de Markus–Yamabe)Seja X um campo vetorial de classe C1 emRn tal

que X(0) = 0. Se, em todo oRn, as partes reais dos autovalores da derivada de X são estritamente

menores do que zero, então a origemé um atrator global.

Esta conjectura foi resolvida por Gutierrez [23] no caso de campos vetoriais planares de classe

C1. Uma versão deste resultado para campos apenas diferenci´aveis, não necessariamente de classe

C1, foi conseguida mais recentemente por Gutierrez et al [15].Sabe–se que este problema pode ser
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reduzido ao estudo da injetividade de aplicações planares [16].

O trabalho pioneiro de C. Olech [46, 47] mostrou a existência de uma forte conexão entre a

estabilidade assintótica global de um campo vetorialX : R2→R2 e a injetividade deX (considerado

como uma aplicação). Esta conexão foi fortalecida e ampliada em trabalhos subseqüentes (ver por

exemplo [11, 15–18, 23, 26–30]). Este trabalho dá prosseguimento a este estudo.

Para entender o comportamento global de um campo vetorial planar é absolutamente necessário

entender seu comportamento em torno do infinito. Neste sentido, o infinito pode ser considerado

como uma singularidade de um campo vetorialX : R2 → R2. Tem havido um grande interesse no

estudo local de campos vetoriais em torno de suas singularidades. Uma amostragem deste estudo

são os trabalhos feitos por C. Chicone, F. Dumortier, J. Sotomayor, R. Roussarie, F. Takens (ver

por exemplo [9, 13, 14, 59, 62]).

O problema que consideramos foi abordado no casoC1 por Gutierrez e Teixeira [28]. Estende-

mos este resultado para o caso em que o campo vetorial é apenas diferenciável, não necessariamente

de classeC1.

No próximo teorema,σ > 0, Dσ = {z∈ R2 : ‖z‖ ≤ σ}, e Spec(X) denota o conjunto dos

autovalores deDpX quandop percorre o conjuntoDσ . Como usualmente,R(z) denote a parte real

do número complexoz e Traço(DX) : U → R refere–se à função que a cada pontop∈U assume

o valor Traço(DpX).

Agora seja

D(U) = {X : U → R2 : X é diferenciável e Traço(DX) é Lebesgue quase–integrável emU}.

Definimos o ı́ndice deX ∈ D(R2\Dσ ) no infinito como sendo o número da reta real estendida

[−∞,∞] definido por

I (X) =
∫

R2
Traço(DX̂)dx∧dy,

ondeX̂ ∈ D(R2) é qualquer extensão globalmente injetiva diferenciável de X|R2\Ds
, para algum

s > σ , o divergente da qual é Lebesgue quase–integrável emR2. Mostraremos (ver Corolário

2.2.12) queI (X) está bem definido. Podemos enunciar agora o seguinte resultado.

Teorema D.Seja X: R2\Dσ → R2 um campo vetorial diferenciável(mas ñao necessariamente de

classe C1). Se para algumε > 0, Spec(X) é disjunto de(−ε,0]∪{z∈ C : R(z) ≥ 0}, ent̃ao
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a) Para todo p∈ R2\Dσ , existe umáunica semitrajet́oria positiva de X se iniciando em p;

b) I (X), o ı́ndice de X no infinito,́e um ńumero bem definido da reta real estendida[−∞,∞);

c) Existe um vetor constante v∈R2 tal que seI (X) é< 0 (resp.≥ 0), ent̃ao o ponto no infinito

∞ da esfera de RiemannR2∪{∞} é um repulsor(resp. um atrator) do campo vetorial X+v.



Caṕıtulo

1

Connecting Lema e Closing Lema

1.1 Introduç̃ao

Neste capı́tulo provaremos os Teoremas A, B, e C enunciados na introdução.É conveniente

relembrar as definições abaixo.

Definição 1.1.1 (A classeC ) Sejam M uma variedade bidimensional compacta, r≥ 2 um inteiro

e X ∈ X
r(M). Dizemos que uma trajetória positivamente recorrente não–trivial γ de X tem a

propriedade(⋆) se existirem p∈ γ, um segmento transversalΣ passando por p,0< λ < 1, e N∈N

tal que a correspondente transformação de primeiro retorno P: Σ → Σ tem a seguinte propriedade:

(⋆) Pn é umaλ–contraç̃ao infinitesimal para todo n≥ N.

Denominamosλ a constante de contração. Denotamos porC a classe de todos os campos vetoriais

de classe Cr que t̂em singularidades, todas hiperbólicas, e uma trajet́oria positivamente recorrente

não–trivial satisfazendo(⋆).

Definição 1.1.2 (A classeH ) Sejam M uma variedade bidimensional compacta, r≥ 2 um inteiro,

e X ∈ X
r(M). Dizemos que uma trajetória positivamente recorrente não–trivial γ de X tem as

propriedades(a)− (c) se existir p∈ γ e um segmento transversalΣ passando por p tal que a

correspondente transformação P: Σ → Σ de primeiro retorno satisfaz o seguinte:

(a) P : Σ → Σ é unicamente erǵodica;

9
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(b) A funç̃ao log|DP| é ν–quase–integŕavel, e
∫

log|DP| dν < −c, para algum c> 0;

(c) O divergente de X em cada uma de suas selasé menor ou igual a zero,

onde a medida transversalν em Σ é a única medida de probabilidade emΣ invariante por P.

Denotamos porH a classe de todos os campos vetoriais de classe Cr que t̂em singularidades,

todas hiperb́olicas, e uma trajet́oria positivamente recorrente não–trivial satisfazendo(a)− (c).

Os respectivos enunciados são os seguintes:

Teorema A. SejamM uma variedade bidimensional compacta,r ≥ 2 um inteiro,X ∈ C , γ uma

trajetória deX satisfazendo(⋆), e p ∈ γ. ExisteY ∈ X
r(M) arbitrariamente próximo deX na

topologiaCr tendo uma trajetória periódica passando porp.

Teorema B. SejamM uma variedade bidimensional compacta,r ≥ 2 um inteiro, eX ∈ C . Existe

Y ∈ X
r(M) arbitrariamente próximo deX na topologiaCr tendo uma conexão de sela a mais que

X.

Teorema C. Considere as classes de campos vetoriaisH eC . A seguinte inclusão valeH ⊂ C .

1.2 Preliminares

Nesta seção introduzimos a terminologia e a notação queserá usada adiante. SejaM uma

variedade bidimensional de classeC∞, compacta, conexa, sem fronteira e sejaX
r(M), r ≥ 1, o

espaço dos campos vetoriais de classeCr emM. Assumimos queXr(M) é dotado com a topologia

Cr . Um fluxo de classeCr emM é umaR–ação, isto é, uma aplicaçãoφ : R×M → M de classeCr

tal queφ(s,φ(t,x))= φ(s+ t,x). Usamos a notaçãoφt(x) = φ(t,x). Um campo vetorialX ∈X
r(M)

de classeCr determina um único fluxoφ de classeCr em M. A semitrajet́oria positiva (resp.

semitrajet́oria negativa) passando porp∈ M é o conjunto

γ+
p = {φt(p) : t ∈ [0,∞)}

(
resp.γ−p = {φt(p) : t ∈ (−∞,0]}

)
.

A trajetória de Xpassando porp é o conjuntoγp = γ+
p ∪γ−p . Um arco de trajet́oria de X é um sub-

conjunto conexo de uma trajetória. Um pontop∈ M é umasingularidade(resp.um ponto regular)
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seX(p) = 0 (resp.X(p) 6= 0). Um pontop∈ M é umponto períodicosep não é uma singularidade

e φt(p) = p para algumt > 0. Uma trajetória deX é, ou um único ponto (uma singularidade) ou

uma curva imersa (uma trajet́oria regular). Uma trajetória regular é umatrajetória periódicase ela

contiver somente pontos periódicos.

Uma subvariedade unidimensionalΣ de M é dita ser umatransversalao campo vetorial

X ∈ X
r(M) seΣ não contiver nenhuma singularidade deX e for transversal a cada trajetória re-

gular deX (por definição,Σ é transversal a toda trajetória que não a intercepta). Uma transversalΣ
é umsegmento transversal(resp.um ćırculo transversal) se ela for homeomorfa a um subintervalo

de R (resp. homeomorfa ao cı́rculoS1). Dado um segmento transversalΣ, denotamos por∂Σ o

conjunto dos extremos deΣ e definimosΣ̊ = Σ\∂Σ. Assumimos que todos os segmentos transver-

sais são fechados(Σ ⊃ ∂Σ) e não–degenerados(Σ̊ 6= /0). Dizemos que um segmento transversalΣ
passa porp ∈ γ se p ∈ Σ̊. Desta maneira, seΣ é um segmento transversal passando porp, então

Σ\{p} tem duas componentes conexas (resp. uma componente conexa).

SejamX ∈ X
r(M) eV uma subvariedade deM disjunta das singularidades deX. Dizemos que

V é umacaixa de fluxo de X do tipo retangular(resp.tipo cilı́ndrica) se existir um difeomorfismo

H : [0,T]× [−1,1] → V (resp. H : [0,T]×R/Z → V) de classeCr tal queH(t,y) = φt(H(0,y)),

para todot ∈ [0,T] e y ∈ [−1,1] (resp. y ∈ R/Z), ondeT > 0 e φ é o fluxo associado com

X. O difeomorfismo inversog = H−1 é denominado umdifeomorfismo retificador para V. O

segmento transversalH({0}× [−1,1]) (resp. cı́rculo transversalH({0}×R/Z)) é denominado

a lateral esquerda de V. Similarmente, definimos alateral direita de Vcomo sendo o segmento

transversalH({T}× [−1,1]) (resp. o cı́rculo transversalH({T}×R/Z)). Dada uma transversalΣ
aX (i.e. um segmento transversal ou um cı́rculo transversal) euma caixa de fluxoV deX, dizemos

queV é umacaixa de fluxo especial paraΣ se a lateral esquerda deV for precisamenteΣ. Com

respeito à existência de caixas de fluxo, apresentamos agora uma versão do Teorema da Caixa de

Fluxo tal qual enunciado por Hirsch em [38].

Teorema 1.2.1 (Teorema da Caixa de Fluxo)Sejam X∈X
r(M), x um ponto regular ñao–períodico

de X eΣ uma transversal a X. As seguintes afirmações s̃ao verdadeiras:

(a) Para cada T> 0, existe uma caixa de fluxo V, do tipo retangular, contendo x, eum difeo-

morfismo retificador g: V → [0,T]× [−1,1] tal que g(p) = (0,0);

(b) Se Σ é um segmento transversal a X então existe uma caixa de fluxo especial V paraΣ do

tipo retangular; Mais especificamente, existem T> 0, uma caixa de fluxo V contendoΣ, e

um difeomorfismo retificador g: V → [0,T]× [−1,1] tal que g(Σ) = {0}× [−1,1];
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(c) Se Σ é um ćırculo transversal a X então existe uma caixa de fluxo especial V paraΣ do tipo

cilı́ndrica; Mais especificamente, existem T> 0, uma caixa de fluxo V contendoΣ, e um

difeomorfismo retificador g: V → [0,T]×R/Z tal que g(Σ) = {0}×R/Z.

Demonstraç̃ao: Ver Hirsch [38, Teorema 2]. 2

Observamos que o Teorema da Caixa de Fluxo é muito útil pararealizar construções geométricas

com fluxos (ver, por exemplo, Hartman [32] ou Palis e de Melo [50]).

Seja γp uma trajetória deX ∈ X
r(M). Denotamos o conjuntoω–limite (resp. conjunto

α–limite) deγp porω(γ+
p ) ouω(γp) (resp.α(γ−p ) ouα(γp)). A trajetóriaγp é dita serpositivamente

recorrente(resp.negativamente recorrente) seγp ⊂ ω(γp) (resp.γp ⊂ α(γp)). Uma trajetória que

é positivamente recorrente ou negativamente recorrente (resp. positivamente recorrente e negativa-

mente recorrente) é dita ser umatrajetória recorrente(resp. trajetória recorrente bilateral). Uma

trajetória recorrente pode sertrivial (uma singularidade ou uma trajetória periódica) ounão–trivial.

Dizemos que um pontop∈ M é recorrente(resp.positivamente recorrente, recorrente não–trivial,

etc...) conformeγp seja recorrente (resp. positivamente recorrente, recorrente não–trivial, etc...)

Sejap ∈ M uma singularidade deX ∈ X
r(M). Denotamos por Spec(DXp) o conjunto de au-

tovalores da derivada deX em p. De acordo com isto, Spec(DXp) ⊂ C. Dizemos quep é uma

singularidade hiperb́olica se Spec(DXp) é disjunto do eixo imaginário. Com relação a seu com-

portamento assintótico, uma singularidade hiperbólicapode ser de três tipos: atratora, repulsora ou

uma sela.

Sejamp,q ∈ M selas hiperbólicas deX ∈ X
r(M). Dizemos que uma trajetóriaγ de X é uma

separatriz est́avel de p(resp.separatriz inst́avel de p), seω(γ) = p (resp.α(γ) = p) . No caso em

queα(γ) = p e ω(γ) = q dizemos queγ é umaconex̃ao de selas. Se, além disso,p = q, entãoγ
é denominado umloop. Um grafo de Xé um subconjunto fechado e conexo deM consistindo de

selas{pi}m
i=1 e conexões de sela{γi}m

i=1 tais queα(γi) = pi , para todo 1≤ i ≤ m, e ω(γi) = pi+1

para todo 1≤ i ≤ m−1, eω(γm) = p1. Quandom= 1, o grafo é um loop.

SejaΣ1 (resp.Σ2) uma transversal aX ∈ X
r(M). A transformaç̃ao de Poincaŕe induzida pelo

fluxo φ associado comX é a aplicaçãoP : Σ1 → Σ2, não necessariamente definida em todos os

pontos, tal quep ∈ dom(P) e P(p) = q se e somente sep ∈ Σ1, φ(τ, p) = q ∈ Σ2 para algum

τ > 0 e{φt(p)|0 < t < τ} é disjunto deΣ1∪Σ2. QuandoΣ1 = Σ2 = Σ, denominamosP : Σ → Σ a

transformaç̃ao de primeiro retorno. Sempre assumiremos dom(P) 6= /0.

Com relação a transformações de primeiro retorno induzidas em cı́rculos transversais, temos o
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seguinte resultado.

Teorema 1.2.2Seja X∈ X
r(M) um campo vetorial de classe Cr que tem singularidades, todas

hiperb́olicas, e uma trajet́oria recorrente ñao–trivial γ. Sejam C um ćırculo transversal a X pas-

sando porγ e P: C→C a correspondente transformação de primeiro retorno. Então o doḿınio de

P, dom(P), é um subconjunto próprio de C constitúıdo por um ńumero finito de intervalos abertos

dois a dois disjuntos:

dom(P) =
r⋃

n=1

(an,bn).

Além disso, para cada1 ≤ n ≤ r, γ+
an

e γ+
bn

vão para selas hiperb́olicas de X. Ainda, P|(an,bn) é

um difeomorfismo de classe C1 sobre a sua imagem e uma aplicação uniformemente contı́nua para

cada1≤ n≤ r.

Demonstraç̃ao: Ver Palis e de Melo [50, p. 145]. 2

Observaç̃ao 1.2.3 As conclus̃oes do Teorema 1.2.2 também valem para a aplicação inversa

P−1 : C→C que, de fato,́e uma transformaç̃ao de primeiro retorno do campo vetorial−X.

1.3 Fluxos em Superfı́cies

SejaX ∈ X
r(M). Um conjunto que é o fecho de uma trajetória recorrente não–trivial deX é

denominado umconjunto quasiminimal de X. O próximo Teorema, devido à Cherry [8], esclarece

a estrutura dos conjuntos quasiminimais.

Teorema 1.3.1 (Cherry) Todo conjunto quasiminimal de um campo vetorial X∈ X
r(M) cont́em

um cont́ınuo de trajet́orias recorrentes bilaterais ñao–triviais, cada uma das quaiśe densa no

conjunto quasiminimal.

Demonstraç̃ao: Para uma prova, ver [3, Teorema 2.1, p. 57] ou [45, Teorema 2.3.3, p. 21]. 2

Proposiç̃ao 1.3.2 Seja X∈ X
r(M) um campo vetorial de classe Cr que tem uma trajetória recor-

rente ñao–trivial γ passando atrav́es de um segmento transversal(resp. ćırculo transversal) Σ
a X. Ent̃ao X tamb́em tem uma trajetória recorrente bilateral ñao–trivial γ̃ , comcl(γ) = cl(γ̃),

passando porΣ e satisfazendocl(γ ∩Σ) = cl(γ̃ ∩Σ).
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Demonstraç̃ao: É uma consequência direta do Teorema 1.3.1. 2

Desta maneira, não há perda de generalidade em sempre assumir que uma trajetória recorrente

não–trivial é também um trajetória recorrente bilateral não–trivial.

Apresentamos a seguir alguns teoremas de fluxos em superfı́cies que serão muito úteis.

