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---+
--»

por
IR dada
]R,
d;da p'r

IR3
do R'
Seja :F a folheação do
C 00 • Seja/'afolheação
submersão O-.
uma submersão
que J é uma
g(x 2 +y 2 ).e·. ÉÉ fácil ver que/é
f(x, y, z ) == g(z'+y:).e;.
.f(z,y,z)
1
IR
---+ IR,
IR2 --'
C IR,2
D2 C
da função
o gráfico
éo
( e) é
J. Se ce CE IR é positivo, a folha
definida por ./.
folha./J- l (c)
gráfico da
função uu :: l)2
2
então éé
folha 'ntão
Tal f'lha
y 2 )) . Tal
ln(c/g(x 2 ++ y')).
por u(x,y)
dada pol}) dad«
y 2 << 1})
IR-2jx 2 ++ y'
{( x, y) CE IR'jz'
(D
(-D' = {(z,y)
.'(z,y)
== 1«(c/g(z'

ao IR
horneomorfa ao
homeomorfa
IR'.

2

.

{( x,y,
cilindro ce=
(c) éé oo cilindro
O, /J- l(c)
Se ce=
Se
= 0,
= {(z,y,z)
1

IR3 jx 2
z) CE IK'jz'

y2
+
+ y'

as
== 1}
1} ee as

1
a seguir).
figura a
(ver figura
cilindro ce (ver
ao cilindro
homeomorfas ao
todas homeomorfas
são todas
O, são
se ce<
(c) , se
folhas Jfolhas
./' '(c),
< 0,
seguir).

(e> O)

--

- --

J-1(0)

(e< O)

1.3
Figura 1.3
Figura
uma submersão
por uma
definida por
simples de
uma folheação
:F é uma
se .F
observação: se
Uma observação:
folheaçãosimples
de M
.&/definida
submersão
12

N,
J(M) CC /V,
com ./(JW)
identificado cona
ser identificado
pode se]
M / F pode
quociente A4//
que oo quociente
ver que
fácil vei
então éé fácil
N então
--t JV
M --,
./J:: A/
de
estrutura de
sua estrutura
quoci ente ee sua
topologia quociente
exatamente aa topologia
f(M) éé exatamente
caso a topologia de /(Jv)
neste caso
pois neste
--t
M --,
canônica 1r
pela condição de que a projeção canónica
determinada pela
totalmente determinada
variedade é totalmente
n :: A4

esta identificação
sempre esta
nem sempre
simp les, nem
é simples,
não é
F não
se .F
submersão. Porém,
uma submersão.
seja uma
!vl / F sela
.A4//
Porém, se
identificação
I).
exemplo, [Mo],
(consulte, por exemplo,
ser feita (consulte,
pode ser
IMol, cap. l).
diremos
M,, dil'finos
em A4
uma folheação
Féé uma
diferenciáveis e /'
variedades diferenciáveis
M são vai'iedades
Exemplo 1.2 Se N e A/
Exemplo
folheaçãoem
tivermos:
N tivermos:
E Ar
todo pp €
para todo
se para
F se
transversal àà /'
M éé transversal
--t A4
N --}
diferenciável g :: .N
apli cação direi'enciável
que uma aplicação

0g(P).TpJV + Tç(J'') = TçM

q).
por q)
passando por
de J:F passando
tangente àà folha
espaço tangente
Tq (F) oo espaço
g(p) ee Tç(/')
q == g(p)
(onde q
(onde
folha de
nos
p.32) nos
Lins], p.32)
[Ca; Linsl,
encontrada em
ser encontrada
demonstração pode ser
abaixo (cuja demonstração
teorema abaixo
O teoienla
ein ICat
folheações.
de folheações.
exemplos de
de exemplos
variada de
gama variada
então uma gama
dá então

cr

cr

class e Ci'
de classe
M de
- M
N --,
classe C' ee gg :: N
M de classe
de M
folheação de
1.5 Sejam fF uma Jotheüção
Teorema 1.5
Teorema

cuja
C,. ee cuja
classe C'
de classe
N de
em N
g*(F)
folheação g'
única folheação
uma última
existe lama
Então existe
transversal aa /.F. Então
que é l,ransuersa!
que
(.F) em
conexas
componentes colle=as
as covnponentes
são as
folhas são
cujas .folhas
/1,1 cujas
em M
F em
de /'
codimensão de
igual à codimensâo
codimensão éé {gzal
codimensão
de FF .
folha de
uma folha
onde LL éé uma
(L), OILde
g- 1 ÇL),
conjuntos g''
dos cowjun,tos
dos

x
D2 x
submersão /J :: Z)2
Consideremos aa submersão
S1 ) Consideremos
D 2 xx Si)
toro Z)2
elo toro
(Folheação de Reeb do
Exemplo 1.3 (Folheação
Exemplo
por
dada por
IR dada
--t ]R
IR --}
]R

=

exp[l
y, z)z ) = exp(f(x, 3/,
/(z,
exp(-- expjl

(x 2
exp[l - («'
exp(- expjl
exp(z) == exp(-y2 )J- 1 ) . exp(z)
(x 2 ++ 3/')I'').
- l#'

+ ,)z ) .
y2 )J- 1 +
+ v')I''

das
gráficos das
os gráficos
são os
folhas são
folheação cujas folhas
IR uma folheação
D 2 x Ift
sobre l)2
define sobre
f define
1.1 ./
exemplo 1.1
Pelo exemplo
Pelo
funções:
funções: zz

C
folheação C'
uma folheação
a uma
estende a
e se
IR) e
E R)
k C
(onde k
y 2 )J- 1 +
+ y')I''
(x 2 +
exp [l --- (z'
= expjl
+ kk (onde
se estende

00

(ver
onde rr >> l1 (vei
r 2 , onde
Xi++ #:x~ == r2,
cilindros iç?
os cilindros
X IR são os
D2 X
folhas no exterior
cujas folhas
IR3 cujas
do ]R3
exterior de Z.)2
figura abaixo).
figura
13

Figura 1.4
Figura
1.4

Agora,
em -D2
D 2 x [O,
1] identificamos os pontos do bordo da seguinte maneira:
maneira: (#,
(x, y, l)
1)
Agora, eln
10,11

(x1,y 1 ,0) sese ee somente
somente sese (3,3/)
(x,y)

(a;i,yl,0)

= (x 1 ,y1 ).

=

(zl,yt).

A variedade
variedade quociente
quociente ZyD 2 xx lO,tl/
[0 ,1 ]/

A

~
«.

