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Abstract 

We study - equivalence, and the corresponding concepts of 
finite determinacy and transversal unfoldings. This equivalence 
was introduced by L. Favaro and C. Mendes who studied q  - 
stability. We obtain necessary and /  sufficient conditions for 
finite q - determinacy of map-germs that apply to a special class 
of infinitesimally stable germs w. Building upon results of 
Egúsquiza for n - stable paths of mappings, we prove genericity 
theorems for an auxiliary equivalence relation, namely 
A-- equivalence, and for w 	equivalence. The main result shows 
that the evolution of the singularities from a manifold N into 
the plane can be realized by preserving a foliation defined 
by a fixed Morse function q : N --4 R. Moreover, the generic 
bifurcations are classified. 









Introdução e notações básicas 

Introdução 

Sejam N,P,Q variedades diferenciáveis e 0 : N 	Q uma 

aplicação diferenciável fixada. 

Duas aplicações diferenciáveis f.g : N --4 P são 0 - equiva 

lentes se existem difeomorfismos h, k e E comutando o diagrama 

N ._.£LLE1_, p x  Q  

	

hl 

	

1k 	11  

	

N 	>, P x Q ------4 Q 

onde n é a projeção sobre o segundo fator. 

A estabilidade de aplicações diferenciáveis f : N --4 P com 

respeito a esta equivalência (0 - estabilidade) tem sido estudada 

por L.A. Favaro e C.M. Mendes ([7] e [18]). 

A 0 - equivalência é utilizada no estudo de problemas onde 

se procura respeitar uma certa estrutura prefixada. É o caso, por 

exemplo, do problema da tomografia qualitativa considerado por 

Bonnecaze e Dufour em [1], que consiste na reconstituição da 

estrutura interna de um objeto N através do seu comportamento em 









Nas aplicações, como por exemplo no problema da tomografia 

qualitativa ou em problemas de simplificação de aplicações, é útil 

poder assumir que a função de Morse fixada é a mais simples 

possível. O Teorema (4.3.3) nos garante esta possibilidade. 

Notações básicas 

Ao longo deste trabalho, salvo menção explícita, todas as 

aplicações consideradas serão de classe Cc°  . 

Seja S um subconjunto não vazio de Be. A notação 

f : (Rn,S) ---4 RP  

designará um germe de aplicação de te em RP, em S. 

O conjunto dos germes de aplicações f : (Rn,0) --4 RP  será 

denotado por E(n,p). Quando p = 1, escreveremos simplesmente E 

para g(n,1). o(n,p) denotará o conjunto dos germes f E e(n,p) 

tais que f(0) = O. 

E herda de R uma estrutura natural de IR-álgebra . O anel 

E tem um único ideal maximal At = {f E g ; f(0) = 

Para qualquer p, E(n,p) pode ser identificado com o e -módu 

lo livre de rank p, (En)P. 














































































































































































































































































