Teorema 1.3.3 (Teorema de Estrutura dos Conjuntos Quasiminimais) Seja X ∈ X
r(M) um

campo vetorial de classe Cr que tem ńumero finito de singularidades, todas hiperbólicas, e seja

N um conjunto quasiminimal de X. Então toda trajet́oria recorrente ñao–trivial de X|N é densa em

N. Além disso, N contém somente os seguintes tipos de trajetórias:

(i) Trajetórias recorrentes bilaterais ñao–triviais ;

(ii) Separatrizes que são trajet́orias recorrentes ñao–triviais;

(iii ) Separatrizes conectando selas hiperbólicas(loops s̃ao permitidos);

(iv) Selas Hiperb́olicas.

Demonstraç̃ao: Ver [45, p. 31]. 2

Teorema 1.3.4 (Teorema de Estrutura dos Conjuntos Limites)Seja X∈ X
r(M) um campo ve-

torial de classe Cr que tem um ńumero finito de singularidades, todas hiperbólicas, e sejaγ+
p (resp.

γ−p ) uma semitrajet́oria positiva(resp. negativa) de X. Ent̃aoω(γ+
p ) (resp.α(γ−p )) é um e somente

um dos seguintes conjuntos compactos não–vazios:

(i) Uma singularidade

(ii) Uma trajet́oria periódica;

(iii ) Um grafo;

(iv) Um conjunto quasiminimal.

Demonstraç̃ao: Ver [45, pp. 35–36]. 2

SejamX ∈X
r(M) eφ o fluxo associado comX. Dizemos queN ⊂ M é um conjuntoinvariante

de X (ou um conjuntoφ–invariante) seφt(N) ⊂ N, para todot ∈ R. Dizemos queK ⊂ M é um

conjunto minimal de XseK é fechado, não–vazio e invariante, e não existe nenhum subconjunto

próprio deK com estas propriedades. Os conjuntos minimais de um campo vetorial de classeC2

foram classificados por Denjoy–Schwartz.
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Teorema 1.3.5 (Denjoy–Schwartz)Sejam X∈ X
r(M), r ≥ 2, um campo vetorial de classe Cr e S

um conjunto minimal de X. Então exatamente um dos seguintes casos ocorre:

(i) S consiste de uma singularidade;

(ii) Sé uma trajet́oria periódica;

(iii ) S= M, e neste caso Ḿe o toroT2 e X é topologicamente equivalente ao fluxo irracional.

Demonstraç̃ao: Sob as hipóteses sobreX, é fácil ver queS é uma singularidade, uma trajetória

periódica, ouS = M (ver [60] ou [12, pp. 39–40]). Neste último caso, por um resultado de

Markley [43], M = T2, e por um resultado de Gutierrez [21],X é topologicamente equivalente

ao fluxo irracional. 2

Com relação a um campo vetorialX ∈ X
1(M) de classeC1, sabe–se que seγ é uma trajetória

recorrente não–trivial deX então existem uma separatriz instávelγ1 e uma separatriz estávelγ2 tais

queω(γ1)∩α(γ2) ⊃ γ (ver [50]). Se, além disso, o campo é de classeC2, então estas separatrizes

podem ser tomadas dentro do mesmo conjunto quasiminimal quecontémγ. Isto é o que mostra o

próximo resultado.

Proposiç̃ao 1.3.6 Seja X∈X
r(M), r ≥ 2, um campo vetorial de classe Cr que tem singularidades,

todas hiperb́olicas, e um trajet́oria recorrente ñao–trivial γ. Ent̃ao existem uma separatriz de sela

γ1 instável e uma separatriz de selaγ2 est́avel, ambas trajet́orias recorrentes ñao–triviais de X

satisfazendocl(γ1) = cl(γ2) = cl(γ), tais que para qualquer cı́rculo transversal(resp. segmento

transversal) Σ a X passando porγ temos que

(a) ω(γ1) ⊃ γ2 e α(γ2) ⊃ γ1;

(b) cl(γ1∩Σ) = cl(γ2∩Σ) = cl(γ ∩Σ).

Demonstraç̃ao: Pela Proposição 1.3.2, podemos assumir queγ é uma trajetória recorrente não–

trivial bilateral. Primeiramente mostraremos que cl(γ) contém singularidades. Assuma o contrário.

Então cl(γ) não contém nem singularidades nem separatrizes de sela. Sob estas circunstâncias, pelo

Teorema 1.3.3, temos que cl(γ) é um conjunto minimal. Agora pelo Teorema 1.3.5, cl(γ) = M.

Isto é uma contradição porqueM contém pelo menos uma singularidade. Assim, cl(γ) contém

singularidades, todas sendo selas hiperbólicas. Sep1 ∈ cl(γ) é uma sela hiperbólica, como cada
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sela hiperbólica em cl(γ) é acumulada porγ, temos que cl(γ) contém pelo menos uma separatriz

instávelσ1 de p1 e uma separatriz estávelτ1 de p1. Segue–se do Teorema 1.3.3 que ouσ1 é uma

trajetória recorrente não–trivial que é densa em cl(γ) ou ω(σ1) é uma sela hiperbólicap2 contida

em cl(γ). Então podemos tomar uma separatriz instávelσ2 de p2 contida em cl(γ) e repetir o

raciocı́nio. Como há um número finito de separatrizes, depois de um número finito de passos,

digamosn, vamos obter ou uma separatriz instável positivamente recorrenteσn contida e densa em

cl(γ), ou um grafo. Mas cl(γ) = ω(γ+) de modo que pelo Teorema 1.3.4 não há grafo em cl(γ).

Desta maneira,γ1 = σn é a trajetória positivamente recorrente que procurávamos. Procedendo

da mesma maneira com respeito àτ1, obtemos uma separatriz estávelγ2 = τm em cl(γ) que é

uma trajetória negativamente recorrente satisfazendo cl(γ2) = cl(γ). Isto prova(a). Usando que

cl(γ1) = cl(γ2) = cl(γ) e o Teorema da Caixa de Fluxo, podemos facilmente provar(b). 2

Para adentrar a estrutura dos conjuntos quasiminimais, é necessário usar o Teorema de Estrutura

do Gutierrez [21]. Para tanto, faz–se necessário introduzir algumas definições. Umatransformaç̃ao

de interĉambio de intervalos, abreviadamenteiet, é uma aplicação diferenciável injetora

T : R/Z→ R/Z definida emR/Z menos finitos pontos e tal que|T ′(x)|= 1 para todox∈ dom(T)

(seu domı́nio de definição). Asemitrajet́oria positiva(resp. negativa) deT passando pelo ponto

x∈ R/Z é o conjunto

O+(x) = {Tn(x)/n∈ Z, n≥ 0 ex∈ dom(Tn)}

(resp.O−(x) = {Tn(x)/n∈ Z, n≤ 0 ex∈ dom(Tn)}), ondeT0 denota a aplicação identidade de

R/Z. A trajetória de E passando porx é o conjuntoO(x) = O+(x)∪O−(x). Dizemos que a

trajetóriaO(x) é infinita (resp. finita) se ela for um conjunto enumerável (resp. finito). Uma iet

é minimalse toda trajetória dela é infinita e densa emR/Z. O conjuntoA ⊂ O(p) é um arco de

trajetória deT conectando os pontosx e y se existiremm> 0 e uma ordenaçãoA = {pn}m
n=0 de

A, with p0 = x e pm = y tal quepn+1 = T(pn) para todo 0≤ n≤ m−1. As definições anteriores

também valem para aplicações de primeiro retorno.

Seja f : M1 → M1 (resp. g : M2 → M2) uma transformação de uma variedadeM1 (resp. M2)

nela mesma, com domı́nio dom( f1) ⊂ M1 (resp. dom( f2) ⊂ M2). Dizemos quef1 é topologica-

mente conjugada(resp.topologicamente semiconjugada) a f2 se existir um homeomorfismo (resp.

uma aplicação contı́nua sobrejetora que preserva orientação)h : M1 → M2 tal queh(dom( f1)) ⊂
dom( f2) e h◦ f1(z) = f2 ◦h(z) para todoz∈ dom( f1). Neste caso,h : M1 → M2 é denominada

umaconjugaç̃ao (resp. semiconjugaç̃ao) entre f1 e f2.
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Relembramos que o número de conjuntos quasiminimais de um fluxo em um variedade com-

pacta bidimensional é finito. Mais especificamente, vamos precisar do seguinte resultado.

Teorema 1.3.7Sejaφ : R×M → M um fluxo cont́ınuo em uma variedade bidimensional com-

pacta M. O fecho das trajetórias recorrentes ñao–triviais deφ determina um ńumero finito de

subconjuntos N1,N2, . . . ,Nm de M compactos eφ−invariantes tais que qualquer trajetória recor-

rente ñao–trivial deφ é um subconjunto denso de algum Ni . Além disso, existe uma coleção{Vi}m
i=1

de subconjuntos de M abertos, conexos, dois a dois disjuntostais que cada Vi cont́em todas as tra-

jetórias recorrentes ñao–triviais intersectando Ni . Cada conjunto Vi é denominado uma região de

recorrência para Ni .

Demonstraç̃ao: Ver [21]. 2

O próximo corolário é uma conseqüência imediata do Teorema 1.3.7. Como de costume,γ+
x

denota a semitrajetória positiva deX iniciando–se no pontox, e γ+
x (t) denota a parametrização de

γ+
x induzida pelo fluxo.

Corolário 1.3.8 Seja X∈ X
r(M) um campo vetorial de classe Cr que tem singularidades, todas

hiperb́olicas, e uma trajet́oria recorrente ñao–trivial γ. Existe uma vizinhança aberta U deγ tal

que para qualquer segmento transversal(resp. ćırculo transversal) Σ passando porγ e contido em

U o seguinte vale(P : Σ → Σ denota a correspondente transformação de primeiro retorno) :

(i) Σ não intersecta nem trajetórias períodicas nem conexões de selas de X;

(ii) Para cada x∈ ∩∞
n=1dom(Pn), ω(γ+

x ) = cl(γ), e para cada y∈ ∩∞
n=1dom(P−n), α(γ−y ) =

cl(γ).

Demonstraç̃ao: Sejam{Ni}m
i=1 os conjuntos quasiminimais deX e{Vi}m

i=1 uma coleção de regiões

de recorrência paraX como no Teorema 1.3.7. AssimNi ⊂ cl(Vi) para cada 1≤ i ≤ m, e Vi ∩
Vj = /0 sempre quei 6= j. Sem perda de generalidade podemos assumir queN1 = cl(γ) e γ ⊂ V1.

SejaU ⊂ V1 uma vizinhança aberta deγ disjunta de trajetórias periódicas e conexões de selas de

X (relembramos que uma trajetória recorrente não–trivialnão pode ser acumulada por trajetórias

periódicas e que há somente um número finito de conexões de selas). SejamΣ ⊂ U um segmento

transversal (resp. cı́rculo transversal) passando porγ e P : Σ → Σ a correspondente transformação

de primeiro retorno. Item(i) segue da construção deU . Vamos provar(ii). Para tanto, seja
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x ∈ ∩∞
n=1dom(Pn). Por (i) temos queω(γ+

x ) = Ni para algum 1≤ i ≤ m. A prova de(ii) estará

terminada se mostrarmos quei = 1. Assuma o contrário. Entãoω(γ+
x ) = Ni para algum 1< i ≤ m.

ComoNi ⊂ cl(Vi)⊂ M\V1 eΣ ⊂U ⊂V1, não é difı́cil ver queω(γ+
x ) = Ni implica que existeT > 0

tal queγ+
x (t)∩Σ = /0, para todot ≥ T. Isto contradiz a hipótese de quex∈ ∩∞

n=1dom(Pn). Assim

temos quei = 1. A prova do outro caso é similar. 2

Teorema 1.3.9 (Teorema de Estrutura do Gutierrez)Sejaφ : R×M →M um fluxo cont́ınuo em

uma variedade bidimensional compacta M. Para cada trajetória recorrente ñao–trivial γ de φ ,

existe um ćırculo transversal C passando porγ e contido em uma região de recorr̂encia associada

comγ tal que se P: C→C é a correspondente transformação de primeiro retorno então:

(a) cl(γ)∩C = C oucl(γ)∩C é um conjunto de Cantor;

(b) P é topologicamente semiconjugada a uma transformação de interĉambio de intervalos

T : R/Z → R/Z minimal;

(c) Toda trajet́oria de P é infinita. Equivalentemente, para cada q∈ C, γq intersecta C um

número infinito de vezes, istoé,γq∩C é um conjunto infinito.

Denominamos o cı́rculo C um ćırculo transversal especial.

Demonstraç̃ao: Ver [21]. 2

Observaç̃ao 1.3.10Note que todo ćırculo transversal especial tem as propriedades(i) e (ii) do

Corolário 1.3.8.

Proposiç̃ao 1.3.11Seja X∈X
r(M) um campo vetorial de classe Cr que tem singularidades, todas

hiperb́olicas, e uma trajet́oria recorrente ñao–trivial γ. Assuma que C seja um cı́rculo transversal a

X passando porγ e seja P:C→C a correspondente transformação de primeiro retorno. Para cada

p∈C\dom(P) temos queω(γ+
p ) ou é uma sela hiperb́olica ou existe algum segmento transversal

Ip ⊂C contendo p tal que Ip ⊂ ∩∞
n=1dom(P−n).

Demonstraç̃ao: Primeiramente assuma queC seja um cı́rculo transversal especial e denote por

P : C → C a correspondente transformação de primeiro retorno. Então ou p pertence à fron-

teira de dom(P) ou existe uma vizinhançaIp ⊂ C de p tal que Ip∩ dom(P) = /0. No primeiro
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caso, pelo Teorema 1.2.2,ω(γ+
p ) é uma sela deX. No segundo caso, por(c) do Teorema 1.3.9,

Ip ⊂ ∩∞
n=1dom(P−n). Por(ii) do Corolário 1.3.8 isto implica queIp ⊂ ∩∞

n=1dom(P−n
Ip

), ondePIp é

a transformação de primeiro retorno induzida porX emIp. É fácil ver que qualquer subintervalo de

Ip intersectandoγ herda esta propriedade. Mais geralmente, usando transformações de Poincaré,

podemos mostrar que qualquer segmento transversal suficientemente pequeno passando porγ tem

essa mesma propriedade. Em particular, seC̃ é um cı́rculo transversal passando porγ, existe um

subintervaloJ ⊂ C̃ tal queJ ⊂ ∩∞
n=1dom(Pn

J ) ⊂ ∩∞
n=1P̃

n
, ondePJ : J → J (resp. P̃ : C̃ → C̃) é a

transformação de primeiro retorno induzida porX emJ (resp. emC̃). 2

A próxima proposição diz que dada uma trajetória recorrente não–trivial γ de

X ∈ X
r(M), podemos sempre construir cı́rculos transversais passando por γ que herdam as pro-

priedades de segmentos transversais passando porγ. Vamos precisar das seguintes definições:

Ω+ =
∞⋂

n=1

dom(Pn), Ω− =
∞⋂

n=1

dom(P−n),

e do seguinte lema.

Lema 1.3.12 Seja P: Σ→Σ uma transformaç̃ao de primeiro retorno suave tendo a propriedade(⋆).

Então para cada0 < λ < 1, existe N∈ N tal que Pn é umaλ−contraç̃ao infinitesimal para todo

n≥ N.

Demonstraç̃ao: Por hipótese, existem 0< ξ < 1 eL∈N tais quePn é umaξ−contração infinitesi-

mal para todon≥ L. Dado 0< λ < 1, sejaq∈ N tal queξ q+1 < λ . DefinaN = (q+1)L. Podemos

colocar cadan≥ N na forman = r +qL, onder ≥ L. Assim,Pr é umaξ–contração infinitesimal e

PqL umaξ q–contração infinitesimal. PortantoPn = Pr ◦PqL é umaξ q+1–contração infinitesimal e,

como tal, umaλ–contração infinitesimal, para todon≥ N. 2

Na próxima proposição,d : Up×Up → R denota uma função distância em uma vizinhançaUp

de p.

Proposiç̃ao 1.3.13Seja X∈X
r(M) uma campo vetorial de classeCr que tem singularidades, todas

hiperb́olicas, e uma trajet́oria positivamente recorrente não–trivialγ tendo a propriedade(⋆). Para

cada0 < λ < 1, p∈ γ e ε > 0, existem um ćırculo transversal C passando porγ e N∈ N tais que

a correspondente transformação de primeiro retorno P: C→C tem as seguintes propriedades:
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(i) Toda trajet́oria de Pé infinita;

(ii) Pn é umaλ−contraç̃ao infinitesimal para todo n≥ N;

(iii ) Ω+ é todo o ćırculo C menos um conjunto enumerável de pontos, cujas trajetórias positivas

vão para selas hiperb́olicas de X;

(iv) C intersectaγ emp, onde d(p, p) < ε;

Denominamos C um cı́rculo transversal distinguido.