~
é

é

X SI
difeomorfa ao toro
toro D2
D2 x
5 1 e como a fo]heação
folheação definida
definida en]
em ])2
D 2 x IR
difeomoifa
]R é invariante por
00
longo do eixo z, ela induz uma folheação
D 2 x SI
5 1 ,, chamada
translações ao longo
folheação de classe C
C'- em Z)2

folheação
de Reeb
(orientá.vel) do
elo toro
toro (ver
(ver figura
folheaçãode
Reeb (orientável)
figura abaixo).
abaixo).
Nesta folheação
folheação o
o bordo
bordo õ(Zy
éJ( D 2 x S')
5 1 ) == S'
5 1 x 5S'1 é
é uma
uma folha
(compacta) ee todas
as
Nesta
folha (compacta)
todas as
outras folhas
são honleonlorfas
homeomorfas a ]R2
IR 2 e se
apenas no bordo. E
É claro
que esta
fo[has são
se acumulam apenas
c]aro que
folheação não
não é
é dada (globalmente) por uma
uma submersão .
folheação

Exemplo
Campos de
de vetores
singularidades
Exemplo 1.4 Campos
vetores sem
sem singularidades

cr

Seja .fX um campo de velares
vetores classe
classe a' (r
singularidades sobre uma variedade
(r 2:
2 1) sem
sem singularidades

M. Pelo
Pelo teorema
teorema de
de existência
existência e
e unicidade
unicidade das
diferenciais ordinárias,
ordinárias, é
é fácil
fáci l
À/.
das equações
equaçõesdiferenciais

X definem
definem em
em .A/
M uma
uma folheação
folheação de
de dimensão
dimensão 1l e
ver que
que as
integrais do
do campo
ver
as curvas
curvas integrais
campo X

cr.

classe C''

14

2
.5 1
toro D
do toro
Reeb do
de Reeb
Folheação de
Figura 1.5
Figura
1.5 Folheação
D2 xx SI

como aa famíli
aparece como
sempre aparece
M sempre
uma variedade
folheação sobre uma
toda fo]heação
Reciprocamente,
Reciprocamente, toda
variedade ]14
famíliaa
é
folheação é
Estudar aa folheação
diferenciais. Estudar
equações diferenciais.
não singular
soluções de um sistema não
de soluções
singular de equações

soluções.
dessas soluções.
global dessas
comportamento global
estudar o comportamento
estudar
uma variedade
induzid a em unia
Como exemplo específico de uma folheação de dimensão 1l induzida
Como
suspensão
pela suspensão
obtida pela
:F obtida
temos a folheação
vetores sem singularidades temos
M por um campo de vetores
JW
folheação.f

cr,

classe C'',
M, classe
difeomorfismo /f :: M
um difeomorfismo
de un]
de
]\4 --} .A4,

sobre oo
seguinte maneira:
da seguinte
definida da
definida
maneira:
sobre

~

(x',t' ) se
por (x,t)
dada por
equivalência dada
de equivalência
relação de
consideremos aa relação
JR, consideremos
M xx ]R,
produto .M
produto
(z,t)
«' (#',t')
se ee
se
= idM eese
vezes, Jº =ádm
o J, nn«zes,/'
ex' = fn(x), onde fn =
= n E 7l
somente se t - t' =nC
somenteset--t'
Z.z'=/"(a),o«de./'"
=/of o···.o/,
nn

=

Jfn = /-1
O, .fn
<< 0,

1

lnl

=

~

com aa
quociente com
variedade quociente
JR/ «' aa variedade
M xx IR/
N = .A/
vezes . Seja
· J- , lnl vezes.
o .· ·- ./-'
O
Seja .N
1

ser
Pode ser
equivalência. Pode
de equivalência.
relação de
da relação
projeção da
1R --+ N a projeção
M x R
1r :: A/
quociente e n
topologia quociente
topologia
que
tal que
diferenciável tal
variedade diferenciável
estrutura de variedade
N de uma estrutura
munir ]V
provado que podemos munir
então provado

cr ee dim(N)
local a'
difeomorfismo local
um difeomorfismo
1r seja um
n
dim(.N) == dim(M)
dim(M) +
+ 1.
l.
EM),
(x C
linhas {x}
as linhas
são as
folhas são
:F0 , cujas folhas
folheação Eo,
consideremos a folheação
1R consideremos
M x ]R
Em À/
{z} xX IR (z
.A4),
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Fo ee
que Xo
claro que
É clamo
IR. É
x R.
em M x
(O, 1)
t) == (0,
Xo(x, t)
vetores .Ío(z,
de vetoles
campo de
tangentes ao campo
as
as quais são
são tangentes
1) em
ex istem
que existem
demonstrado que
pode ser
condições, pode
~. Nestas
pela relação
invariantes pela
são invariantes
.X0 são
Xo
relação-..
Nestascondições,
ser demonstrado
curvas
As curvas
Xo == 1r*(X).
1r*(F) ee .Ío
F 0 == «*(/)
tal que
N tal
em /V
campo XX em
folheação FF ee um
uma folheação
uma
um campo
que Zo
,*(..X:).
As
do
suspensão do
a suspensão
chamada a
F éé chamada
folheação .f
A folheação
F. A
de /.
lh as de
as fo
campo iX são
do campo
integrais
integrais do
são as
folhas
de /f.
suspensão de
campo suspensão
X o campo
campo X
difeomorfismo /f e o campo
difeomorfismo
-t
5' 1 ---}
J : SI
difeomorfismo .fa
consideremos o difeomorfismo
situação, consideremos
desta situação,
específico desta
exemplo específico
Como um exemplo
Como
0

:

de
unitário de
círculo unitário
do círculo
rotação do
um a rotação
difeomorfismo é uma
e2 11'icx_ z. Este difeomorfismo
f (z) == e'"f'.z.
dado por .fa(Z)
5' 1 dado
S'
0

qual denotaremos
T 2 , aa qual
definida sobre
folheação definida
uma folheação
f O éé uma
de /a
suspensão de
A suspensão
21rCY . A
ângulo 2a'cr.
ângulo
sobre T2,
denotam'enios

5' 1
de SI
pontos de
os pontos
todos os
então todos
primos, então
relativamente primos,
inteiros relativamente
q inteiros
p ee q
(Q, p
E Q,
p/ q C
= p/q
CY =
Se a
F Se
por Fa.
por
0 •

5'1;
E S'i
z , para todo zz C
J':;(z) =
tal que
n tal
existe um inteiro n
seja, existe
f ou seja,
para ./'
periódicos para
são periódicos
que /an(Z)
= z,
vezes. Se
cortam 1r(S
e cortam
S1 e
homeomorfas a S'
são honleomorfas
F 0 são
de Fa
folhas de
as folhas
todas as
caso, todas
neste
nestecaso,
a-(S'1 x {O})
{0}) q vezes.
exemp lo , [Pa;
por exemplo,
( veja, poi
T 2 (veja,
em T2
densas em
são densas
F são
de /b
as folhas
que as
provado que
ser provado
(Q, pode ser
a gl Q,
folhasde
epal

CY (/.