Demonstraç̃ao: Por hipótese, comoγ tem a propriedade(⋆), existe um segmento transversalΣ
passando porp, N1 ∈ N, e 0< ξ < 1 tais que a transformação de primeiro retornoPΣ : Σ → Σ
tem a seguinte propriedade:(PΣ)n é umaξ−contração infinitesimal para todon≥ N1. Além disso,

pelo Teorema 1.3.9, podemos assumir que toda trajetória dePΣ é infinita. Agora procedemos com

a construção do cı́rculo transversal. SejaΣ munido de alguma orientação. Dizemos que um par

(x,y) de pontosγ ∩Σ ésucessivosex∈ dom(PΣ) ePΣ(x) = y. SubstituindoΣ por um subsegmento

se necessário (isto não afeta as asserções anteriores), podemos assumir o seguinte: existe um par

sucessivo de pontos(x,y), comd(x, p) < ε
2, e segmentos transversaisΣ1 ⊂ Σ, Σ3 ⊂ Σ, comx∈ Σ̊1,

y ∈ Σ̊3, Σ1∩Σ3 = /0, de tal maneira que a transformação de primeiro retornoPΣ1,Σ3 : Σ1 → Σ3 é

uma aplicação sobrejetora que preserva orientação e está definida em todo ponto deΣ1 (ver a prova

deste fato em Katok [39, pp. 453–454]). SejaB a caixa de fluxo que temΣ1 e Σ3 como as laterais

esquerda e direita, respectivamente (ver a Figura 1.1). Porum procedimento padrão podemos

construir um segmento transversalΣ4 ⊂ B que cruza todo arco de trajetória deX contido emB

precisamente uma vez. Então colamos ele com um segmento transversalΣ2, de uma maneira suave,

para obter o desejado cı́rculo transversalC = Σ2∪Σ4 (ver a Figura 1.1). Denote porγq a trajetória

de X iniciando–se emq, e por # a cardinalidade de um conjunto. Como, para qualquerq ∈ Σ,

#(γq∩Σ) = ∞ e x ∈ γ ⊂ (α(γq)∪ω(γq)) (ver (ii) do Corolário 1.3.8), temos que #(γq∩Σ1) = ∞
sempre queq ∈ Σ2. Agora comoΣ1 é levado pelo fluxo associado comX difeomorficamente

sobreΣ4 temos que #(γq∩Σ4) = ∞ sempre queq∈ Σ2. Em particular, #(γq∩C) = ∞ sempre que

q ∈ Σ2. Usando argumentos similares podemos mostrar que #(γq∩C) = ∞ sempre queq ∈ Σ4.

Assim, comoC = Σ2 ∪ Σ4, temos que toda trajetória deP é infinita, ondeP : C → C denota a

transformação de primeiro retorno induzida porX emC. Acabamos de provar(i). Para provar(ii),

temos de usar que(PΣ)n é umaξ−contração infinitesimal para todon≥ N1. Não é difı́cil mostrar

que em uma vizinhança de cadaq ∈ dom(Pn), Pn coincide com uma das seguintes aplicações:

PΣ1,Σ4 ◦ (PΣ)m(n) ◦PΣ4,Σ1, (PΣ)m(n) ◦PΣ4,Σ1, PΣ1,Σ4 ◦ (PΣ)m(n) or (PΣ)m(n), ondem(n) > n. ComoPΣ1,Σ4

e PΣ4,Σ1 são aplicações suaves definidas em conjuntos compactos temos que existeN2 ≥ N1 tal
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Σ3

Σ2

Σ1

Σ

Σ4
Bx

y

C = Σ2 ∪ Σ4

Figura 1.1: Construção do cı́rculo transversal distinguido.

que|DPn(x)| < ξ , para todon≥ N2, e x∈ dom(Pn). AssimPn é umaξ−contração infinitesimal

para todon ≥ N2. Dado 0< λ < 1, o Lema 1.3.12 assegura que existeN > N2 tal quePn é

uma λ−contração infinitesimal para todon ≥ N. Isto prova(ii). Agora provamos(iii ). Seja

q∈C\dom(P), e assuma queω(γ+
q ) não seja uma sela hiperbólica. Pela proposição 1.3.11 existe

algum intervaloIq ⊂C contendoq tal queIq ⊂ Ω−. Assim,P−n(Iq) está contido numa componente

conexa de dom(P−n) para todon∈ N. Por(ii), existeN ∈ N tal queP−n|Ω− é uma1
λ −expansão

infinitesimal para todon ≥ N. Para chegar a uma contradição, seja[a,b] ⊂ Iq, ondeℓ([a,b]) =

b−a > 0. SejaIn = P−n([a,b]). Então

ℓ(IkN) = ℓ(P−kN([a,b])) >
1

λ k ℓ([a,b]) =
1

λ k(b−a),

ondeℓ denota o comprimento de arco. Assimℓ(IkN) → ∞ quandok → ∞, o que é um absurdo

porqueIkN ⊂C eC é compacto. Para provar(iv), note que podemos construir o cı́rculo transversal

C de tal maneira queC intersectaγ em p∈ Σ4 satisfazendod(p,x) < ε
2. Logod(p, p) < ε. 2

1.4 Tranformaç̃oes de Primeiro Retorno Contrativas

Nesta seção derivamos algumas propriedades de campos vetoriais na classeC . Apresentamos

também o conceito de perturbação twist de um campo vetorial.

Definição 1.4.1 (Perturbaç̃ao de um campo vetorial) Seja X∈X
r(M) eV⊂M. Dado Y∈X

r(M),

dizemos que X+Y é uma perturbaç̃ao de classe Cr de X localizada em V se o suporte de Y estiver

contido em V.
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Definição 1.4.2 (Perturbaç̃ao twist de um campo vetorial) Sejam X∈X
r(M) eV⊂ M uma caixa

de fluxo compacta de X. Dado Y∈ X
r(M) com o suporte contido em V, dizemos que X+Y é uma

perturbaç̃ao twist de X de classe Cr localizada em V se X|V̊ for transversal a Y|V̊ , ondeV̊ denota

o interior de V.

Definição 1.4.3 (Perturbaç̃ao de uma transformaç̃ao de primeiro retorno) Seja C um ćırculo

transversal a Xi ∈ X
r(M), i = 1,2, e seja Pi : C → C a transformaç̃ao de primeiro retorno in-

duzida por Xi em C. Dizemos que P2 é uma perturbaç̃ao (resp. perturbaç̃ao twist) de P1 de classe

Cr localizada em um segmento transversalΣ ⊂ C se X2 for uma perturbaç̃ao (resp. perturbaç̃ao

twist) de X1 de classe Cr localizada em uma caixa de fluxo especial paraΣ. Neste caso, existe um

difeomorfismo G: C → C (resp. um difeomorfismo G: C → C sem pontos fixos) de classe Cr tal

que G|C\Σ é a aplicaç̃ao identidade, e P2 = P1◦G sempre que ambos os lados estiverem definidos.

Doravante, a mesma notação dos intervalos da reta será usada para subintervalos (isto é, seg-

mentos orientados)[a,b], [a,b), ... de um segmento transversal ou cı́rculo transversalΣ. Desta ma-

neira, dadox∈ Σ̊, podemos usar expressões da formax+δ , δ > 0 pequeno, para fazer referência

ao único ponto deΣ satisfazendoℓ([x,x+δ ]) = δ , ondeℓ denota comprimento de arco.

Definição 1.4.4 SejaΣ um segmento transversal ou um cı́rculo transvsersal a X∈ X
r(M). Dados

x∈ Σ̊ eδ > 0 pequeno, defina Ix(δ ) = [x−δ ,x+δ ] ⊂ Σ como sendo o subintervalo deΣ de raioδ
centrado em x. Vamos denotar por Vx(δ ) qualquer caixa de fluxo especial para Ix(δ ).

Proposiç̃ao 1.4.5 Sejam X∈ X
r(M), p∈ M um ponto positivamente recorrente não–trivial de X,

Σ um segmento transversal ou um cı́rculo transversal passando porp, e P: Σ→Σ a correspondente

transformaç̃ao de primeiro retorno. Para cadaN ∈ N, existeδ > 0 tal que Ip(2δ ) ⊂ dom(PN−1) e

Pn(Ip(2δ ))∩ Ip(2δ ) = /0 para todo 1≤ n≤ N−1, (1.1)

onde Ip(2δ ) ⊂ Σ é o subintervalo deΣ de raio2δ centrado emp.

Demonstraç̃ao: Isto é uma consequência imediata do Teorema da Caixa de Fluxo. 2

Proposiç̃ao 1.4.6 Sejam X∈ X
r(M), p∈ M um ponto positivamente recorrente não–trivial de X,

Σ um ćırculo transversal passando porp, e P: Σ → Σ a correspondente transformação de primeiro
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retorno. Para cadaN ∈ N, existeρ > 0, tal que para todo0< δ < ρ e para toda perturbaç̃aoP̃ de

P de classe Cr localizada em Ip(δ ), temos que Ip(2δ ) ⊂ dom(P̃
N−1

) e

P̃
n
(Ip(2δ ))∩ Ip(2δ ) = /0 para todo 1≤ n≤ N−1, (1.2)

onde Ip(δ ) (resp. Ip(2δ )) denota o subintervalo deΣ de raioδ (resp.2δ ) centrado emp.

Demonstraç̃ao: A prova segue da Proposição 1.4.5 e da igualdadeP(Ip(2δ )) = P̃(Ip(2δ )). 2

Lema 1.4.7 Sejam X∈ C e γ uma trajet́oria positivamente recorrente não–trivial de X satisfazen-

do (⋆). Sejam C um ćırculo transversal distinguido passando porp∈ γ, e P: C→C a correspon-

dente transformaç̃ao de primeiro retorno, tudo como na Proposição 1.3.13. Para cada0 < λ < 1,

existeδ > 0 tal que o seguinte vale: para toda perturbação P̃ de P de classe Cr localizada em

Ip(δ ) ⊂ Ip(2δ ) ⊂ dom(P) satisfazendo‖P̃−P‖Cr < δ , e para cada intervalo I⊂ Ip(2δ ) satisfa-

zendo

(i) ℓ(I) < δ ;

(ii) P̃
n
(I) é um intervalo contido emdom(P̃) para todo1≤ n≤ L, onde L> 0 é um inteiro;

Temos que para cada n∗ ∈ {1,2, · · · ,L} satisfazendoP̃
n∗

(I) ∩ Ip(δ ) 6= /0, P̃ n∗ |I é uma
16
√

λ–contraç̃ao infinitesimal. Aĺem disso,̃P
n∗

(I)⊂ Ip(2δ ).

Demonstraç̃ao: Seja 0< λ < 1 dado. Pela proposição 1.3.13, existeN ∈ N tal quePn é uma

λ−contração infinitesimal para todon ≥ N. Necessitamos especificar quão pequenoδ > 0 tem

de ser. SejamN = N e ρ > 0 como na Proposição 1.4.6, e assuma queδ < ρ . Então para toda

perturbaçãõP deP de classeCr localizada emIp(δ ) temos que

P̃
n
(Ip(2δ ))∩ Ip(2δ ) = /0 para todo 1≤ n≤ N−1. (1.3)

Além disso, temos que dom(P) = dom(P̃). Como‖P̃−P‖Cr < δ , tomandoδ > 0 ainda menor,

podemos assumir que

sup
x∈dom(P)

∣∣∣ log|DP̃(x)|− log|DP(x)|
∣∣∣ <

| logλ |
64N

<
| logλ |

8N
. (1.4)
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Finalmente assumimos queδ > 0 é tão pequeno que a variação de log|DP| em cada intervaloIp(2δ )

é muito pequena; Mais precisamente, requeremos que para todox,y∈ Ip(2δ ),

∣∣∣ log|DP(x)|− log|DP(y)|
∣∣∣ <

| logλ |
32N

. (1.5)

Note que segue–se imediatamente da primeira desigualdade em (1.4) e de (1.5) que para todo

x,y∈ Ip(2δ ), ∣∣∣ log|DP̃(x)|− log|DP̃(y)|
∣∣∣ <

| logλ |
16N

. (1.6)

Pode indução finita podemos reduzir a prova do Lemma 1.4.7 ao seguinte caso. Para algumn1 ∈
{0,1, · · · ,L} e para algumn∗ ∈ {1,2, · · · ,L− n1}, assuma queI1 = P̃

n1
(I) ⊂ Ip(2δ ); P̃

k
(I1)∩

Ip(δ ) = /0, para todo 1≤ k ≤ n∗−1; P̃
n∗

(I1)∩ Ip(δ ) 6= /0; e ℓ(I1) < δ . A prova estará terminada

seP̃
n∗|I1 for uma 16

√
λ–contração ẽP

n∗
(I1) ⊂ Ip(2δ ). ComoI1 ⊂ Ip(2δ ), segue–se de (1.3) que

n∗ ≥ N. Assim, podemos escrevern∗ = r + kN, ondeN ≤ r < 2N, e k ∈ N. Além disso, como

Pn é umaλ–contração infinitesimal para todon ≥ N, temos pela Regra da Cadeia que para todo

y∈ dom(Pn∗),

|DPn∗(y)| = |DPr(PkN(y))| |DPkN(y)| < λ k+1. (1.7)

Consequentemente, em dom(Pn∗), temos que (note que logλ < 0)

1
n∗

log|DPn∗(y)| < (k+1) logλ
n∗

<
logλ
4N

. (1.8)

Pela definição de perturbação de classeCr de uma transformação de primeiro retorno, existe um

difeomorfismoG : Σ → Σ de classeCr tal queG é a aplicação identidade emΣ\Ip(δ ), G(Ip(δ )) ⊂
Ip(δ ), e

P̃(x) = P(G(x)) para todo x∈ dom(P). (1.9)

Assim, como a perturbação está localizada emIp(δ ), obtemos que

P̃
k
(x) = Pk−1(P̃(x)) para todox∈ I1∩dom(Pk) e para todo 1≤ k≤ n∗,

de maneira que de (1.9),

P̃
k
(x) = Pk(y) para todo x∈ I1∩dom(Pk) e 1≤ k≤ n∗, (1.10)

ondey = G(x) ∈ Ip(2δ ).
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Portanto, de (1.10) obtemos que para todox∈ I1∩dom(Pn∗),

1
n∗

log|DP̃
n∗

(x)| =
1
n∗

n∗−1

∑
k=0

log|DP̃(P̃
k
(x))| =

=
1
n∗

n∗−1

∑
k=0

log|DP̃(Pk(y))|+ log| DP̃(x)|− log|DP̃(y)|
n∗

, (1.11)

ondey = G(x) ∈ Ip(2δ ). Agora usando a segunda desigualdade em (1.4) e (1.8),

1
n∗

n∗−1

∑
k=0

log|DP̃(Pk(y))| =

=
1
n∗

n∗−1

∑
k=0

(
log|DP̃(Pk(y))|− log|DP(Pk(y))|

)
+

1
n∗

log|DPn∗(y)|

<
| logλ |

8N
+

logλ
4N

=
logλ
8N

.

Assim, usando (1.6) e (1.11), não é difı́cil mostrar que

1
n∗

log|(DP̃
n∗

)(x)| < |logλ |
16N

+
logλ
8N

=
logλ
16N

. (1.12)

Finalmente, para todox∈ I1∩dom(Pn∗),

log|(DP̃
n∗

)(x)| < n∗

N
logλ
16

<
logλ
16

.

Logo Pn∗|I1 é uma 16
√

λ–contração infinitesimal. Agora comoℓ(I1) < δ , temos queℓ
(
P̃

n∗
(I1)

)
<

ℓ(I1) < δ . ComoP̃
n∗

(I1)∩ Ip(δ ) 6= /0, temos quẽP
n∗

(I1) ⊂ Ip(2δ ). 2

Observaç̃ao 1.4.8 Note que, contanto que a perturbação P̃ de P seja pequena e o segmento trans-

versal Ip(δ ) seja pequeno, a constante de contração 16
√

λ of (P̃|I)n∗ não depende nem do inter-

valo I, nem de n∗, nem da perturbaç̃ao; ela depende somente da constante de contração λ da

transformaç̃ao de primeiro retorno original P.

1.5 Connecting Lema

O primeiro passo na direção de obter–se trajetórias periódicas intersectando uma vizinhançaVp

de um ponto recorrente não–trivialp é destruir todas as trajetórias recorrentes não–triviais inter-
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sectandoVp. O segundo passo é mostrar que, depois da perturbação, existe um segmento trans-

versalΣ passando porp tal que a transformação de PoincaréP : Σ → Σ tem a propriedade de que

∩∞
n=1dom(Pn) 6= /0. Estes dois passos são tudo o que é necessário para provar um Closing Lemma

Localizado de classeCr para a classe de campos vetoriaisC , o que implica um Closing Lemma

paraC .

Relembramos que, pelo Teorema 1.3.6, sempre que existir umatrajetória recorrente não–trivial,

também existe um par de separatrizes recorrentes não–triviais γ1,γ2 densas e contidas no conjunto

quasiminimal cl(γ), e satisfazendoω(γ1)∩γ2 6= /0. Estes tipos de separatrizes são conhecidas como

separatrizes não estabilizadas. Assim, uma maneira de se livrar de recorrência não–trivial ao redor

de p é conectar estas separatrizes por meio de perturbações twist locais. Isto é feito por meio de

um Connecting Lema Fraco de classeCr , o mais conhecido do qual sendo o Connecing Lemma

de Peixoto. O próximo teorema é um passo intermediário nadireção da prova do Teorema A. Ele

inclui como caso particular o Teorema B.