0

3.
capítu lo 3.
no capítulo
úteis no
serão úteis
nos serão
difeomorfismos nos
de difeomorfisinos
Suspensões de
I). Suspensões
cap. 1).
Me], capMel,
e folheações
fibrados e
Exemplo 1.5 Espaços fibrados
Exemplo
folheações
chamado
E, chamado
diferenciáveis E,
variedades diferenciáveis
de variedades
constituído de
F) éé constituído
1r, B,
(E, a',
fibrado (E,
espaço vibrado
Um espaço
B, r')
-+ B
E --}
1r : E
F a fibra do fibrado e uma aplicação diferenciável
espaço total, B a base, ee F
o espaço
difeienciável a-

local
produto local
de produto
estrutura de
uma estrutura
possui unia
E possui
disso, E
Além disso,
fibrado. Além
do vibrado.
projeção do
chamada a projeção
chamada

F,
U; xx f',
1r- 1 (Ui)-+
c.p;:: n'''(Ui)
difeomorfismos ?{
e por difeomorfismos
de B e
(U;);EJ de
cobertura (Ui)iC/
uma cobertura
por uma
definida.
definida.por
--, Uí
do tipo abaixo
i CE J,J, que tornam os diagramas do
abaixo comutativos:

«''(U.)

1/

U
ui

Ç'{
'Pi

u, xX r'F
U:

submersão sobre
1r é uma submersão
particular a
Em particular
c.p;, onde ppéé a primeira projeção. Em
isto é, a1r == p o (pi,
sobre

F.
por F'
em B por
aberto em
um aberto
de un]
produto de
ao produto
difeomorfo ao
localmente difeomorfo
B ee E é localmente
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1
E B,
Fx == 1r(x) é chamada.
chamada a fibra de E
E sobre z.
x. Admitiremos
Se zx C
.B, a subvariedade
subvariedade Fr
a''l(z)

que todas
todas as
as variedades
variedades e
e aplicações
apli cações envolvid
as na
na definição
clefiniç ã.o de
de flbrado
fibraclo sã.o
cl asse C''
C 00 •
que
envolvidas
são classe
Dados i,.j
i,j E
U1 n
n [&
U_1 #-=j:. g,
0, podemos
g;j :: ui
U; n
n uj
Uj ---, Dif
(F) (onde
(onde
Dados
C /I tais
tais que
que Ui
podemos definir
definir g{.f
Dif(f')
Dif (F)
o conjunto
dos difeomorfismos
difeomorfismos de
F ein
em r')
F) de
de forma
forma que
que aa aplicação
a qual
qual
1j, a
Dif
(F) éé o
conjunto dos
de F'
aplicação <I>
'Pij,
faz o diaglrama
diagrama abaixo
abaixo comutar
comutar
taz

«''(u. n q)
(u. n Q)

(u; n Q)

x r'

x F'

se
escreva 'bÍj(#,y)
<I> 1j(x, y) == («:,hÍj(:,y)).
(x, h;j(x, y)). Para
Para cad
Uj aa aplicação
ap li cação A$
hfj :: FF ---, F'F
s' escoecadaa zx cE U;
uin n uj
dada por
por A:
hfj '= Aij(#,g)
h;j(x,y) éé claramente
claramente um
um difeomorfismo.
difeomorfismo. Colocamos
Colocamos então
então gij(#)
g;j( x ) =
= /zB
hfj•
dada
Quando r'
F ee as
as fibras
vetoriais e
e todos
todos os
os h:
hfj são
são automorfismos
automorfismos lineares
de
Quando
fibras são
são espaços
espaçosvetoriais
lineares de
F,
que (E,
1r, B,
um espaço
espaço fibrado
fi brado vetorial.
vetorial.
f', diremos
diremos que
(E, a,
B, F)
f') é
é um

(E, 1r, b, F) tem
tem grupo
grupo estrutural
estrutural discreto
para quaisquer
quaisquer iiee .j,
J, a
a
Diremos que
que (E,n,b,F')
Diremos
discreto se,
se, para
x --,
--t hfj é localmente constante.
Neste caso,
folheações de
de a1r- 1'(U{)
(U;) dada
dada
aplicação #
aplicação
A: é localmente constante. Neste
caso, as
as follleações
pelas
submersões
Delas subn)ersoes

a'''(Uf) --=b U{ x f'' --=-1 P' , q(z, y) =y
folhas são transversais às tíbias
fibras
definem
as aplicações
aplicações distinguidas de uma folheação
definem as
folheação cujas folllas
1
de
(E,1r,B,F).
placas da folheação
folheação em
1r- 1 (U;) são
os conjuntos
conjuntos (qocp;)(y), onde
onde
de (.E,«,
B, r'). As placas
em «':(Ui)
são os
(q o gi) '(y),

y E F.

Diremos que
que tais espaços
espaços fibrados(E,
fibrados (E, n,
1r, B,
E, F')
F) e(E',
e (E', 1r'
B, F')
F) são equivalentes
n',, B,
equivalentes se
se existe

f :

J=

um difeomorfismo
difeomorfismo / : E
--t E'
E' tal
tal que
que a'
1r' oo .f = a1r (se
(se os
os fibrados
são vetoriais
vetoriais exigimos
exigimos que
que
um
E --}
vibrados são

f leve
leve fibras
./
fibras em
em fibras
fibras linearmente).
Pode ser
ser provado
dado um
um espaço
espaço fibrado
fibr ado (E,
(E, n,
1r, B,
B , F')
F) existe
existe uma
uma folheação
fo lh eação em
em
Pode
provado que
que,, dado

E
às fibras
se e somente
(E,1r,B,F)
fibrado com grupo
.E transversal às
fibras se
somente se
se (E,
r, B, f') é equivalente
equivalente a um vibrado

estrutural discreto
discreto.
17
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subpela sub
folheação em
uma folheação
definir uma
podemos definir
sempre podemos
B, F)
1r, B,
(E, a,
fibrado (E,
Dado um vibrado
F') sempre
em E
E pela
1
folheação
desta folheação
folha desta
uma folha
(b) éé uma
1r- (b)
fibra a''
B, aa fibi'a.
E B,
bC
para cada Z,
caso, pala
B; neste caso,
- BI
E --,
mersão 1r:
mei'sã0
7r : E

dimensão de B.
igual à dimensão
folheação é igual
codimensão desta folheação
A codimensão
F. A
difeomorfa à f'.
difeomotfa
5 3)
Reeb em
de Reeb
folheação de
(A folheação
1.6 (A
Exemplo
Exemplo
1.6
em S3)
5
unitária S;
esfera unitária
Consideremos aa esfera
Consideremos

3

~;=

IR I )l:!:.
x 2 , x 3 , x 4 ) €E 1R'l
{ (x 1 , z2,z3,z,)
=
= {(açl,
4

1

5
l}; S:
xl -= 11;
#?