Teorema 1.5.1Sejam X∈ C , γ uma trajet́oria de X satisfazendo(⋆), p∈ γ e ε > 0. Sejam C um

ćırculo transversal distinguido passando porp∈ γ, onde d(p, p) < ε, como na Proposiç̃ao 1.3.13,

e Y∈X
r(M) uma perturbaç̃ao de X de classe Cr localizada em Vp(δ ) tal que‖P̃−P‖Cr < δ , onde

δ > 0 é pequeno e P(resp.P̃) é a transformaç̃ao de primeiro retorno induzida por X(resp. Y) em

C. Assuma que Y tenha uma trajetória recorrente ñao–trivial γ̃ acumulando–se emp. Ent̃ao Y pode

ser arbitrariamente aproximado na topologia Cr por um campo vetorial Z que tem uma conexão

de sela a mais que Y e queé uma perturbaç̃ao twist de classe Cr de Y (e assim uma perturbação

de X de classe Cr) localizada em Vp(δ ).

Demonstraç̃ao: Seja 0< λ < 1 um número real satisfazendo a seguinte desigualdade:

16
√

λ
1− 16

√
λ

<
1
16

. (1.13)

SejaP̃ : C →C a transformação de primeiro retorno induzida porY emC. Note que por causa das

hipóteses sobreY temos quẽP é uma perturbação deP de classeCr localizada emIp(δ ), a lateral

esquerda deVp(δ ). Escolhemosδ > 0 como no Lemma 1.4.7.

Pelo Teorema 1.3.6, existem uma separatriz instávelγ+
1 deY e uma separatriz estávelγ−2 de

Y, ambas trajetórias recorrentes não–triviais, tais que cl (γ+
1 ) = cl(γ−2 ) = cl(γ̃). Assim, cl(γ+

1 ∩
C) = cl(γ−2 ∩C) = cl(γ̃ ∩C). Como γ̃ se acumula emp, existeq ∈ γ−2 ∩ Ip(

δ
2) e um intervalo

Iq(δ ′) ⊂ Ip(δ ) centrado emq e não interceptando nenhuma das conexões de selas deY, ondeδ ′
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é muito menor queδ . Iremos suportar a perturbação em uma caixa de fluxo especial Vq(δ ′) de

X paraIq(δ ′) de maneira que toda conexão de selas previamente existentenão será destruı́da pela

perturbação. (ver Figura 1.2).

Podemos escreverIq(δ ′)− {q} = I−q (δ ′)∪ I+
q (δ ′) como a união de suas duas componentes

conexasI−q (δ ′) e I+
q (δ ′), ondeI−q (δ ′) = [q−δ ′,q) (resp.I+

q (δ ′) = (q,q+δ ′]). Comoq é acumulada

por γ+
1 , temos queq é um ponto de aderência ou deγ+

1 ∩ I−q (δ ′) ou deγ+
1 ∩ I+

q (δ ′). Sem perda de

generalidade, podemos assumir que o primeiro caso acontece, o que geometricamente significa que

γ+
1 acumula–se emq por baixo (isto inclui o caso em queq é acumulado por ambos os lados).

Relembramos queVp(δ ) é uma caixa de fluxo especial deX paraIp(δ ). Agora sejaVq(δ ′) uma

caixa de fluxo especial deX paraIq(δ ′). Comoδ ′ é muito menor queδ , a lateral esquerdaIq(δ ′)

deVq(δ ′) está contida na lateral direitaIp(δ ) deVp(δ ). Assumimos também que a lateral direita

deVq(δ ′) está contida na lateral direita deVp(δ ). Em particular, temos queVq(δ ′) ⊂ Vp(δ ) (ver

Figura 1.2).

p

qIq(δ′)

Ip(δ)Ip(2δ)

C

Vq(δ′)Vq(δ′)

Vp(δ)

Figura 1.2: A caixa de perturbação.

Procedemos agora com a construção de uma famı́lia de perturbações twist de classeCr do

campo vetorialY suportadas emVq(δ ′) ⊂Vp(δ ). SejaY⊥ um campo vetorial unitário de classeCr

definido em uma vizinhança aberta deVq(δ ′) tal queY⊥|Vq(δ ′) é ortogonal aY|Vq(δ ′) e aponta para

cima. Sejaξ : M → [0,1] uma função bacia de classeC∞ suportada emVq(δ ′). Seja{Ys}s∈[0,σ ] a

famı́lia a um parâmetro de perturbações twist de classeCr deY suportadas emVq(δ ′) ⊂ Vp(δ ) e

definidas por

Ys = Y +skξY⊥,
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q

q − δ′

2

F (q)

F (q − δ′

2 )

Fσ(q − δ′

2 )
Vq(δ

′)

Iq(δ
′)

Trajectory of Y
Trajectory of Yσ

Figura 1.3: Minimum lift property.

ondek é uma constante positiva (o fator de inclinação). Doravante, omitiremos o subscrito dos ter-

mos respectivos sempre ques= 0. Desta maneira, os sı́mbolosY,F, φ̃ ... irão significar os sı́mbolos

Y0,F0, φ̃0... respectivamente.

Escolhendok grande o bastante, podemos assumir que há uma zonaVq
(δ ′

2

)
centrada emq de

raio δ ′
2 onde o campo vetorialYσ experimenta um grande desvio. De uma maneira mais precisa,

sejaFs a transformação de Poincaré que leva a lateral esquerdaIp(δ ) deVp(δ ) na lateral direita

deVp(δ ) induzida pelo campo vetorialYs. Munimos a lateral esquerdaIp(δ ) ⊂ C deVp(δ ) com

a orientação induzida porC e colocamos na lateral direita deVp(δ ) a orientação induzida pela

transformação de PoincaréFs (esta orientação não depende des). Ajustando o fator de inclinação

k, podemos assumir queFσ (x) > F(q), para todox∈ Iq
(δ ′

2

)
(ver Figura 1.3). Referimo–nos a isto

como “minimum lift property”de Peixoto.

Sejamφ̃
s

: M×R → R o fluxo associado comYs e P̃s : C→C a transformação de primeiro re-

torno induzida por̃φ
s

emC. Comoα(γ+
1 ) é uma sela, existeq0 ∈ γ+

1 ∩ Iq(δ ′) tal que{φ̃(t,q0)|t ∈
R−}∩ Iq(δ ′) = {q0}, ondeφ̃ é o fluxo gerado porY. Considere a regiãoR definida por

R= {φ̃
s
(t,q0),s∈ [0,σ ] e t ≥ 0}.

SeR contiver selas deY então a prova estará terminada. De fato, por continuidade, para algum

s∈ [0,σ ], a semitrajetória positiva deYs iniciando–se emq0 iria convergir para esta sela. Logo

podemos assumir a seguinte hipótese:

(H) A regiãoRnão contém nenhuma sela deY.

Desta maneira, por(iii ) da Proposição 1.3.13, todas as semitrajetórias positivas deYs, s∈ [0,σ ],

iniciando–se emq0 intersectamC infinitas vezes. Para cadan∈N, sejamIn = {(P̃s)
n(q0)|s∈ [0,σ ]},
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e Ω = {n ∈ N : In ∩ Iq(δ ′) 6= /0}, onde I0 = {q0}. Podemos escreverΩ = {n j}∞
j=0 como uma

seqüência crescente de inteiros positivos. Segue–se porcontinuidade que cadaIn é um conjunto

fechado conexo, isto é, um subintervalo deC. Ainda, como a perturbaçãõPs de classeCr deP está

localizada emIq(δ ′) temos quẽPs(x) = P̃(x) para todos∈ [0,σ ] ex∈C\Iq(δ ′). Consequentemente,

paa todon 6∈ Ω,

In+1 = P̃(In). (1.14)

Segue–se de (H) que para todon 6∈ Ω,

In ⊂ dom(P̃). (1.15)

Como P̃s é uma perturbação twist de classeCr de P localizada emIq(δ ′), temos que existe uma

sequência de subintervalos{I ′n}∞
n=0 deC tais queI ′n = In, para todon 6∈ Ω, e para todon ∈ N o

seguinte vale:

I ′n ⊂ dom(P̃), I ′n+1 = P̃(I ′n), ℓ(I ′n) ≤ ℓ(In)+2δ ′.

Pelo Lema 1.4.7, e pelo fato queI ′0 ⊂ Iq(δ ′) ⊂ Iq(2δ ′) ⊂ Ip(2δ ) e ℓ(Iq(δ ′)) < 2δ ′, temos que para

todo j ∈ N, In j ⊂ Ip(2δ ), e

ℓ(In j+1) <
16
√

λ ℓ(I ′n j
) <

16
√

λ (ℓ(In j )+2δ ′).

Por indução e usando (1.13), podemos mostrar que para todoj ∈ N,

ℓ(In j ) < 2δ ′
16
√

λ
1− 16

√
λ

<
δ ′

4
. (1.16)

Como {P̃
n
(q0)}∞

n=0 acumula–se emq por baixo, tomando uma subsequência se necessário,

podemos assumir quẽP
n j

(q0) ↑ q. Assim, existeK > 0 tal que para todoj ≥ K,

q− P̃
n j

(q0) <
δ ′

4
.

De (2.4), como{P̃
n j

(q0),(P̃σ)n j (q0)} ⊂ In j , temos que para todoj ∈ N,

P̃
n j

(q0)− (P̃σ)n j (q0) < ℓ(In j ) <
δ ′

4
.
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Assim,

(P̃σ)n j (q0)−q <
δ ′

2
.

Agora pela minimum lift property, existe algums∈ [0,σ ] tal que a semitrajetória positiva deYs

iniciando–se emq0 converge para uma sela hiperbólica. Esta contradição mostra que (H) é falso,

o que implica o resultado. Mais especificamente, existes∈ [0,σ ], eZ = Ys tendo uma conexão de

sela a mais queY. 2

Observaç̃ao 1.5.2 Note que na prova do Teorema 1.5.1 podemos construir a famı́lia de perturbaç̃oes

{Ys}s∈[0,σ ] de tal maneira que‖Ys−Y‖Cr < η, para todo s∈ [0,σ ], ondeη é qualquer constante

positiva previamente dada. Em particular, se escolhermosη < δ podemos aplicar o Teorema 1.5.1

outra vez ao novo campo vetorial Z e assim por diante.

Teorema 1.5.3Sejam X∈ C , γ uma trajet́oria de X satisfazendo(⋆), e p∈ γ. Para cadaε > 0,

existemp∈ γ, com d(p, p) < ε, uma vizinhança Vp de p, e Y∈ X
r(M) arbitrariamente pŕoximo de

X na topologia Cr tal que nenhuma trajetória recorrente ñao–trivial de Y intersecta Vp.

Demonstraç̃ao: A prova segue–se pela aplicação do Teorema 1.5.1 e da Observação 1.5.2 um

número finito de vezes. 2

1.6 Closing Lema

Teorema 1.6.1Sejam X∈ C , γ uma trajet́oria de X satisfazendo(⋆), e p∈ γ. Ent̃ao para cada

ε > 0, existemp∈ γ, com d(p, p) < ε, uma seqûencia{Xn}∞
n=1 de campos vetoriais de classe Cr

tendendo a X na topologia Cr , e uma seqûencia de pontos{pn}∞
n=1 tendendo ap tal quepn é um

ponto períodico de Xn para cada n∈ N.

Demonstraç̃ao: Pelo Teorema 1.5.3, existem um segmento transversalΣp contendop e um campo

vetorial Y arbitrariamente próximo deX na topologiaCr sem trajetórias recorrente não–triviais

intersectandoΣp. Além disso,Y é uma perturbação local de classeCr de X de maneira que por

(iii ) da Proposição 1.3.13, existem pontos emΣp cujas trajetórias positivas intersectamΣp um

número infinito de vezes. Sejax0 ∈ Σp qualquer destes pontos. Comoγ+
x0

não é uma trajetória

recorrente não–trivial, temos queω(γ+
x0

) é ou uma trajetória periódica ou um grafo, cada um dos
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quais intersectandoΣp. Em qualquer caso, podemos aproximarY arbitrariamente por um campo

vetorial de classeCr tendo uma trajetória periódica intersetandoΣp. Para obter uma sequência de

pontos periódicos tendendo ap considere uma sequência encaixada de segmentos{Σn}∞
n=1, com

Σn ⊃ Σn+1, tais que{p} = ∩∞
n=1Σn. Então podemos aplicar o argumento anterior para cadaΣn para

obter uma trajetória periódica de um campo vetorialXn de classeCr que interceptaΣn, ondeXn→X

na topologiaCr quandon→ ∞. 2

Lema 1.6.2 Sejam{pn}∞
n=1, p, e{Xn}∞

n=1 como no Teorema 1.6.1. Então existe uma sequência

de campos vetoriais{Yn}∞
n=1 de classe Cr tendendo a X na topologia Cr tal que p é um ponto

periódico de Yn.

Demonstraç̃ao: Sob as hipóteses e conclusões do Teorema 1.6.1, existe umasequênciaFn : M →M

de difeomorfismos de classeCr tal queFn(pn) = p. Podemos assumir queFn converge para a identi-

dade no topologiaCr+1. Portanto, a sequência de campos vetoriaisYn = Fn∗(Xn) converge paraX

na topologiaCr e cadaFn∗(Xn) tem uma trajetória periódica passando porp. 2

Teorema A. Sejam M uma variedade bidimensional compacta, r≥ 2 um inteiro, X∈ C , γ uma

trajetória de X satisfazendo(⋆), e p∈ γ. Existe Y∈ X
r(M) arbitrariamente pŕoximo de X na

topologia Cr tendo uma trajet́oria periódica passando por p.

Demonstraç̃ao: Pelo Teorema 1.6.1 e Lema 1.6.2, existem uma sequência de pontos pn → p, e

uma sequênciaXn de campos vetoriais de classeCr convergindo paraX na topologiaCr tal que

cadapn é um ponto periódicoXn. Procedendo como na prova do Lema 1.6.2, podemos construir

uma sequência{Yn}∞
n=0 de campos vetoriais de classeCr convergindo paraX na topologiaCr tal

quep é um ponto periódico deYn. 2

As seções seguintes são devotadas para a prova do TeoremaC. Na Seção 1.7 introduzimos um

pouco de teoria da medida que será necessário adiante. Na Seção 1.8 explicamos o que significa

requerer que o divergente de um campo vetorial nas suas selasseja menor ou igual a zero. Na

Seção 1.9, usando um pouco de Teoria Ergódica, provamos oTeoremaC.
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1.7 Medida Transversal e Transformações de Primeiro Retorno

SejaX ∈ X
r(M) um campo vetorial de classeCr que tem um número finito de singularidades,

todas hiperbólicas, e uma trajetória recorrente não–trivial γ. SejamΣ um segmento transversal

ou cı́rculo transversal passando porγ e P : Σ → Σ a correspondente transformação de primeiro

retorno. MunimosΣ com a estrutura(Σ,B,ν) de um espaço de medida de Borel, ondeB é a

σ−algebra de Borel emΣ, eν : B → [0,1] é a medida de probabilidade de Borel emΣ. Dizemos

que um conjunto de BorelW ⊂ dom(P) (resp.W ⊂ dom(P−1)) é positivamente invariante(resp.

negativamente invariante) seP(W) ⊂ W (resp. P−1(W) ⊂ W). Um conjunto de BorelW ⊂ Σ é

denominadoinvarianteseW é positivamente e negativamente invariante. Como um subconjunto

de(Σ,B,ν), W herda a estrutura de espaço de medida. Com algum abuso de notação, denotamos

a restriçãoP|W : W →W por P. O maior conjunto positivamente (resp. negativamente) invariante

é o conjuntoΩ+ (resp.Ω−) de pontos cujas semitrajetórias positivas (resp. negativas) intersectam

Σ infinitas vezes. Mais precisamente:

Ω+ =
∞⋂

n=1

dom(Pn) e Ω− =
∞⋂

n=1

dom(P−n).

Dizemos queP preserva a medidaν, ou queν é invariante por P, ou queν é P−invariantese

ν(Pn(B)) = ν(B), para cadan∈ Z eB∈ B. Sem perda de generalidade, sempre assumiremos que

os segmentos transversais e cı́rculos transversais são disjuntos de trajetórias periódicas e conexões

de selas. Neste caso, toda medida de probabilidade de BorelP−invariante é uma medida transversal

(ver a Introdução para a definição de medida transversal).

Uma transformação de primeiro retornoP : Σ → Σ é unicamente erǵodica se a medida trans-

versalν emΣ é a única medida de probabilidade de Borel invariante porP. Usando isomorfismos

canônicos, podemos transportar esta propriedade a todos os segmentos transversais contidos em

uma vizinhança deγ. Uma medida de probabilidade de Borelν invariante porP é ergódica se

sempre queP−1(B) = B para algum conjunto de BorelB tivermos que ouν(B) = 0 ouν(B) = 1.