3

ser
pode ser
pode

longo do bordo por um
unidos ao longo
T2 , unidos
T1 e T2,
sólidos, TI
dois toros sólidos,
de dois
união de
como a união
considerada
considerada como
um
T2 e vice-versa.
paralelos de
em paralelos
T1 en]
meridianos de T]
leva meridianos
difeomorfismo
difeomorfismo que leva
de Te
a
53 a
em S3
obtemos ein
1.3, obtemos
exemplo 1.3,
do exemplo
Reeb do
de Reeb
folheação de
a folheação
T2 a
e T2
T1 e
em T]
Considerando ein
Considerando

8T2
8T1 == ÕT2
onde Z?Ti
T2 , onde
T 1 ee T2,
de Ti
Reeb de
de Reeb
folheações de
pela união das duas
resultante pela
folheação resultante
follleação
duas folheações
homeomorfas a
outras folhas
Todas as
5 1 . Todas
X Si.
51 x
T 2 = SI
é uma
folha honleomorfa
as outras
folhas são
são homeomoifas
horneomorfa a T2
uma folha
codimensão 1.
C 00 e codinleilsão
classe C'folheação é classe
na folha
se acumulam iia
IR2 e se
]R2
follla compacta acima. Tal folheação
l.
53.
do S3
de Reeb
folheação de
de follleação
folheação de
esta folheação
Chamaremos esta
Chamaremos
Reeb do

1.3

folheações
Topologia das folheações
Topologia

topoloa topolosobre a
resultados sobre
principais resultados
demonstração, os
sem demonstração,
expor, sem
iremos expor
Neste parágrafo, iremos
os principais
Líns],
[Ca; Linsl,
em ICal
encontradas eln
ser encontradas
podem sei
tais fatos podem
de tais
demonstrações de
folheações. As demonstrações
das follleações.
gia das
[Reeb].
ou IReebl.
[God] ou
[Mo], IGodl
IMol,

cr

folha L
em uma variedade M.
classe C' em
dimensão p e classe
folheação de dimensão
:Fuma
Seja .F
uma follieação
A/. Toda folha

cr

dimensão p tal que o domínio
de variedade C' e dimensão
estrutura de
naturalmente uma estrutura
possui naturalmente
:F possui
de .F
imersão
i(p) =pé
por á(p)
M dada por
- ]t4
F. AA aplicação ái :: L --,
das cartas locais são placas de /'.
= p é uma imersão

cr,

considerarmos a estrutura de variedade intríseca dada
classe O', quando em LL considcrarnlos
biunívoca, classe
em M.
imersa em
conexa imersa
subvariedade collexa
Assim, L é uma subvariedade
acima. Assim,
lv.

M.
de .A4
mergulhada de
subvariedade mergulhada
uma subvaiiedade
L é uma
sempre -L
notar que
porém, notar
Devemos,
Devemos, porém,
que nem
nem sempre
topologia
com a topologia
coincida com
não coincida
em L não
M em
induzida por A4
topologia induzida
que a tipologia
acontecer que
Pode acontecer
Pode
carta
uma carta
dada uma
exemplo, dada
variedade. Por exemplo,
de variedade.
intrínseca de
estrutura intrínseca
sua estrutura
L por sua
em 1,
induzida em
induzida
mesma.
ela mesma.
vezes se acumulando sobre ela
U infinitas vezes
pode interceptar U
L pode
M, uma folha Z,
U de M,
U
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sufi ciente
e suncieilLe
necessário e
l\11 ée necessário
de .rl«
(mergulhada) cr
subvariedade tniergunlaaaJ
urna suDvaiieQaüe
sej a unia
que LL seja
Para que
rara
u ae
uma folha
é uma
L é
que L
diremos que
Neste caso
mergulho. Neste
um mergulho.
M seja
- M
inclusão ii :: L
que aa inclusão
que
L --'
seja um
caso diremos
folha
mergulhada ou própria.
fechada é própria.
L fechada
que toda folha 1,
provado que
exemplo, pode ser provado
Por exemplo,
as
:F quando
transversal à .F
subvarieade E de M
Uma subvarieade
Uma
A/ será dita transversal
quando E é transversal a todas as
por
veja, por
transversalidade veja,
detalhada de transversalidade
definição detalhada
urn a definição
(para uma.
ela encontra (pala
que ela
folhas de /:F que
folhas
secção
urn a secção
existe uma
sempre existe
M, sempre
E M,
p C
todo p
para todo
que para
provado que
Pode ser
[Li ma-1]) . Pode
exemplo,
exemplo, clima-ll).
ser provado
que
tal quc
urna subvariedade
ou seja,
p, ou
passando por p,
:F pa.soando
transversal E à .F
transversal
seja, uma
subvaiiedade E transversal à /:F tal
dim(M).
dim(:F) == dini(À/)
dim(E) ++ dim(/)
dim(E])
Seja LL
de /):F) Sda
transversal de
(Uniformid ade transversal
1.1 (Unifornaidade
Proposição l.l
Proposição

:F.
de F.
folha de
uma
ma /o/Aa

q1
Dados qi
Z)aços

um
e um
2) e
= 1,
(i =
Ei P
E Eí
Cfi C
com qi
E 2 com
E 1 ee E2
:F, EI
à .F,
transversaiss â
secções íransuersa
existem secções
em L, ezÍstem
q2 em
ee q2
1,2,)
E 1 --+
J .: 'Ê\

de J:F,, f
diferenciabilidade de
de dijerelLci,agilidade
classe de
·m esma classe
de mesma
difeomorfi smo, de
dileomor$sm,o,

para
qu e para
tal qu,e
E 21 tat
'SI,

= 0) .
L' n E 2 =0,1.
L' n E 1 =
(se z,'nE:
de :F tem-se f(L' n E 1 ) = L' n E 2 Ís.
L' d..F'.m-«/(L'nE-)=L'nE,
toda folha L'
fod«.»/A«
=00 então
e«íã.L'nE:

o

uma secção
:F, ee EE uma
de .F,
folha de
uma /o//za
M, LL alma
em A/,
folheação em
uma /o/Aeação
1.6 Sejam
Teorema
Teorema
1.6
Se.jam /':F wma
secção trans[razs
possibilidades:
três possibi\idctdes:
então três
Temos el\tão
0. Temos
n LL :#-/- q).
qu e EE n
tal qIJ,e
de F:F tat
versal de
uersat
própria;
folha próprias
é folha
caso, LL é
neste caso,
e, ateste
discreto e,
(1) EE nn LL éé discreto
(1)
fecho LL
se oo fecho
somente se
se ee some7tte
ocorre se
Isto ocorre
aberto. Isto
um «berro.
contém um
em EE co«tém
n LL em
de EE r\
f echo d'
O fecho
(2) O
(2)
caso,
Neste «,
L . JVeste
contém L.
que ««fém
aberto q«.
um «Z,',t'
8L éé «m
int(I) == LL - aZ,
vazio .e i«t(L)
não «zio
interior nã.
tem ánt«ío,
fem
densa;
localmente deltsa;
qu e LL éé !ocalmente
dizemos que
dizemos
qu e
dizemos que
caso, dizemos
Neste caso,
vazio . Neste
interior vazio.
com interior
pe1j eito com
conjunto perfeito
um conjunto
E n L éé um
f echo E
O fecho
(3) O
excepcional.
folha ezcepciona/.
L é /o/Aa
Z,

O

são
abaixo são
afirmações abri:co
As a$rmações
l\11. As
so bre M.
folheação J':F sobre
de uma joíheação
folha de
uma .folha
Seja LL uma
1. 7 Seja
Teorema 1.7
Teorema
equivalentes
eq?l
ua/entes; :
f echada;
(i) LL éé fechada;
(i)
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um
contém Km
U nn LL contém
então U
compacto então
U éé compacto
que U
tal que
folheação F:F tal
da fotheação
carta da
uma carta
c.p) éé u,ma
( U, y)
Se ÇU.
(ii) Se
(ü)
U.
de U
placas de
de placas
finito de
número Frito

i (x ) =
por {(«)
dada po,
M , d«d«
L --, M,
imersão ii :: L
A ám.«ã.
r(iii)á) ,4
-t

uma
que «m«
lembrar q«.
( devemos /.mZ'""
x, é própria
,óp«á« rd".m«

Y,
C Y,
J( C
compacto 1<
todo compacto
para todo
quando, para.
própria q'uaudo,
é prós)ria.
-t Y é
X --+
contfaua
aplicação co
aplicação
t nn JJ .: X
X).
em X).
compacto 'm
1- 1 (!<) áé «mp«ct.
/''(/í)

o
[]

anterior ),
x S ( ver parágrafo
D xSI(ver
de Reeb
se /:Féé a folheação
Por exemplo, se
Por
folheaçãode
Reeb do toro sólido
sólido D2
parágrafo anterior),
2

1

T .
horneornorfa a T2
folha compacta hoineomorfa
:Féé a folha
folha própria de .F
a única folha,
2

equivalência
relação de equivalência
M pela i'elação
M / :F, é o espaço quociente de .A/
:F, A///',
O espaço das folhas de /',
/ :F aa
-t M
:F. Seja rrr :: M
mesma folha
estiverem na mesma
eles estiveretll
dois pontos se eles
que identifica dois
que
folha de .F.
A4 --,
.44/.F
quociente.
projeção no quociente.
conjunto
por :F
A por
de ,4
saturamento) de
o saturainento)
(ou o
saturado (ou
o saturado
M, o
C A/,
A C
conjunto Á
um conjunto
Dado um
Dado
/ éé oo conjunto

:F.
mesma folha
na mesma
e yy na
com zx e
A com
E ,'l
algum yy C
existe algum
que existe
tal que
M tal
EM
x C
os #
todos os
de todos
S(A) de
S(.4)
follla LL de
de .F.
x.
contendo z.
de /:F contendo
Lx é a folha de
onde L,
Lx, onde
U xEA 1,,,
rr- 1 (rr(A)) == U,..4
S(A) =
fácil ver que S(.4)
É
É fácil
= n''(a(Á))
aplicação aberta e que,
acima é uma aplicação
rr acima
projeção n'
que a projeção
demonstrado que
facilmente demonstrado
EÉ facilmente
aberto.
M éé aberto.
de .A/
A de
aberto Á
um aberto
de uin
S(A) de
saturarnento S(,4)
o saturamento
conseqüentemente, o
conseqilentemente,
ou saturado por /:F quando
M é invariante ou
A C J\4
Diremos que um conjunto Á
quando o saturado
provado
pode ser
Neste caso,
A. Neste
= .4.
rr- 1 (rr(A)) =
quando r''(r(.4))
seja, quando
ou seja,
mesmo, ou
A mesmo,
:Féé .4
A por .F
de ,4
de
caso, pode
ser provado

:F.
por /'
invariantes poi
também invariantes
8A são
A e sua fronteira aÁ
fecho .4
seu fecho
que int (A),
que
(.A), seu
são também
chamada
topologia, a cllanlada
em M
nos permite definir en]
foi dito acima nos
Tudo o que foi
Tudo
A/ uma nova
nova topologia,
abertos
são abertos
que são
M que
de A4
subconjuntos de
os subconjuntos
são os
os abertos
onde os
M, onde
de A4,
topologia saturada
topologia
saturada de
abertos são
Assim,
/ :F. Assim,
em M
abertos em
dos abertos
por 1r
inversas por
imagens inversas
as imagens
ou seja,
:F, ou
por .F,
saturados por
e saturados
seja, as
a dos
A//.F.
fina):
mais fina):
menos fina
( da menos
saber (da
distintas, a saber
topologias distintas,
três topologias
M três
em A/
ter em
podemos ter
podemos
fina para aa mais
saturada;
topologia saturada;
a topologia
a) a
((a)
diferenciável;
variedade diferenciávell
como variedade
M como
(b) a topologia intrínseca de .A/
(b)
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já
conforme já
é, conforme
topologia é,
esta topologia
abertos para
de abertos
base de
( uma base
fo lh as (uma
das folhas
topologia das
a topologia
( c) a
(c)
para esta
na
corno na
:F como
de /'
cartas locais
pelas cartas
dada pelas
:F dada
de /'
placas de
as placas
todas as
de todas
família de
vimos, a família
vimos,
locais de
Definição 1.1).
Definição
l.l)

D;.

por Drk
denotado por
IR,k será denotado
origem e de raio rr em
disco de
segue, o disco
que segue,
No que
de centro na origem
em IRt
Um
M. Um
de dimensão
folheação de
uma folheação
e /F uma
compacta e
variedade compacta
uma variedade
Seja M
À'f uma
dimensão pp sobre
sobre A/.