Para tirar vantagem de alguns resultados importantes de teoria ergódica é necessário que a

transformação de primeiro retornoP possa ser estendida a um conjunto compacto positivamente in-

variante (resp. negativamente invariante). Como a próxima proposição mostra, uma transformação

de primeiro retorno sempre admite uma boa extensão.

Proposiç̃ao 1.7.1 Seja X∈ X
r(M) um campo vetorial de classe Cr que tem singularidades, to-
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das hiperb́olicas, e uma trajet́oria recorrente ñao–trivial γ. Sejam C um ćırculo transversal pas-

sando porγ e P : C → C a correspondente transformação de primeiro retorno. Assuma que P

seja unicamente ergódica. Existe uma extensão unicamente erǵodicaP de P paracl(Ω+) tal que

P(cl(Ω+)) ⊂ cl(Ω+).

Demonstraç̃ao: Primeiramente notemos queΩ+ = ∩∞
n=1dom(Pn) é um conjunto positivamente

invariante. Pelo Teorema 1.2.2,∂dom(P) é um conjunto finito e como cl(Ω+)\dom(P)⊂ ∂dom(P),

temos queP está definida em todos os pontos de cl(Ω+) excetuando–se um número finito deles.

Desta maneira qualquer tranformaçãoP : cl(dom(P))→C satisfazendo queP|dom(P) = P|dom(P) e

P(∂dom(P)) ⊂ Ω+ será uma extensão unicamente ergódica deP tal queP(cl(Ω+)) ⊂ cl(Ω+). 2

1.8 Sobre o divergente de um campo vetorial nas suas selas

Em um campo vetorial planar apresentando um número finito desingularidades, todas hi-

perbólicas, a dinâmica das transformações de primeiroretorno associadas com o campo vetorial

é, em grande parte, determinada pela dinâmica do sistema ao redor de suas selas hiperbólicas. A

situação é mesmo melhor porque estaremos lidando somente com campos vetoriais de classeC2.

Neste caso um resultado de Hartman [31] nos permite assumir que todas as selas são lineares.

Mostraremos que seP é uma transformação de primeiro retorno de um campo vetorial de classe

C2 então log|DP| é limitada superiormente (resp. inferiormente) contantoque o divergente de cada

sela seja menor ou igual a zero (resp. maior ou igual a zero). Além disso, veremos que sob algumas

hipóteses adicionais podemos substituir a função log|DP| por uma função escada (i.e. uma função

constante por partes).

Como os principais resultados desta seção são assumidosserem conhecidos pela comunidade

matemática, iremos omitir suas provas. Como referência indicamos [44].

Proposiç̃ao 1.8.1 Seja X∈X
r(M), r ≥ 2, um campo vetorial de classe Cr que tem singularidades,

todas hiperb́olicas. Assuma que o divergente de X em cada uma de suas selas seja menor ou igual

a zero(resp. maior ou igual a zero). SejamΣ um segmento transvesal ou um cı́rculo transversal a

X e P: Σ → Σ a correspondente transformação de primeiro retorno cujo doḿınio é assumido ser

não–vazio. Ent̃ao log|DP| é limitada superiormente(resp. limitada inferiormente). Além disso,

log|DP(x)| tende a−∞ ou a uma constante(resp. log|DP(x)| tende a+∞ ou a uma constante)

quando x tende monotonamente a p∈ ∂dom(P).
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No próximo teorema porfunç̃ao escadaentendemos uma função constante por partes, ou mais

especificamente, uma função que é a suma de um número finito de funções indicadoras de intervalos

disjuntos dois a dois. Relembramos que umafunç̃ao indicadora de um conjunto Uassume o valor

1 emU , e o valor 0 emX\U . Note que como a medida transversal se anula no complemento de

dom(P), podemos supor que a função escada está definida em todo o cı́rculo transversalC.

Teorema 1.8.2Sejam X∈ X
r(M), r ≥ 2, um campo vetorial de classe Cr que tem singulari-

dades, todas hiperb́olicas, C um ćırculo transversal especial a X, P: C → C a correspondente

tranformaç̃ao de primeiro retorno quée assumidada ser unicamente ergódica, eν a única medida

de probabilidade de Borel invariante por P.

(i) Se o divergente de X em cada uma de suas selasé menor ou igual a zero e
∫

log|DP|dν <−c

para algum c> 0, existem N∈ N e uma seqûencia mońotona{ϕn}∞
n=0 ↓ log|DP| de funç̃oes

escadas definidas emdom(P) tais que
∫

ϕndν < − c
2 para todo n> N;

(ii) Se o divergente de X em cada uma de suas selasé maior ou igual a zero e
∫

log|DP|dν > c

para algum c> 0, existem N∈ N e uma seqûencia mońotona{ψn}∞
n=0 ↑ log|DP| de funç̃oes

escada definidas emdom(P) tais que
∫

ψndν > c
2 para todo n> N.

1.9 O caso unicamente ergódico

Nesta seção provaremos o Teorema C. Vamos precisar do seguinte resultado que diz que na

Definição 0.0.4 podemos supor que o segmento transversal ´e um cı́rculo transversal especial.

Proposiç̃ao 1.9.1 Sejam X∈ H , γ uma trajet́oria de X com as propriedades(a)− (c), C um

ćırculo transversal especial passando porγ e P : C → C a correspondente transformação de pri-

meiro retorno. Ent̃ao existe uma constante c> 0 tal que
∫

log|DP|dν < −c, ondeν é a única

medida de probabilidade de Borel invariante por P.

Demonstraç̃ao: Por hipótese, existem um segmento transversalΣ passando porγ e uma con-

stantec > 0 tal que a correspondente transformação de primeiro retorno PΣ : Σ → Σ é νΣ–quase–

integrável e
∫

PΣ dνΣ < −c, ondeνΣ é a única medida de probabilidade de Borel emΣ invariante

por PΣ. Usando transformações de Poincaré apropriadas, podemos assumir queΣ está contido

em um cı́rculo transversal especialC passando porγ. Note que à medidaνΣ está associada uma



1. Connecting Lema e Closing Lema 35

única medida de probabilidade de Borelν emC que é invariante pela tranformação de primeiro

retornoP : C→C induzida porX emC. Pelo Teorema 1.8.2 podemos encontrar uma função escada

ϕ > log|DP| definida em dom(PΣ)⊂ Σ tal que
∫

ϕ dνΣ <− c
2. Pelo Teorema Ergódico de Birkhoff,

existe um conjuntoBΣ ⊂ Σ positivamentePΣ−invariante tal queνΣ(BΣ) = 1 e para todox∈ BΣ:

lim inf
n→∞

1
n

n−1

∑
k=0

|DP(Pk(x))| ≤ lim
n→∞

1
n

n−1

∑
k=0

ϕ(Pk(x)) =
∫

ϕ dνΣ < −c
2
.

Sejaβ : (N\{0})×BΣ → N a função definida por:

Pn
Σ(x) = Pβ (n,x)(x).

É claro queβ é uma função localmente constante emx. Conseqüentemente, para todox ∈ BΣ e

n∈ N\{0}:

DPn
Σ(x) = DPβ (n,x)(x).

Além disso, temos queβ (n,x)≥ n para todox∈ BΣ en∈ N. Um simples argumento combinatório

resulta na seguinte igualdade para todox∈ BΣ en∈ N\{0}:

β (n,x) =
n−1

∑
i=0

β (1,Pi
Σ(x)).

Note queβ (1,y)− 1 é o número de intersecções do cı́rculoC com o arco de trajetória deX

conectandoy a PΣ(y). Segue-se dos argumentos de dinâmica topológica que tal número é finito

e constante em cada componente conexa de dom(PΣ) (ver [50, p. 146]). Assim existe uma cosn-

tanteK > 0 tal que para todox∈ BΣ en∈ N\{0}:

β (n,x) ≤ nK.

Segue–se do que foi feito acima que para todox∈ BΣ:

lim inf
r→∞

1
r

log|DPr(x)| ≤ lim inf
n→∞

1
β (n,x)

log|DPβ (n,x)(x)|

= lim inf
n→∞

1
n

log|DPn
Σ(x)| · n

β (n,x)
(1.17)

≤ 1
K

lim inf
n→∞

1
n

log|DPn
Σ(x)| < 0.
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É claro que (1.17) também vale para todo pontox∈ ∪∞
n=0P−n(BΣ), que é um conjunto de medida

total emC. Pela Proposição 1.8.1, log+ |DP| é integrável. Este fato, juntamente com (1.17), implica

que existe uma constantec′ > 0 tal que
∫

log|DP|dν < −c′. 2

SejaX ∈ X
r(M) um campo vetorial de classeCr que tem singularidades, todas hiperbólicas.

Dado um cı́rculo transversal especialC aX, denotamos porP :C→C a correspondente transformação

de primeiro. Em cada ponto de dom(Pn) definimos as taxas médias de expansão paraPcomo sendo:

ρn(x) =
1
n

n−1

∑
k=0

log|DP(Pk(x))|. (1.18)

Definição 1.9.2 (λ–contração infinitesimal µ–expans̃ao infinitesimal) Sejam P: C →C uma

transformaç̃ao de primeiro retorno suave, n∈N, A⊂ dom(Pn) e0< λ < 1 (resp.µ > 1). Dizemos

que Pn|A é umaλ–contraç̃ao infinitesimal(resp.µ–expans̃ao infinitesimal) se|DPn(x)|< λ (resp.

|DPn(x)| > µ) para todo x∈ A.

Observaç̃ao 1.9.3 Note que, substituindo P por P−1 nas express̃oes anteriores, todas as definições

dadas at́e aqui fazendo sentido para n∈ Z− = {0,−1,−2, . . .}.

Proposiç̃ao 1.9.4 Seja P: C→C uma transformaç̃ao de primeiro retorno suave. Dado0< λ < 1,

assuma que existam d> 0, n∈N, e A⊂ dom(Pn) tais que e−nd < λ eρn(x) <−d, para todo x∈A.

Então o seguinte vale:

Pn|A é umaλ–contraç̃ao infinitesimal.

Demonstraç̃ao: É fácil ver queρn(x) = log n
√

|DPn(x)| , para todox ∈ dom(Pn). Por hipótese,

ρn(x) < −d para todox∈ A. Assim,|DPn(x)| < e−dn < λ para todox∈ A. 2

Proposiç̃ao 1.9.5 Seja P: C → C uma transformaç̃ao de primeiro retorno suave. Dadoµ > 1,

assuma que existam d> 0 e n∈ N tais que end > µ e ρ−n(x) > d para todo x∈ Ω−. Ent̃ao:

P−n|Ω− é umaµ–expans̃ao infinitesimal.

Demonstraç̃ao: A prova é similar àquela da proposição anterior. 1.9.4. 2
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Uma boa abordagem para obter um limitante superior (resp. limitante inferior) para as taxas

médias de expansão paraP (resp. P−1) é substituir log|DP| (resp. log|DP−1|) em (1.18) por

uma função escadaϕ (resp. ψ) tal que log|DP| < ϕ (resp. log|DP−1| > ϕ), e então estudar

as respectivas médias de Birkhoff para a funçãoϕ (resp. ψ). Relembramos que, sob algumas

hipóteses adicionais, o Teorema 1.8.2 nos permite fazer isso. Agora desenvolvemos um pouco

de teoria ergódica para funções escada.É de importância fundamental notar que precisamos de

resultados que valham em todos os pontos e não apenas num conjunto de medida total.

Na próxima proposição,χU denota a função indicadora do conjuntoU , isto é, χU : X → R

assume o valor 1 emU , e 0 emX\U . Como usualmente,∂U denota a fronteira topológica deU .

Lema 1.9.6 Sejam X= (X,B) um espaço mensurável compacto de Borel, eν a única medida de

probabilidade de Borel invariante por uma aplicação unicamente erǵodica f : X → X. Ent̃ao para

todo conjunto abertoU⊂X tal queν(∂U) = 0 temos que as ḿedias de Birkhoff(1/n)∑n−1
k=0 χU( f k(x))

convergem uniformemente paraν(U).

Demonstraç̃ao: Ver Katok e Hasselblatt [40, Corollary 4.1.14, p. 140]. 2

Proposiç̃ao 1.9.7 Sejam P: C →C uma transformaç̃ao de primeiro retorno unicamente ergódica,

eν a única medida de probabilidade de Borel invariante por P. Seja ϕ : dom(P)→ R uma funç̃ao

escada. Ent̃ao as ḿedias de Birkhoff(1/n)∑n−1
k=0 ϕ(Pk(x)) (resp. (1/n)∑n−1

k=0 ϕ(P−k(x))) conver-

gem uniformemente emΩ+ (resp.Ω−) para
∫

ϕ dν.

Demonstraç̃ao: É uma consequência do Lema 1.9.6. 2

Proposiç̃ao 1.9.8 Sejam X∈H , γ uma trajet́oria de X satisfazendo(a)−(c), C um ćırculo trans-

versal especial passando porγ, e P: C→C a correspondente transformação de primeiro retorno.

Então existem N0 ∈ N, e funç̃oes escadaϕ,ψ definidas emdom(P), satisfazendoϕ > log|DP| e

ψ < log|DP−1|, tais que:

(a) 1
n ∑n−1

k=0 ϕ(Pk(x)) < − c
4, para todo x∈ Ω+ e n≥ N0;

(b) 1
n ∑n−1

k=0 ψ(P−k(x)) > c
4, para todo x∈ Ω− e n≥ N0.
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Demonstraç̃ao: Pela Proposição 1.9.1 e Teorema 1.8.2 existe uma funçãoescadaϕ definida em

dom(P) tal queϕ > log|DP| e ∫
ϕ dν < −c

2
.

Pela Proposição 1.9.7, existeN1 ∈ N tal que para todox∈ Ω+ e para todon≥ N1,

1
n

n−1

∑
k=0

ϕ(Pk(x))−
∫

ϕ dν <
c
4

.

Assim, para todox∈ Ω+ e para todon≥ N1,

1
n

n−1

∑
k=0

ϕ(Pk(x)) < −c
4
.

Agora considere o campo vetorial−X e a correspondente transformação de primeiro retorno

P−1 : C→C. É claro que

log|DP−1| = − log|DP◦P−1|. (1.19)

Assim, comoP preserva a medidaν, obtemos de (1.19) que:

∫
log|DP−1| dν = −

∫
log|DP◦P−1| dν = −

∫
log|DP| dν > c. (1.20)

Como o divergente−X em cada de suas selas é maior ou igual a zero, temos pela Proposição 1.9.1

e pelo Teorema 1.8.2, e por (1.20) que existem funções escada ψ definidas em dom(P) tais que

ψ < log|DP−1| e ∫
ψ dν >

c
2
.

Pela Proposição 1.9.7, existeN2 ∈ N tal que para todox∈ Ω− e para todon≥ N2,

∫
ψ dν − 1

n

n−1

∑
k=0

ψ(P−k(x)) <
c
4

.

Assim, para todox∈ Ω− e para todon≥ N2,

1
n

n−1

∑
k=0

ψ(P−k(x)) >
c
4

.

Para terminar a prova definaN0 = max{N1,N2}. 2

Proposiç̃ao 1.9.9 Sejam X∈H , γ uma trajet́oria de X satisfazendo(a)−(c), C um ćırculo trans-
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versal especial passando porγ, e P: C→C a correspondente transformação de primeiro retorno.

Dados0 < λ < 1 e µ > 1, existe N0 ∈ N tal que

(a) Pn|Ω+ é umaλ–contraç̃ao infinitesimal para todo n≥ N0;

(b) P−n|Ω− é umaµ–expans̃ao infinitesimal para todo n≥ N0.

Demonstraç̃ao: A prova é uma consequência imediata da Proposições 1.9.4, 1.9.5 e 1.9.8. 2

Proposiç̃ao 1.9.10Sejam X∈ H , γ uma trajet́oria de X satisfazendo(a)− (c), C um ćırculo

transversal especial passando porγ e P : C → C a correspondente transformação de primeiro

retorno. Ent̃ao:

(i) Ω+ é todo o ćırculo transversalC menos um conjunto enumerável de pontos, cujas trajetórias

positivas ṽao para selas de X;

(ii) Para cada n∈N, dom(Pn) é todo o ćırculo transversalC menos um conjunto finito de pontos.

Demonstraç̃ao: A mesma prova da Proposição 1.3.11 funciona neste caso. 2

Teorema C.A seguinte inclus̃ao vale:H ⊂ C . Mais especificamente, se uma trajetória γ tem as

propriedades(a)− (c), ent̃ao ela tamb́em tem a propriedade(⋆).

Demonstraç̃ao: SejamX ∈ H , γ uma trajetória deX tendo as propriedades(a)− (c), C um

cı́rculo transversal especial passando porγ, eP :C→C a correspondente transformação de primeiro

retorno. Primeiramente note que, pela Proposição 1.9.10, sex ∈ dom(Pn), então oux ∈ Ω+ ou

ω(γ+
x ) é uma sela deX. No primeiro caso, pela Proposição 1.9.9, dado 0< λ − ε < λ < 1 existe

N0 ∈ N tal que para todox∈ Ω+ e n≥ N0,

|DPn(x)| < λ − ε.

Considere agora o conjuntoB= dom(Pn)\Ω+. Note queω(γ+
y ) é uma sela para todoy∈B. Assim,

como há somente um número finito de separatrizes de selas, temos queB é um conjunto contável

de maneira queΩ+ é denso emB. Ainda, a aplicação:

x 7→ |DPn(x)| = |DP(Pn−1(x))| · · · · · |DP(P(x))| · |DP(x)|
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é contı́nua em dom(Pn). Assim para todox∈ dom(Pn) en≥ N0:

|DPn(x)| ≤ λ − ε < λ .

Logo Pn é umaλ−contração infinitesimal emC. É claro que, usando transformações de Poincaré,

podemos transportar este resultado para qualquer segmentotransversal pequeno passando porγ. 2



Caṕıtulo

2

Estabilidade Assintótica no Infinito para

Campos Vetoriais Diferenciáveis

2.1 Introduç̃ao

Neste Capı́tulo provaremos o Teorema D enunciado na introdução. Para entender seu enun-

ciado, faz–se necessário introduzir algumas definições.

Em todo este trabalho, assumimos queR2 está mergulhado na esfera de RiemannR2∪{∞} e

que “infinito” refere–se ao ponto no infinito∞ deR2∪{∞}. Isto se aplica também a subespaços

de R2∪ {∞} da formaR\Dσ , ondeσ > 0 e Dσ = {z∈ R2 : ‖z‖ ≤ σ}. Dado um campo veto-

rial contı́nuoX : R2\Dσ → R2 do plano, podemos estendê–lo ao campo vetorialX̂ : ((R2\Dσ )∪
{∞},∞) → (R2,0) da esfera de Riemann que leva o∞ no 0. Note que permitimos quêX seja

descontı́nuo no∞. Daqui em diante, vamos identificarX com sua extensãôX.

SejaX : R2\Dσ → R2 um campo vetorial contı́nuo. Dizemos que uma semitrajetória positiva

(resp. negativa)γ+
p (resp. γ−p ) deX vai para infinito (resp. vem do infinito) seω(γ+

p ) = ∞ (resp.

α(γ−p ) = ∞). Seja{Γn}∞
1 uma seqüência de cı́rculos topológicos. Dizemos que a seqüência{Γn}∞

1

tende ao infinito se para toda vizinhançaV de∞, existeN ∈ N tal quen≥ N implica queΓn ⊂V.

Definição 2.1.1 Dizemos que∞ é um atrator(resp. um repulsor) de um campo vetorial contı́nuo

X se

(i) Existe uma seqûencia de ćırculos transversais a X de classe C1 tendendo ao infinito;

41
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(ii) Para algum R≥ σ , todas as semitrajetórias positivas(resp. negativas) de X se iniciando em

p∈ R2\DR vão para o infinito(resp. v̂em do infinito).

Alguns comentários são necessários para motivar a Definição 2.1.1. Primeiramente devemos

observar que no casoC1, a Definição 2.1.1 é equivalente a dizer que o campo vetorial X̂ induzido

por X na esfera de Riemann é localmente topologicamente equivalente em uma vizinhança do

infinito ou ap 7→ −p ou ap 7→ p na origem, ver [2].

No caso contı́nuo ou diferenciável esta definição é insatisfatória porque não é possı́vel falar

aqui de equivalência topológica. Note que dizer que∞ é um atrator ou repulsor deX é mais forte

que dizer que no exterior de um discoDR todas as trajetórias vão para o infinito. Isto impedi que o

infinito seja um atrator ou repulsor do campo vetorial constante, que apresenta setores elı́pticos no

infinito, ver a Figura 2.1a. Além disso, a condição (i) da Definição 2.1.1 não poder ser enfraque-

cida. Com efeito, existem campos vetoriais que, apesar de admitirem um cı́rculo transversalΓ e

satisfazerem (ii) da Definição 2.1.1, não admitem uma famı́lia de cı́rculos transversais tendendo a

infinito, ver a Figura 2.1b.

(a)

Γ

(b)

Figura 2.1: Dois campos vetoriais que não têm o ponto no infinito como um atrator

SejaA um subconjunto Lebesgue mensurável deRn, e sejaf : A→ R uma função mensurável.

Definimos

f +(x) = max{ f (x),0}, f−(x) = max{− f (x),0},

e dizemos quef : A→ R é Lebesgue quase–integrável se

min
{∫

A
f +dλ ,

∫

A
f−dλ

}
< ∞,

e neste caso definimos ∫

A
f dλ =

∫

A
f +dλ −

∫

A
f−dλ ,

que é um número bem definido da reta real estendida[−∞,∞].

Dado um campo vetorial diferenciávelX :U ⊂R2 →R2, denotamos por Spec(X) o conjunto de
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autovalores da derivadaDpX deX em p quandop percorre todo o conjuntoU . Como usualmente,

R(z) denote a parte real do número complexoz e Traço(DX) : U → R refere–se à função que a

cada pontop∈U assume o valor Traço(DpX).

Agora seja

D(U) = {X : U → R2 : X é diferenciável e Traço(DX) é Lebesgue quase–integrável emU}.

Definimos o ı́ndice deX ∈ D(R2\Dσ ) no infinito como sendo o número da reta real estendida

[−∞,∞] definido por

I (X) =

∫

R2
Traço(DX̂)dx∧dy,

ondeX̂ ∈ D(R2) é qualquer extensão globalmente injetiva diferenciável de X|R2\Ds
, para algum

s > σ , o divergente da qual é Lebesgue quase–integrável emR2. Mostraremos (ver Corolário

2.2.12) queI (X) está bem definido. Podemos enunciar agora o Teorema principal deste Capı́tulo.

Teorema D. Seja X: R2\Dσ → R2 um campo vetorial diferenciável (mas ñao necessariamente

C1). Se para algumε > 0, Spec(X) é disjunto de(−ε,0]∪{z∈ C : R(z) ≥ 0}, ent̃ao

a) Para todo p∈ R2\Dσ , há umaúnica semitrajet́oria positiva de X se iniciando em p;

b) I (X), o ı́ndice de X no infinito,́e um ńumero bem definido da reta real estendida[−∞,∞);

c) Existe um vetor constante v∈R2 tal que seI (X) é< 0 (resp.≥ 0), ent̃ao o ponto no infinito

da esfera de RiemannR2∪{∞} é um repulsor(resp. um atrator) do campo vetorial X+v.

2.2 Campos Vetoriais Diferenciáveis

SejaX : U ⊂ R2 → R2 um campo vetorial contı́nuo definido em um conjunto abertoU ⊂ R2.

Dizemos que uma curva curvaγp : I →U de classeC1 é umasoluç̃ao do campo vetorial X passando

pelo ponto pseγp(0) = p e γ ′p(t) = X(γp(t)), para todot ∈ I , ondeI ⊂ R é um intervalo contendo

zero. Pelo Teorema de Existência de Peano, por cada pontop∈U , existe uma soluçãoγp : J(γp)→
U definido em algum intervalo maximal abertoJ(γp) que depende tanto da soluçãoγp como do

ponto de partidap. Por simplicidade, identificamos a soluçãoγp com sua imagem ao qual referimo–

nos como atrajetória de X passando por pdefinida emJ(γp). Analogamente,γ+
p (resp. γ−p )

denotará a semitrajetória positiva (resp. negativa) deX contida emγp e se iniciando emp. Desta

forma,γp = γ−p ∪ γ+
p . Dada uma semitrajetóriaγ+

p positiva(resp. negativa), denotamos porω(γ+
p )

(resp.α(γ−p )) seu conjuntoω–limite (resp. conjuntoα–limite).
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Dizemos quep ∈ U é umasingularidade(resp. um ponto regular) de X seX(p) = 0 (resp.

X(p) 6= 0). Uma trajetóriaγ é dita serperiódicase ela está definida emR e existeτ > 0 tal que

γ(t +τ) = γ(t) para todot ∈ R. Relembramos que trajetórias de campos vetoriais contı́nuos podem

se auto–interceptar ou interceptar–se mutuamente. Se uma trajetória se auto–intercepta então ela

naturalmente contém uma trajetória periódica definida em R. SeU é simplesmente conexo então

segue–se da Teoria deÍndice que toda trajetória periódica deX tem que conter uma singularidade

no seu interior.

Dado um campo vetorialX = ( f ,g), sejaX∗ = (−g, f ) o campo vetorial ortogonal aX. A

mesma notação para intervalos deR será utilizada para arcos orientados de trajetória[p,q], [p,q),...

(resp. [p,q]∗, [p,q)∗,...) deX (resp. X∗), conectando os pontosp e q. A orientação deste arcos é

aquela induzida porX (resp.X∗).

Definição 2.2.1 (Ret̂angulo Compacto) Um ret̂angulo compacto R= R(p1, p2;q1,q2)⊂U de um

campo vetorial contı́nuo X : U ⊂ R2 → R2 é a regĩao compacta cuja fronteiráe formada por

dois arcos de trajet́oria [p1, p2], [q1,q2] de X e dois arcos de[p1,q1]
∗, [p2,q2]

∗ de X∗. Note que

assumimos que o fluxo induzido por X entra em R por[p1,q1]
∗ e deixa R por[p2,q2]

∗.

Dado um arco de trajetória[p,q]∗ of X∗, defina

L([p,q]∗) =
∣∣∣
∫

[p,q]∗
‖X∗‖ds

∣∣∣,

ondedsdenota o elemento de comprimento de arco. Dado um arco de trajetória [p,q] (resp.[p,q]∗),

definimos comoℓ([p,q]) (resp. ℓ([p,q]∗)) o comprimento de arco dele. A próxima fórmula é um

corolário da Fórmula de Green tal qual apresentada em [53].

Lema 2.2.2 Seja R= R(p1, p2;q1,q2) ⊂U um ret̂angulo compacto de X∈ D(U). Ent̃ao

L([p2,q2]
∗)−L([p1,q1]

∗) =

∫

R
Traço(DX)dx∧dy.

O próximo resultado diz que um campo vetorialX ∈ D(U) cujo divergente é estritamente ne-

gativo emU gera um semifluxo positivo.

Teorema 2.2.3Seja X∈ D(U) um campo vetorial sem singularidades tal queTraço(DX) < 0 em

U. Ent̃ao para cada p∈V, há umaúnica semitrajet́oria positiva de X passando por p.
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Demonstraç̃ao: Assuma, por contradição, que existam duas semitrajetórias positivasγ+
p ,σ+

p ⊂U

iniciando–se emp. Então podemos tomar um triângulo (i.e. um retângulo degenerado)

R= R(p,q1; p,q2) ⊂U com[p,q1] ⊂ γ+
p e [p,q2] ⊂ σ+

p . Pelo Lema 2.2.2,

0 < L([q1,q2]
∗) =

∫

R
Traço(DX)dx∧dy< 0,

que é uma contradição. 2

Lema 2.2.4 Seja X∈ D(U) um campo vetorial tal queTraço(DX) < 0 em U. Assuma que U não

contenha nem singularidades nem trajetórias períodicas e que K⊂U seja um conjunto compacto.

Então ñao h́a semitrajet́oria positiva(resp. negativa) de X contida em K.

Demonstraç̃ao: No caso de uma semitrajetória positiva, a prova segue–se facilmente do Teorema

2.2.3 e do Teorema de Poincaré–Bendixson para semifluxos (ver [10]). No caso de uma semitra-

jetória negativa, iremos dar uma prova explı́cita baseadana negatividade do divergente deX. Assim

assumimos queγ− é uma semitrajetória negativa deX contida num conjunto compactoK ⊂U . Seja

p∈ α(γ−) e sejaΣ uma seção compacta ortogonal aX passando porp. Sabe–se que nenhuma se-

mitrajetória negativa pode se auto–interceptar, senão ela iria conter uma trajetória periódica. Assim

γ− intersecptaΣ monotonamente e um número infinito de vezes. Denote por{pn}∞
1 a sequência

correspondente formada pelos pontos de intersecção, onde pn → p conformen → ∞. Então, do

Lema 2.2.2:

L([p j−1, p j ]
∗)−L([p j , p j+1]

∗) < 0, ∀ j ∈ N∗,

ondeN∗ = N\{0}. Assim,

L([p0, p1]
∗)−L([pn, pn+1]

∗) =
n

∑
j=1

L([p j−1, p j ]
∗)−L([p j , p j+1]

∗) < 0, ∀n∈ N∗.

Isto é,

0 < L([p0, p1]
∗) < L([pn, pn+1]

∗), ∀n∈ N∗.

Mas isto é um absurdo poisL([pn, pn+1]
∗) → 0 asn→ ∞. Desta forma,α(γ−) = /0. ComoK é um

compacto eγ− ⊂ K, α(γ−) não pode ser vazio. Esta contradição encerra a prova. 2

Definição 2.2.5 Denotamos por Dσ o conjunto dos campos vetoriais diferenciáveis

X : R2\Dσ → R2 tais queSpec(X) é disjunto de(−ε,0]∪{z∈ C : R(z) ≥ 0} para algumε > 0.
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Primeiramente deduzimos algumas propriedades úteis dos campos vetoriais na classeDσ . O

próximo resultado mostra que seX ∈ Dσ entãoX|R2\Ds
∈ D(R2\Ds) para todos≥ σ .

Lema 2.2.6 Seja X∈ Dσ um campo vetorial diferenciável. Ent̃ao para todo s≥ σ temos que

Traço(DX) < 0 emR2\Ds e assimTraço(DX)|R2\Ds
: R2\Ds→ R é Lebesgue quase–integrável.

Demonstraç̃ao: Pelas hipóteses em Spec(X), para cadap∈ R2\Dσ , todos os autovalores deDpX

têm partes reais negativas de maneira que Traço(DX) < 0 emR2\Ds⊂ R2\Dσ . A integrabilidade

de Lebesgue de Traço(DX)|R2\Ds
: R2\Ds→ R segue da definição. 2

Na prova do próximo Teorema fazemos uso do seguinte resultado de Gutierrez e Rabanal [26].

Teorema 2.2.7Seja X: R2\Dσ → R2 um campo vetorial diferenciável. Se para algumε > 0,

Spec(X)∩ (−ε,+∞) = /0, ent̃ao existe s0 ≥ σ tal que X|R2\Ds0
pode ser estendido a uma homeo-

morfismo local globalmente injetivõX : R2 → R2.

Observaç̃ao 2.2.8 Uma conseqûencia imediata do Teorema 2.2.7é que se X∈ Dσ ent̃ao fora

de um disco grandeDR ⊃ Dσ , o campo vetorial X ñao tem singularidades. Em adição, pelo

Lema 2.2.6, o divergente de X́e negativo emR2\Dσ de maneira que pelo Lema 2.2.2, X admite

no ḿaximo uma trajet́oria periódica contida emR2\Dσ . Assim podemos assumir R grande o

bastante para queR2\DR seja uma regĩao livre de singularidades éorbitas períodicas. Colocado

de outra maneira, X ñao tem nem singularidades nem trajetórias períodicas no infinito. ComoDσ

é invariante por translaç̃ao (i.e X+v∈ Dσ sempre que X∈ Dσ e v∈ R2), temos que se X∈ Dσ

e v∈ R2, ent̃ao X+v∈ Dσ e portanto ñao tem nem singularidades nem trajetórias períodicas no

infinito.

Teorema 2.2.9Seja X∈ Dσ um campo vetorial diferenciável. Ent̃ao para algum s0 ≥ σ , existe

v∈ R2, c> 0 e um homeomorfismo local globalmente injetivo Y: R2 → R2 tal que

1. Y(0) = 0;

2. Y|R2\Ds0
= X|R2\Ds0

+v;

3. ‖Y(p)‖ > c para qualquer p∈ R2\Ds0;

4. Traço (DY)|R2\Ds0
: R2\Ds0 → R− é Lebesgue quase–integrável;
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5. Y|R2\Ds0
preserva orientaç̃ao;

6. Y ñao tem nem singularidades nem trajetórias períodicas emR2\Ds0;

7. Y|R2\Ds0
gera um semifluxo positivo.

Demonstraç̃ao: Pelas hipóteses sobre Spec(X), temos que Spec(X)∩ (−ε,+∞) = /0. Então pelo

Teorema 2.2.7 existems0 ≥ σ e um homeomorfismo local globalmente injetivoX̃ : R2 → R2 que

estendeX|R2\Ds0
. Coloquev = −X̃(0) e Y = X̃ + v para conseguir a aplicação desejadaY. (1) e

(2) seguem imediatamente.(3) segue de(1) e do fato de a aplicaçãoY ser globalmente injetiva

e uma aplicação aberta. (4) segue de (2), da invariância de Dσ por translações, e do Lema 2.2.6.

Para provar (5), observe que Det(DpY) = Det(DpX) > 0 para todop ∈ R2\Ds0. (6) segue da

Observação 2.2.8 sob a hipótese de ques0 é grande o suficiente. Finalmente, (7) segue de (4), (6) e

do Teorema 2.2.3. 2

Nas próximas seções, iremos explorar o Teorema 2.2.9 tão completamente quanto possı́vel.