={

Un} munidos
U1 , .. .••. ,, U.}
abertos U
de abertos
coleção de
uma coleção
para /Féé uma
distinguido pata
recobrimento distinguido
recobrimento
Z/ = {U],
munidos de
de
cartas
as cartas
chamadas as
em !Yl),
:F em
de J:
codimensão de
(q é a codimensão
Di (q
Df x D{
------+ Z,){
'-Pi : Ui --,
cartas locais
locais pi
A/), chamadas
propriedades:
seguintes propriedades:
as seguintes
com as
F, cona
para /,
distinguidas
distinguidas para

(i) Ul:: uf

w;

conexo.
n Ui
0 ee Ui
Ui nn qUi f.
então ui
Ui #f. 0,
Ui nn üj
(ii) se
(n)
se D:
0, e«tão
# 0
U: n
q éé co«exo
U (munido de suas
recobrimento distinguido Z/
que o recobrimento
disso, que
além disso,
Diremos, além
suas cartas distindistin-

em
'-Pi se
as cartas pi
recobrimento regular para /F se, para cada í,i, as
guidas) é um recobrinlento
se prolongam
prolongam eln

Dt
------+ D~
V; --}
'-Pi : U
para todo i, @{
V; para
Ui CC U
definidos em abertos V;
'Pi definidos
difeomorfismos Pí
difeomorfismos
U tal que Ui
D; x D!
propriedades:
seguin tes propriedades:
apresentam as seguintes
'Pi apresentam
os Ç{
V; e os
os U
onde os
1
x
(D; x
Dj, <p;
e' E
todo c'
para todo
Ui ee para
de Ui
placa de
um a placa
{e}) éé uma
(Di x {c})
c.p- 1 (Z)T
DL g''
E 1){,
(i) para cada ce C
C D;,
@:'(D;

E Di,
cada ce C
para cada
que para
forma que
de forma
'Pi de
tomar V;
Podemos tomai
\~. Podemos
de U.
placa de
urna placa
é uma
{e'}) é
{c'})
U ee @{
D{,

Ui;
{e}) de Uil
c.p-; 1 (Df x {c})
contém a placa pÍ'(Dr
que contén]
V; que
de H
{e}) é a única placa de
t.p; 1 (D~ x {c})
Pi'(O;

½.
de b
p laca de
máximo) uma placa
intercepta (no máximo)
V; intercepta
de U
cada placa de
f. .j,j, cada
(ii) se ãi #
um
existe um
então existe
0, então
f. g,
Ui #
U; nn [&
se Ui
que se
forma que
de forma
V; de
os %
os Ui
tomar os
ainda tomar
Podemos ainda
Podemos
Ui ee os
seq üência,
(na seqilência
V;j (na
Uj cC U.Í
n t/j
que Ui
forma que
de forma
a nteriores de
condições anteriores
as condições
satisfazendo as
aberto V;j
U.Í satisfazendo
Uf n
satisfeita).
esteja satisfeita).
condição esteja
que esta condição
nem sempre iremos exigir que
porém, nem
arb itráF arbitrápara /'
(finitos) para
regulares (finitos)
recobrimentos regulares
possui recobrimentos
variedade compacta M
Uma variedade
.A4possui
textos
os textos
recomendamos ao leitor os
detalhes recomendamos
r ios; para uma demonstração
rios;
demonstração deste fato e outros detalhes
[God] e [Reeb].
de IGoal
de
IReebl.
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, Ud
= {U
C =
.M ee C
sobre A4
folheação sobre
urna folheação
F uma
compacta, /'
1 , . .. .. ,Uk}
varieda de compacta,
M uma variedade
Seja .A/
{Ui,.

para
0, para
Ui+l #
U; nn uf+l
propriedade Uí
com aa propriedade
acima, com
regulares como acima,
uma seqüência de abertos regulares
# Ü,
placas
existirem placas
Se existirem
x. Se
por #.
passando por
U1 passando
de Ui
placa de
U1 ee Pi
Seja zx CE Ui
1. Seja
- 1.
, k -1, 2, .... .. ,k
i = 1,2,
i=
PI aa placa
um a
que CC éé uma
diremos que
- 1)
. , k -1, ... . .,k
i = 1,
0 (para i=
P;+ 1 ## 0(para
Pi nn P.+l
que P,
tal que
, k, tal
2, 3, ...
Ui, íi == 2,3,.
Pi Ce Ui,
P.
. . ,Ê,
1) diremos
cadeia
uma cadeia
C éé uma
que C
simplesmente que
d11"emos simplesmente
vezes diremos
(às vezes
x (às
para #
(regul ares ) para
cadeia de abertos (regulares)
placas para
de placas
cadeia de
de cadeia
chamada de
será chamada
, Pk} será
{ P 1 , . .. .. ,Pk}
placas {PI,.
de placas
seqüência de
x ). AA sequência
para z).
para
para #x

k.
C éé k.
cadeia C
da cadeia
comprimento da
associada a C. Diremos que o comprimento
associada

Pi
p laca /':
então cada placa
x, então
Lx é a folha de /F passando por z,
se L,
que se
definição que
evidente da definição
EÉ evidente
Lx.
pertence aa L,.
seqüência acima pertence
da seqilência
[Ta].
[Reeb] ou
em IReebl
encontrad as em
pod em ser encontradas
proposições abaixo podem
das proposições
demonstrações da.s
As demonstrações
ou ITal.

M.
compacta A/
variedade compacta
uma variedade
em uma
definidas em
estão definidas
folheaçõ es abaixo estão
As folheações

={

U1
dos zz CE t/l
conjunto
O colÜu7
U1 • O
para zx CE UI.
cadeia para
um,a cadeia
Uk} aziia
U1 , ..•.
S eja CC = {Ui,
1.2 Seja
Proposição 1.2
Proposição
. . ,, Uk}
ío dos
U1 ..
em Ui
aberto em
cadeia áé um
uma cadela
é Tina
tamb ém tí
para os
os quais C também
um aberto
L0
Seja L..
1.3 Sda
Pro posição 1.3
Proposição

L0
em L«.
pontos em
folheação /F ee #x ee yy pontos
uma /o/Aeação
de uma
folha de
uma
ma /oJÂa

D
O

,

Então

E7}Íão

propriseguintes proprias seguintes
com as
para zx com
Um} para
U1 , ....
= {{UI,
regulares
abertos reg
cadeia de abcríos
uma cadeia
existe
existe ama
/ares C =
. . ,, Un.}
edades:

Um ;
U1 ee yY CE U.«;
(i) «X CE U(i)
P:n}
{ P{, .. .. .. ., PI,.}
Seja X.P{,
z. Seja
por z.
passando por
folha passaltdo
a .folha,
Lf3 a
seja L13
z, seja
para z,
cadeia para
uma cadeia
é uma
Cé
eC
U1 e
E Ut
se zz C
(ii) se
(ii)
para ii '=
Lf3 para
n LO
Ui n
P/ (.C Ui
que PI
forma que
( de forma
C (de
associada aa C
para z associada
placas para
de placas
cadeia de
a cadeia
placa
única placa
Pf éé aa única
Pf ee PI
intercepta Pi
qu e intercepta
Ui+l que
de Ui+\
placa de
única placa
P/+ 1 é a lírica
Então P{.tt
, m). Então
1, . .. .. ,m).
\,

o
[]

P/+i.'
intercepta /)hi
qu e íntercepÍa
Ui qwe
de [A
de

conregular conaberto regular
um aberto
U>. éé um
Se UÀ
L o:. Se
folha L..
em uma /olha
pontos em
Sejam x e y pontos
1.4 Soam
Proposição 1.4
Proposição
com
Lf3 comi
folha Le
toda .folha
para toda
que, para
tal que,
Uµ, tal
E U.,
com =x C
Uµ, com
aberto regular U.,
um aberto
existe zm
y, então e=ist,e
tendo y,
tendo
se
que se
maneira qze
de maneira
escolhido de
ser escolhido
pode ser
Uµ pode
disso , U.
Além disso,
0. Além
U>. ## Qi.
n Ux
L f3 t"\
# $,0, teremos Lp
Uµ :#
Lf3 nn Un
LP
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tal
U;.. tat
de Ux
P; de
placa Pa
uma placa
contém uma
Lf3 contém
então LP
P{, então
(j_ P{,
Lf3 eex
C Lp
P{ C
com P{
Uµ com
de Un
placa de
uma placa
P{ éé uma
a; çZ

o
enconpode ser
compactas pode
não compactas
variedades não
para variedades
acima para
conceitos acima
dos conceitos
generalização dos
A generalização
A
ser encon[Reeb].
ou IReebl.
[Ta] ou
[God], ITal
de IGodl,
textos de
nos textos
trada nos

Iheado
]
(/
um
Ü de un]
folheado
produto fo
do produto
brevemente do
finalizarmos este parágrafo, falaremos
Para finalizarmos
Para
falaremos brevemente
[God] .
ou IGodl.
[C-C-1] ou
segue é IC-C-ll
que segue
referência para o que
saturado U. A referência
aberto saturado
ele codimensão
folheação de
e :Fuma
M e
compacta A'f
riemanniana compacta
variedade riemanniana
uma variedade
M uma
Seja À/
/ unia folheação
codimensão1l
podemos
O podemos
é,ô >> 0
Para c,ó
regulares . Pala
abertos regulares.
por abertos
formado por
atlas formado
um aLIas
M. Seja {(Ui,'Pi)}~
em /W.
{(Ui,pi)}=. 1 um
cobrem
também coblenl
c:]) também
[5-1,
cp; 1 (D{' xx I'S-Ui(S,é)
assumir que os interiores dos conjuntos U{(S,
assumir
c) == gÍ'(Df
1, 11 cl)
folheação).
da folheação).
dimensão da
(p é aa dimensão
M (p
A/
forma
ele forma
Ui de
conjuntos Ui
os conjulltos
reenumerar os
Vamos ieenulneiar
:F. Vamos
saturado por /'.
aberto saturado
Seja U C M
A/ um aberto
as
q, as
:S q,
:S ií 5;
se l1 $
Logo, se
m. Logo,
:S m.
q $
algum q
para algum
:S m, para
se q < {i $
somente se
e somente
se e
Ui C U se
que U{
que
formas:
seguintes formas:
três seguintes
das três
de uma das
são de
n uU são
Ui n
conexas de Uf
componentes conexas
componentes

1]);;
cp; 1 (Df' x]a;; ll)
9i'(Ofxl«;;

U/

:

Ui-

[-l;bi[);;
cp; 1 (Df' x l-i;Z,:l)
:: 9Í'(Df

xl.:,*; z,:*l),
infinito.
ou infinito.
finito ou
que pode ser
índices que
de índices
conjunto de
um conjunto
percorre um
k percorre
onde Ê
onde
ser finito
forma:
ela seguinte
uni ão de todas as placas da
como sendo
Vamos definir -5U
sendo a união
seguinte forma
5U como

p+
a''1 =

{ai})
cp; 1 (Di xx {«i})
9Í:(D{

p.Pl"
1

(Di
cp; 1 (Z,)f

p 1,.+k
.r'&

(Di xX {ai,k})
cp; 1(Df
{«:,*})

p.-k
eS;
t,

{bi,d)
(Di xX {Z,:.-})
cp; 1 (Df

{bi})
xx {Z,:})

de
topológica de
fronteira topológica
não é necessariamente
5U leão
que i5U
notar que
Devemos notar
q. Devemos
i .:S q.
:S i$
onde l1 $
onde
necessariamente
aa fronteira

U
u.
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longo
ao longo
variedade M
"cortando" a variedade
fronteira "cortando"
com fronteira
Ü cona
variedade Ü
uma variedade
usual formar uma
EÉ usual
J14ao
interceptando U. Mais formalmente,
componentes interceptando
as componentes
apenas as
mantendo apenas
8U e mantendo
das folhas de ÓU
induzid a
U induzida
em U
riemanniana em
consideremos a métrica riemanniana
canônica, e consideremos
inclusão canónica,
---+ M
U --}
seja {i :: U
À/ a inclusão
extensão
M aa extensão
---+ A/
D--,
Seja 7:
métrica. Seja
nesta métrica.
U nesta
de U
completamento de
Do completameitto
i . Seja U
imersão {.
pela
pela imersão
i :U
apli ca cada
que 7
ver então
fácil vel
É fácil
8U. É
7( fJÜ) == ÓU.
que ?(aU)
imersão tal que
canônica de i a uma imersão
canónica
então que
; aplica
componentes
duas componet)tes
(embora duas
8U (embota
de .5U
folha de
uma folha
difeomorficamente sobre
aD difeomorficanlente
de aU
componente de
componente
sobre uma
ser identificadas).
possam ser
da fronteira distintas possam
de /F
codimensão de
(corno aa codimensão
em M
transversal àà /F em
dimensão 1l transversal
de dimensão
folheação de
Seja?
Seja
/t uma follleação
J\4 (como
Consideremos
exemp lo). Consideremos
por exemplo).
Frobenius por
pelo teorema de Frobenius
existe, pelo
sempre existe,
folheação sempre
é 1, tal folheação
em
agora
agora em

O as
as

Ü

7*(F 1 ).
Jt == ;*(/'').
7*(F) ee .f'
= ?*(/')