Voltamo–nos agora para uma questão de teoria da medida. Para queI (X) esteja bem definida,

temos que mostrar que existe alguma extensão global diferenciável deX|R2\Dr
, para algumr > σ ,

cujo divergente é Lebesgue quase–integrável emR2. Isto é o propósito do próximo teorema. Note

que a extensão contı́nuãX : R2 → R2 dada pelo Teorema 2.2.7 pode não ser diferenciável emDs0.

Teorema 2.2.10Seja X∈ D(R2\Dσ ). Ent̃ao, para algum r> σ , X|R2\Dr
admite uma extensão

global diferencíavelX̃ ∈ D(R2) cujo divergentée Lebesgue quase–integrável emR2.

Demonstraç̃ao: Sejamr1 > σ e λ : R2 → [0,1] uma função bacia suave tal queλ (z) = 0 para

‖z‖ ≤ r1 e λ (z) = 1 para‖z‖ ≥ r1 + 1. Dadoε > 0, sejaX1 : R2 → R2 uma aplicaçãoC1 tal que

‖X1(z)−X(z)‖ < ε para todor1 ≤ ‖z‖ ≤ r1 +1. DefinaX̃ : R2 → R2 como sendo uma aplicação

diferenciável satisfazendo

X̃(z) = λ (z)X(z)+(1−λ (z))X1(z),

onde como sempre definimosλ (z)X(z) = 0 paraz∈ Dσ .

SejaA = Dr1, B = Dr1+1\Dr1 e C= R2\Dr1+1. Temos queR2 = A∪B∪C. Além disso,

X̃|A = X1|A, (2.1)

X̃|B = λ |BX|B +(1−λ |B)X1|B, (2.2)

X̃|C = X|C. (2.3)
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ComoX ∈ D(R2\Dσ ), temos que

min
{∫

R2\Dσ
Traço+ (DX)dx∧dy,

∫

R2\Dσ
Traço− (DX)dx∧dy

}
< ∞.

Sem perda de generalidade, podemos assumir que

∫

R2\Dσ
Traço+ (DX)dx∧dy< ∞. (2.4)

Da suavidade deX1 e de (2.1), obtemos que
∫

ATraço+ (DX̃)dx∧dy< ∞. Por outro lado, de (2.3)

e (2.4),
∫
C Traço+ (DX̃)dx∧dy≤

∫
R2\Dσ

Traço+ (DX)dx∧dy < ∞. A prova estará terminada se

mostrarmos que
∫

BTraço+ (DX̃)dx∧dy< ∞. Diferenciando a equação (2.2) obtemos paraz∈ B,

Traço(DzX̃) = λ (z)Traço(DzX)+(1−λ (z))Traço(DzX1)+

+λx(z)( f (z)− f1(z))+λy(z)(g(z)−g1(z)),
(2.5)

ondeX = ( f ,g) e X1 = ( f1,g1). Como‖X1−X‖ < ε em B, temos quef1(z)− f (z) e g(z)−
g1(z) são limitadas emB. A funçãoλ e suas derivadas parciais são também limitadas. Além

disso, Traço(DzX1) é uma função suave em um compactoB. Finalmente, de (2.4) segue–se que
∫

BTraço+ (DX)dx∧dy< ∞. De (2.5) obtemos que
∫

BTraço+ (DX̃)dx∧dy< ∞. Assim, do que foi

feito acima e usando queR2 = A∪B∪C, segue–se que
∫
R2 Traço+ (DX̃)dx∧dy< ∞ de modo que

Traço(DX̃) é Lebesgue quase–integrável. Para terminar a prova assuma r = r1+1 e use (2.3). 2

Vamos precisar do seguinte Lema.

Lema 2.2.11 Seja X∈ D(R2\Dσ ) e X̂1, X̂2 ∈ D(R2) extens̃oes globais diferenciáveis de X|R2\Dr

para algum r> σ , istoé, X̂i(z) = X(z), para todo z com‖z‖ > r e para i= 1,2. Ent̃ao

∫

R2
Traço(DX̂1)dx∧dy=

∫

R2
Traço(DX̂2)dx∧dy.

Demonstraç̃ao: Devido à Fórmula de Green tal qual apresentada em [53], a prova da Proposição

2.1 de [2] (que é a versãoC1 do Lema 2.2.11) também funciona neste caso. 2

Corolário 2.2.12 Seja X∈ Dσ um campo vetorial diferenciável. Ent̃ao o ı́ndiceI (X) de X no

infinito é um ńumero bem definido da reta real estendida[−∞,∞).
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Demonstraç̃ao: Segue–se do Lema 2.2.6 e do Teorema 2.2.10 que, para algumr > σ , X|R2\Dr

admite uma extensão global diferenciávelX̂ ∈D(R2) cujo divergente é Lebesgue quase–integrável

em R2. Do Lema 2.2.11,I (X) não depende da extensão de maneira que ela está bem definida.

Como no infinito Traço(DX) é negativo, temos queI (X) < ∞. 2

2.3 Seç̃oes Transversais a Campos Vetoriais Contı́nuos

Quando construindo seções transversais contı́nuas a campos vetoriais suaves podemos usufruir

de várias ferramentas tais como a dependência contı́nua do fluxos com relação às condições iniciais

e o Teorema do Fluxo Tubular. No caso contı́nuo, o panorama resulta ser diferente porque a uni-

cidade local de soluções falha. Apesar disso, como o seguinte resultado nos mostra, ainda temos

algum tipo de dependência contı́nua com relação às condições iniciais.

Primeiramente introduzimos um pouco de notação. SejaF : V ⊂ Rn → Rn um campo vetorial

contı́nuo. Seγp é uma trajetória deF passando porp∈V, entãoJ(γp) denota seu intervalo maximal

de existência. denotamos porJ(p) o subconjunto da reta real

J(p) =
⋂

γp

{J(γp) : γp é uma trajetória deF passando porp},

que, pelo Teorema de Existência de Peano, é um intervalo contendop (ver [61, Corollary 4]).

Lema 2.3.1 Seja F: V ⊂ Rn → Rn um campo vetorial contı́nuo definido em um conjunto aberto

V . Seja p0 ∈ V e assuma que J(p0) ⊃ [0,τ]. Ent̃ao para cadaε > 0, existeδ > 0, tal que se

‖p− p0‖ < δ ent̃ao

(i) J(p) ⊃ [0,τ];

(ii) Para cada trajet́oria γp de F passando por p, existe alguma trajetória γp0 de F passando por

p0 tal que‖γp(t)− γp0(t)‖< ε para todo t∈ [0,τ].

Demonstraç̃ao: Ver [61, Teorema 4] (ver também [5]). 2

Nos próximos teoremas assumimos que as semitrajetórias positivas deX são únicas e assim que

X gera um semifluxo positivo.



50 2. Estabilidade Assintótica no Infinito para Campos Vetoriais Diferenciáveis

Teorema 2.3.2Seja X: U ⊂ R2 → R2 um campo vetorial contı́nuo com semitrajetórias positivas

únicas, definidas em um conjunto aberto U sem singularidades; γ uma semitrajet́oria positiva de

X com intervalo maximal de existência J(γ) ⊃ [0,τ], z1 = γ(0) e z2 = γ(τ); e sejaΣ2 uma seç̃ao

local transvesal a X passando por z2. Ent̃ao, em cada componente conexa deΣ2\{z2}, existe um

pontoz̃2 arbitrariamente pŕoximo a z2, e um segmento C1 ∆ transversal a X, iniciando–se em z1,

terminando em̃z2, e pŕoximo ao subarco de trajetória [z1,z2] ⊂ γ de X.

Demonstraç̃ao: ComoJ(γ) é aberto, podemos escolherτ̄ > τ emJ(γ). SejaX̃ : U ⊂R2 → R2 um

campo vetorial transversal aX. Desejamos encontrar um segmento transversal aX que, para algum

λ > 0, é uma trajetória do campo vetorial perturbadoXλ : U ⊂R2 →R2 definido porXλ = X+λ X̃.

Para tanto, expandimos o espaço de fases de modo que ele inclua o parâmetroλ . Para tal fim,

consideramos o campo vetorial estendidoF : U × [0,1] → R3 definido porF(z,λ ) = (Xλ (z),0).

Sejaπ1 : R2×R → R2 e π2 : R2×R → R as projeções canônicas.É claro que seγ(z,λ ) é uma

trajetória deF passando por(z,λ )∈U× [0,1], entãoπ1◦γ(z,λ ) é uma trajetória deXλ passando porz

e(π2◦γ(z,λ ))(t)≡ λ . Em particular, comoX0 = X gera um semifluxo positivo, todas semitrajetórias

positivas deF passando por(z,0) ∈U × [0,1] são únicas. Assim a única semitrajetória positiva de

F passando por(z1,0) é γ(z1,0)(t) = (γ(t),0). Desta forma,J(z1,0) = J(γ) ⊃ [0, τ̄]. Segue–se do

Lema 2.3.1 que dadoε > 0, existeδ > 0 tal que se‖(z1,λ )−(z1,0)‖< δ então toda trajetóriaγ(z1,λ )

deF passando por(z1,λ ) satisfazJ(γ(z1,λ )) ⊃ [0, τ̄] e ‖γ(z1,λ )(t)− (γ(t),0)‖< ε, ∀t ∈ [0, τ̄]. Para

cada(z1,λ ) ∈ U × [0,1], escolha alguma trajetóriaγ(z1,λ ) de F se iniciando em(z1,λ ) e coloque

γλ = π1◦ γ(z1,λ ). Assimγλ é uma trajetória deXλ iniciando–se emz1. Pelo que foi feito acima, se

λ é suficientemente pequeno, entãoJ(γλ ) ⊃ [0, τ̄] e supt∈[0,τ̄] ‖γλ (t)− γ(t)‖< ε. Portanto, comoγ
cruzaΣ2 transversalmente emz2 = γ(τ), temos que existeτ2 ∈ [0, τ̄] tal queγλ (τ2) ∈ Σ2. Coloque

z̃2(λ ) = γλ (τ2) e seja∆(λ ) = [z1, z̃2(λ )] ⊂ γλ o subarco de trajetória deγλ conectandoz1 a z̃2(λ ).

É fácil ver que seλ > 0 é pequeno o bastante entãoz̃2 = z̃2(λ ) e o segmento∆ = ∆(λ ) tem todas

as propriedades requeridas. Para conseguir um pontoz̃2 na outra componente conexa deΣ2\{z2},

substituãX por−X̃ e proceda da mesma maneira. 2

2.4 Pseudo Setor Hiperbólico no Infinito

Definição 2.4.1 (Pseudo Setor Hiperb́olico) Seja X∈Dσ e S= S(p1, p2;q1,q2,{σi})⊂R2\Dσ a

região ilimitada cuja fronteira∂Sé constitúıda por duas semitrajetórias ilimitadas[q1,∞) e(∞,q2]

de X, um arco compacto de trajetória [p1, p2] de X, dois arcos de trajetória [p1,q1]
∗, [p2,q2]

∗ de X∗,

e um conjunto no ḿaximo enumeŕavel (que poder ser vazio) de trajet́orias duas a duas disjuntas
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p2p1
p

q1 q2

σ1 σn

Figura 2.2: Pseudo Setor Hiperbólico

σ1,σ2, · · · ,σn, · · · que se iniciam e terminam no∞ (ver Figure 2). Relembramos que tal região é

um pseudo setor hiperbólico de X se as seguintes condições s̃ao satisfeitas

(1) Para cada z∈ [p1,q1)
∗, existe um arco de trajetória [z,π(z)] ⊂ S de X iniciando–se em

z∈ [p1,q1)
∗ e terminando emπ(z) ∈ [p2,q2]

∗;

(2)
⋃

z∈[p1,q1)

[z,π(z)] = S.

Desta maneira, a aplicaç̃ao π : [p1,q1)
∗ → [p2,q2]

∗ é nada menos que a Aplicação de Poincaŕe

induzida pelo semifluxo positivo associado com X|R2\Dσ
(ver Lema 2.2.6 e Teorema 2.2.3). Vamos

chamar a parte ilimitada de∂S o conjunto

∂+S= [q1,∞)∪ (∞,q2]∪
∞⋃

i=1

σi ⊂ ∂S

Daqui em diante todos os esforços serão concentrados na direção de provar o teorema principal

desta seção, enunciado abaixo. No que segue, o campo vetorial Y e a constante positivas0 são

como no Teorema 2.2.9.

Teorema 2.4.2Não h́a nenhum pseudo setor hiperbólico de Y contido emR2\Ds, para qualquer

s≥ s0.

Antes de provar o Teorema 2.4.2, damos alguns lemas preparatórios.

Lema 2.4.3 Sejam s≥ s0 e [p1,q1]
∗ ∈ R2\Ds um arco de trajet́oria de Y∗ fixado. Ent̃ao, existe um

K > 0 tal que para qualquer retângulo compacto R= R(p1, p; , r1, r) ⊂ R2\Ds de Y satisfazendo

[p1, r1]
∗ ⊂ [p1,q1]

∗ temos queℓ([p, r]∗) < K. Ver a Figura 3.
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Demonstraç̃ao: Do Lema 2.2.2 segue–se que para qualquer retânguloR(p1, p; , r1, r) ⊂ R2\Ds,

L([p, r]∗)−L([p1, r1]
∗) =

∫

R
Traço(DY)dx∧dy< 0.

Definindod = sup{‖Y(z)‖ : z∈ [p1,q1]
∗} e usando (3) do Teorema 2.2.9 resulta

cℓ([p, r]∗) ≤
∣∣∣
∫

[p,r]∗
‖Y‖ds

∣∣∣ = L([p, r]∗) < L([p1, r1]
∗) =

∣∣∣
∫

[p1,r1]∗
‖Y‖ds

∣∣∣ ≤ dℓ([p1, r1]
∗).

Portanto, definindoK = d
cℓ([p1,q1]

∗), obtemos

ℓ([p, r]∗) ≤ d
c
ℓ([p1, r1]

∗) ≤ d
c
ℓ([p1,q1]

∗) = K.

2

Lema 2.4.4 Seja S= S(p1, p2;q1,q2,{σi}) um pseudo setor hiperbólico de Y contido emR2\Ds

para algum s≥ s0. Ent̃ao para cada q∈ ∂+S, existe p∈ [p1, p2] e arco de trajet́oria [p,q]∗ ⊂ S de

Y∗ partindo de p e terminando em q.

p1 p2

Σ2Σ1
r

p

q2q1

r1

Figura 2.3:

Demonstraç̃ao: Sejamq ∈ ∂+Se π : [p1,q1)
∗ → [p2,q2]

∗ a aplicação de Poincaré induzida pelo

semifluxo positivo gerado porY|R2\Ds0
. Seja{zn}∞

1 → q1 uma sequência em[p1,q1]
∗. Coloque

wn = π(zn) ∈ [p2,q2]
∗. Entãown → q2 conformen → ∞ e o arco de trajetória[zn,wn] de Y se

acumula em∂+S. Sejaγ−q qualquer semitrajetória negativa deY∗ se iniciando emq. Assim, para

algum n ∈ N, γ−q vai para o retângulo compactoR(p1, p2,zn,wn). Agora, pelo Lema 2.2.4,γ−q
intercepta[p1, p2]∪ [p1,zn]

∗ ∪ [p2,wn]
∗ e assimγ−q interceptaA = [p1, p2]∪ [p1,q1]

∗ ∪ [p2,q2]
∗.

Através de um procedimento de colagem de arcos, como descrito acima, podemos encontrar um

arco de trajetória[p,q]∗ deY∗ como requerido pelo lema. De fato, seγ−q encontraA, pela primeira

vez, emp ∈ [p1, p2], então o subarco[p,q] de γ−q satisfaz as condições requeridas neste lema; se

γ−q interceptaA, pela primeira vez, emr ∈ [p1,q1]
∗ (resp. emr ∈ [p2,q2]∗), o arco[p,q] formado



2. Estabilidade Assintótica no Infinito para Campos Vetoriais Diferenciáveis 53

pela união de subarco[p1, r]∗ de [p1,q1]
∗ (resp. [p2, r]∗ de [p2,q2]∗) como o subarco[r,q]∗ deγ−q

satisfaz as condições requeridas neste lema. 2

Lema 2.4.5 Sejam s≥ s0 e S= S(p1, p2;q1,q2,{σi}) ⊂ R2\Ds um pseudo setor hiperbólico de Y.

Então existe constante K> 0 tal que qualquer arco de trajetória γ∗ = [p,q]∗ ⊂ S de Y∗ conectando

um ponto p∈ [p1, p2] com um ponto q∈ ∂S satisfazℓ(γ∗) ≤ K.

Demonstraç̃ao: Comoγ∗ = [p,q]∗ termina emq∈ ∂S, então ouγ∗ termina em[p1,q1]
∗∪ [p2,q2]

∗,

ou ele termina em∂+S. Por um procedimento de colagem de arcos, como decrito na prova do

Lema 2.4.4, podemos assumir queq∈ ∂+S. Seja{r(n)
1 }∞

1 → q1 uma sequência em[p1,q1]
∗. Denote

por γn a semitrajetória positiva deY|R2\Ds
iniciando–se emr(n)

1 , cuja unicidade segue de (7) do

Teorema 2.2.9. Coloquer(n) = γn∩ γ∗. Ver Figura 4. Comoγn se acumula em∂+S conformen

tende ao infinito, temos queγ∗ = limsup[p, r(n)]∗. Então, do Lema 2.4.3, existe constanteK > 0,

não dependendo deγ∗, tal queℓ(γ∗) = limn→∞ ℓ([p, r(n)]∗) ≤ K. 2

p2

q2q1

p1
p

q
r(n)

γn

σnσ1

r1(n)

Figura 2.4:

Lema 2.4.6 Seja s≥ s0 e seja S= S(p1, p2;q1,q2,{σi}) ⊂ R2\Ds um pseudo setor hiperbólico de

Y. Ent̃ao h́a uma constante K> 0 tal que d(q, [p1, p2]) ≤ K, para todo q∈ ∂+S.

Demonstraç̃ao: Sejaq ∈ ∂+S. Dos Lemas 2.4.4 e 2.4.5, existe constanteK > 0 não depen-

dendo deq, e um arco de trajetória[p,q]∗ ⊂ S deY∗ com p ∈ [p1, p2] andℓ([p,q]∗) ≤ K. Assim

d(q, [p1, p2]) ≤ K, para todoq∈ ∂+S. 2

Demonstraç̃ao: (do Teorema 2.4.2). Assuma, por contradição, queY admita um pseudo setor

hiperbólicoS= S(p1, p2;q1,q2,{σi}) contido emR2\Ds para algums≥ s0. Pelo Lema 2.4.6,

existe constanteK > 0 tal qued(q, [p1, p2]) ≤ K, para todoq∈ ∂+S. Em particular, como[p1, p2]

é compacto, temos que∂+S é um conjunto limitado. Isto é um absurdo. 2
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2.5 Ćırculos Transversais ao Redor do Infinito

Esta seção é devotada à construção de um cı́rculoC1, contido emR2\Ds, transversal ao campo

vetorial diferenciávelY, paras arbitrariamente grande. Denote porC = Cs a classe de cı́rculosC1

por partes contidos emR2\Ds. Um cı́rculoC ∈ C é dito ser internamente (resp. externamente)

tangente a um campo vetorial diferenciávelX : R2\Ds → R2 em p ∈ C se para cada trajetóriaγ
passando porp, existeε > 0 tal queγ(t) ∈ D(C) (resp. γ(t) ∈ R2\D(C)) para todo 0< |t| < ε,

ondeD(C) (resp.D(C)) denota o disco aberto (resp. compacto) limitado porC. Se este é o caso,

dizemos queC tem tangência interna (resp. externa) comX emp. Um cı́rculoC∈C é dito estar em

posição geral com o campo vetorial diferenciávelX : R2\Ds→ R2 se existir um subconjuntoF de

C no máximo finito tal que (i)X é transversal aC emC\F; (ii) C é internamente ou externamente

tangente aX em cada ponto deF; (iii) Qualquer trajetória deX encontraC tangencialmente em

no máximo um ponto. Denotamos a classe de cı́rculos emR2\Ds em posição geram comX por

G P(X,s). No que segue,Y é o campo vetorial do Teorema 2.2.9.

Lema 2.5.1 Para cada s≥ s0, G P(Y,s) 6= /0.

Demonstraç̃ao: SejaC = {p∈ R2 : ||p|| = s+1} e seja 0< ε < 0.1. Por (4) do Teorema 2.2.9,

p 7→ Y(p)
‖Y(p)‖ é uma aplicação contı́nua definida emR2\Ds ⊂ R2\Ds0. Assim existe uma cobertura

{Bi}N
i=1 deC por bolas abertas contidas emR2\Ds tão pequenas que

(a) sep,q pertencem à mesma bolaBi então
∥∥∥ Y(p)
‖Y(p)‖ −

Y(q)
‖Y(q)‖

∥∥∥ < ε.

Sejam> 0 um número natural tão grande que8(s+1)
m é um número de Lebesgue para a cobertura

acima. Para todoj ∈ {0,1,2, . . . ,m}, sejap j = (s+1)
(

cos2π j
m ,sin2π j

m

)
∈C. Desta maneira, para

todo j ∈ {0,1,2, · · · ,m−1}, ||p j+1− p j ||< 2π(s+1)
m < 8(s+1)

m . Para todoj ∈ {0,1,2, . . . ,m−1}, se-

lecioneq j ∈R2 de maneira que∆ j = {p j , p j+1,q j} consiste dos vértices de um triângulo equilátero;

certamente, o diâmetro de∆ j é menor que o número de Lebesgue8(s+1)
m e assim∆ j ⊂ R2\Ds, para

todo j. Se o arco[p j , p j+1]C ⊂C é transversal aY, definaΓ j = [p j , p j+1]C; de outra maneira, defina

Γ j como a união dos segmentos de retas[p j ,q j ] e [q j , p j+1]. Tomemsuficientemente grande, diga-

mosm> 16, de modo que a variação angular do vetor tangente unitário aC dentro de[p j , p j+1]C

é menor queπ
8 para todoj ∈ {0,1,2, · · · ,m−1}. Disto e de(a) segue–se queΓ j \∆ j é transver-

sal aY. O cı́rculoΓ = ∪m−1
j=0 Γ j é transversal aY exceto possivelmente em um subconjunto finito

∪m−1
j=0 ∆ j . ComoY|R2\Ds

não tem singularidades nem trajetórias periódicas, pelo Teorema de Poin-

caré–Bendixson para semifluxos (ver [10]) nenhuma semitrajetória positiva deY|R2\Ds
é recorrente.
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Não é difı́cil concluir disto queΓ pode ser aproximada por um cı́rculoC1 por partes deG P(Y,s).

2

Observaç̃ao 2.5.2 Sejam s≥ s0 e C∈ G P(Y,s)um ćırculo C1 por partes em posiç̃ao geral com Y.

Assuma que C tenha uma tangência interna com Y no ponto q. Então olhando para as trajetórias

de Y ao redor de q vemos que deve existir subintervalos fechados [p,q]C ⊂ C e [q, r]C ⊂ C, com

[p,q]C∩ [q, r]C = {q} e um aplicaç̃ao sobrejetora, contı́nua, revertendo orientação T : [p,q]C →
[q, r]C induzida pelo semifluxo positivo associado com Y|R2\Ds0

com as seguintes propriedades

P.1 Para cada z∈ (p,q), existe um arco de trajetória [z,T(z)] ⊂ R2\D(C) de Y que intercepta C

transversalmente e precisamente em{z,T(z)}.

P.2 A faḿılia {[z,T(z)] : z∈ (p,q)} depende continuamente de z e tende ao conjunto unitário {q}
quando z→ q.

Lema 2.5.3 Seja s≥ s0 e C∈ G P(Y,s) um ćırculo C1 por parte em posiç̃ao geral com Y. Assuma

que C tenha uma tangência interna com Y no ponto q. Se[p,q]C ⊂ C é maximal com relaç̃ao à

propriedade P.1 da Observação 2.5.2 ent̃ao

(i) A semitrajet́oria positivaγ+
p se iniciando em p contém um arco de trajetória [p, r] de Y que

encontra C precisamente em{p, r};

(ii) C é transversal a[p, r] em um de seus extremos e tem um tangência externa no outro extremo;

(iii) Seja Γ = [p, r]C∪ [p, r]. Se r(resp. p) é a tanĝencia externa então D(Γ) est́a contido em

R2\D(C) e os pontosγ+
p \[p, r] numa vizinhança de r(resp. p) não pertencem aD(Γ).

Demonstraç̃ao: (i) Primeiramente mostramos queγ+
p ∩C ) {p}. Assuma o contrário, isto é, que

γ+
p ∩C = {p}. Então ouγ+

p ⊂ D(C) ou γ+
p ⊂ R2\D(C). Pela Propriedade P.1 não é difı́cil ver que

γ+
p ⊂R2\D(C). Por (6) do Teorema 2.2.9 não exitem nem singularidades nemtrajetórias periódicas

emR2\D(C) ⊂ R2\Ds0. Agora sejar ∈ C o único ponto satisfazendo[q, r) = T((p,q]) e sejaγ−r
qualquer semitrajetória negativa deY se iniciando emr. Vamos mostrar queα(γ−r ) = ∞. Assuma

por contradição que existe algum cı́rculoC1 comC ⊂ D(C1) e γ−r ⊂ D(C1). Mais uma vez, pelo

Lema 2.2.4, comoD(C1)\D(C) é uma região sem singularidades e trajetórias periódicas, e como

todas tangências deC comY são internas ou externas (C está em posição geral), temos queγ−r tem

que cruzarC transvesalmente em algum pontor1 6= r. Tome agorazn → p, zn ∈ (p,q]. Segue–se
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da hipótese de maximalidade de[p,q]C, que a seguência de arcos de trajetória{[zn,T(zn)]} deY

se acumula na trajetória positiva[r1, r] deY. Assim paran grande o suficiente[zn,T(zn)]∩C )

{zn,T(zn)}, o que contradiz P.1. Desta forma,α(γ−r ) = ∞. Não é difı́cil ver queγ+
p e γ−r formam

a fronteira de um pseudo setor hiperbólico, mesmo no caso emquep = r. Esta contradição com o

Teorema2.4.2 prova (i). Item (ii) segue da maximalidade de[p,q]C. A prova de (iii) é a mesma que

a do Lema 2 em [27]. 2

Lema 2.5.4 Seja s≥ s0 e C∈ GP(Y,s) um ćırculo C1 por partes em posiç̃ao geral com Y. Assuma

que C tenha uma tangência interna com Y no ponto q. Mantenha toda a notação do Lema 2.5.3.

Então exister̃ ∈ C arbitrariamente pŕoximo de r tal que o subintervalo[p, r̃]C de C cont́em o

subintervalo[p, r]C ⊂C, e o seguinte vale

(i) podemos deformar o cı́rculo C em um novo cı́rculo C1 ∈ G P(Y,s) de tal maneira que a

deformaç̃ao fixa C\(p, r̃)C e leva[p, r̃]C ⊂C em um intervalo[p, r̃]C1 ⊂C1 transversal a Y , e

assim livre de tanĝencias com Y, quée próximo ao arco de trajetória [p, r] de Y, ver Figura

5;

(ii) O número de tanĝencias internas de C1 com Yé estritamente menor que aquele de C.

Demonstraç̃ao: (i) Sejaγ+
p uma semitrajetória positiva deY|R2\Ds

se iniciando emp e sejaΣ2 uma

seção transversal local aY passando porz2 ∈ γ+
p \ [p, r], onde[p, r] é o (único) arco de trajetória de

Y|R2\Ds
que se inicia emp e termina emr. Pelo Teorema 2.3.2, podemos escolher algum campo

vetorialYλ : R2\Ds → R2, transversal aY|R2\Ds
, e algum arco de trajetória∆ deYλ que parte dep,

e termina em̃z2 ∈ Σ2\{z2} e é próximo ao arco de trajetória[p,z2] ⊂ γ+
p deY|R2\Ds

.

Além disto, com um ajuste deYλ , podemos assumir̃z2 arbitrariamente próximo az2 e em

quaisquer das duas componentes conexas deΣ2\{z2}. Assim, tomandõz2 na componente conexa

apropriada deΣ2, temos que o correspondente arco de trajetória∆ = [p, z̃2] deYλ interceptaC em

algum pontõr próximo ar e de tal maneira que[p, r]C ⊂ [p, r̃)C. O subarco de trajetória[p, r̃] ⊂ ∆
deYλ tem todas as propriedades requeridas. Substituindo[p, r̃]C emC por [p, r̃] ⊂ ∆ obtemos um

cı́rculoC1; (ii) Apenas observe que nos pontos de colagemp e r̃ deC\(p, r̃)C com [p, r̃] ⊂ ∆ o

campo vetorialY é ainda transversal aC1. Portanto, a deformação substitui o intervalo[p, r]C pelo

segmento[p, r̃]⊂ ∆, que elimina pelo menos duas tangências internas deC comY deixando a outra

inalterada. 2

Teorema 2.5.5Para cada s≥ s0, existe um ćırculo C1 transversal a Y contido emR2\Ds.
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q
r r̃ C

γ+
p

p

∆

(a)

∆

γ+
p

p q r r̃ C

(b)

Figura 2.5: Seção transversal a um semifluxo positivo

Demonstraç̃ao: Tome um cı́rculoC ∈ G P(Y,s). ComoC tem um número finito de tangências

internas comY, ao aplicar Lema 2.5.4 um número finito de vezes, podemos obter um cı́rculo

C̃∈ G P(Y,s) com um número finito de tangências, todas externas. Denotepor deg(Y|C̃) o grau de

Brower da aplicaçãoY|C̃. Pelo Teorema 2.2.9, a aplicaçãoY|C̃ é injetiva e preserva orientação; isto

implica que deg(Y|C̃) = 1. Por outro lado, comõC∈ G P(Y,s), temos que

deg(Y|C̃) =
2−ne(Y,C̃)+ni(Y,C̃)

2
, (2.6)

ondene(Y,C̃) (resp.ni(Y,C̃)) é o número de tangências externas(resp. internas) deC̃ comoY (ver

[32, Teoremas 9.1 and 9.2, p. 166-174]).

Como ni(Y,C̃) = 0, fórmula (2.6) implica quene(Y,C̃) = ni(Y,C̃) = 0. Observando quẽC

é um cı́rculoC1 por partes transversal aY, podemos deformá-lo em um cı́rculoC1 ∈ G P(Y,s)

transversal aY. 2

2.6 Estabilidade Assintótica no Infinito

Nesta seção provamos o teorema principal. No que segue,X ∈ Dσ é um campo vetorial dife-

renciável eY : R2 → R2 é o campo vetorial associado comX dado pelo Teorema 2.2.9. O vetor

constantev é como no Teorema 2.2.9.

Lema 2.6.1 O ponto∞ é um atrator ou repulsor de Y.

Demonstraç̃ao: Pelo Teorema 2.5.5, existe uma famı́lia encaixada{Γn ⊂ R2\Ds0 : n ∈ N} de

C1 cı́rculos transversais aY tendendo a infinito. Denote porAn = D(Γn)\D(Γn−1) a sequência

correspondente de ânulos. Pelo item (6) do Teorema 2.2.9, não há nem singularidades nem tra-

jetórias periódicas emAn de maneira que pelo Lema 2.2.4 nenhuma trajetória deY tem pontos de
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acumulação emAn, para todon ∈ N. Isto implica que as trajetórias deY que interceptamΓ1 têm

que cruzar todos os cı́rculosΓn. É claro que sob estas condições∞ é ou um atrator ou um repulsor

Y. 2

Teorema 2.6.2O ponto no infinito deR2∪{∞} é um atrator ou repulsor de X+ v. Mais espe-

cificamente, seI (X) é < 0 ( ≥ 0), ent̃ao ∞ é um repulsor(resp. um atrator) do campo vetorial

X +v.

Demonstraç̃ao: Que ∞ é um atrator ou repulsor deX + v segue diretamente do lema anterior

poisY e X + v coincidem ao redor do infinito. Para terminar a prova note queI (X) = I (X +

v) = I (Y). Agora procedemos como em [28]. Assuma que∞ seja um repulsor deX + v. Tome

um cı́rculoC1 C ⊂ R2\Ds transversal aY tal queY|C aponta para dentro do discoD(C) limitado

por C. Pela Formula de Green
∫

D(C) Traço(DY) < 0. Por outro lado, por (4) do Teorema 2.2.9,
∫
R2\D(C) Traço(DY) < 0. Assim,

I (X) = I (Y) =

∫

R2
Traço(DY)dx∧dy=

=

∫

D(C)
Traço(DY)dx∧dy+

∫

R2\D(C)
Traço(DY)dx∧dy< 0.

Portanto, seI (X) ≥ 0 então∞ é um atrator deX +v. A prova do outro caso é similar. 2

Agora provamos nosso teorema principal.

Teorema D. Seja X: R2\Dσ → R2 um campo vetorial diferenciável (mas ñao necessariamente

C1). Se para algumε > 0, Spec(X) é disjunto de(−ε,0]∪{z∈ C : R(z) ≥ 0}, ent̃ao

a) Para todo p∈ R2\Dσ , há umaúnica semitrajet́oria positiva de X se iniciando em p;

b) I (X),o ı́ndice de X no infinito,́e um ńumero bem definido da reta real estendida[−∞,∞);

c) Existe um vetor constante v∈R2 tal que seI (X) é< 0 (resp.≥ 0), ent̃ao o ponto no infinito

da esfera de RiemannR2∪{∞} é um repulsor(resp. um atrator) do campo vetorial X+v.

Demonstraç̃ao: Temos queX ∈ Dσ de maneira que pelo Lema 2.2.6,X ∈ D(R2\Dσ ). A prova

de (a) segue pela aplicação do Teorema 2.2.3. As provas de b) e c) seguem do Corolário 2.2.12 e

do Teorema 2.6.2, respectivamente. 2
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des orbites récurrentes de flots hamiltoniens.C. R. Acad. Sci. Paris Śer. I Math., 313(1):49–51,
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