7, /j- '
por ?,
induzidas por
folheações induzidas
folheações

localat las localUm
Um aLIas

todos os
{Ui}q'.Si'.Sm todos
abertos {Uilç$i$«.
aos abertos
por adicionar aos
definido por
em Ü
mente
mente finito
finito para /f: (e P)
.7t) em
U é definido
os

conjuntos da forma:

Dt

1
1)) = ut u Pt ,
[di; il)
x la.;
(D1; x
<p;
Pi' (0{

u:

1
bi]) = ui- u pi[-1; Z,il)
(D1; x l-i;
<p;
P:'(Of

ui,k

1
<pi
PÍ'(Of(Di

bi,k])
[ai,k; Z,:,*l)
xX 1«.,*;

pi~k
P/:k UU P.).
= Ui,k UU P&

,,

7- 1 ).
imersão ?-').
da imersão
através da
feita através
é feita
em ãÜ é
conjuntos em
destes conjuntos
q ( a inclusão
i q(a
1 i$
para l$
inclusão destes
um
é ui]]
f:t é
de /''
folha de
cada folha
se cada
e se
conexo e
se U
verificação: se
de fácil
é de
seguinte é
fato seguinte
O
O fato
fácilverificação:
U éé conexo
difeomorfismo
um difeomorfismo
( via um
1) (via
[-1, ll
L+ x j--l,
com L+
identifi cado com
pode ser
D pode
então U
compacto, então
arco compacto,
arco
ser identificado
x
{ x} x
L +, {z}
em -L+,
cada zx em
para cada
fJÜ, ee para
de ÕU,
f:, componente
de /',
folha de
L + éé uma
onde L+
adequado), onde
adequado),
uma folha
componente de
difeomorfas,
mutuamente difeomorfas,
componentes mutuamente
duas componentes
tem duas
a0 tem
caso, aU
ft . Neste caso,
de J:t.
1) é uma folha de
[-1;
j--l; ll
Nesta
Pú, Nesta
pi- ee Pij;.
as P.'
de todas
união de
t- == união
P/:k ee Z,e .f)+
P/ e
as P.+
de todas
união de
= união
L+ =
aa saber:
saber: L+
todas as
todas as
que U é um produto folheado.
situação, diremos que
folheado.
Capítulo 3.
folheados serão úteis no Capítulo
Produtos folheados
Produtos
uma
F uma
M ee /'
variedade
uma uar
de wma
conexo de
aberto co?rezo
um aberto
é wm
Se U ó
Proposição 1.5 Se
Proposição
idade rriemanniana
ema7}naria M
um
apenas zm
tem a.penas
a0 tem
então aU
F, então
por F,
saturado por
U éé scLturado
onde U
M, onde
em M,
codimensão l1 em
de codimeusã.o
folheação de
folheação
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D
D

número .Êxito
finito de
de compoTtelttes.
compon entes.
número

Observação: Na verdade, pode
pode ser
se U é um aberto conexo
conexo saturado
Observação:
ser demonstrado
demonstrado que se

por .f,
F, então
então aU
8U é
união de
de um
folhas de
de /'l
F; para
para uma
uma demonstração
demonstração
por
é aa união
uin número
número finito
finito de
de folhas
veja, por exemplo,
exemplo, IGodl.
[Coei].
vela,
Proposição 1.6
1.6 S©a
Seja .F
F uma /o/Aeação
folheação de
de codimensão /1 e7n
em uma uar
variedade
riemanniana
Proposição
idade ráemann
a7i

lu

M
U um
aberto coziezo
conexo saíuz'ado,'
saturado; sda
seja .7:'tl,,
F 1 aa restrição
restrição aa U
U de
de uma
folheação de
de dãdi.l/ ee t/
wm aberto
ma /o/Aeaçâo
mensão ]1 transversal
transversal a F;
F; se U
Ü e7
são como
como aTttes,
antes) então
então as .folhas
folhas da .fotheação
folheação iinduzida
meTtsão
i sãa
luzida

7*(Ftl)
são À'm«mor/as
homeomorfas «o
ao intervalo
[O, tl
1] ro«
(ou .d",
seja) 'ã'
são "co.
arcos compactos
em élJ.
Ü).
?*(/''1,,) .ã.
i«[e««/o 10,
c.mp«ío' 'm

1.4

[]

Holonomia
Holonomia

Ao longo
longo deste
deste parágrafo,
parágrafo, /'
F será
uma folheação
folheação de
de dimensão
dimensão pp (e
(e codimensão
codimensão q)
q) e
e classe
classe
Ao
será uma

cr (r(r 2? 1)1) de
de uma
uma variedade
variedade rielllanniana
riemanniana de
de classe
cs (s(s 22 r).
r) .
C'
classeC';

Dada uma folheação
folheação /F ein
em A/,
M, seja L uma folha de /F e seja '1 : 10,
[O , 11
1] --, Z,
L um
un] caminho
contínuo. Sejam
x0 =
= 17(0)
(0) ee ax1 =
em L
L ee consideremos
T0 ee T
seções tr':-sversais
transversais à
à
1 (1) e-«
co«tínuo.
Sej.«- zo
= 7(1)
co«sêde-'amosTo
TI1 seções

F passando
passando por zo
x 0 e zi,
x 1 , respectivamente;
respectivamente; vamos
vamos definir uma transformação entre To
T0 e Ti,
T1 ,
/'
definida
em uma
uma vizinhança
x 0 em
em T
sobre uma
uma vizinhança
de zl
x 1 em
T 1 , "ao
"ao longo
longo
definidaem
vizinhançade
de zo
Zo
vizinhançade
em TI,
0 sobre
das
folhas" de /F "sobre" 1'r da maneira que
que se
se segue.
das folhas"
segue.
Pelos resultados
resultados do
cio $1.3,
§1.3, éé fácil
fácil vei
ver que
que existem
uma cadeia
cadeia C
= {{Uo,
U0 , ....
Uk} para
para zo
x0
Pelos
existem uma
C =
. . ,, Uk}
e u
uma
t 0 << tit 1 << .· ·. .· << tj;+i
tk+t == 11 de
de 10,
[O, 1]
tal que:
que:
ma partição
partição 0O=
= to
11 tal

(i) .. c t/*;
(ii) se U,
Ui nn t&
Uj #
-=/=- 0,
0, então
então existe
existe um aberto distinguido de /F contendo
contendo U{
Ui U Ui;
(ii)

o,

(iii) '(lt{,
,( [ti, {i+il)
ti+1D Ce «,
ui, para
parai=
'k;
o, l,1, ... ,k;
(iii)
á
(iv) ti+l
ti+1 €E ui
Ui n
n K+i,
Ui+1, para ái -= 0,
O, 1,
1, 2,
2, ... ,,kk - ll.
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Diremos então
então que
que C
Cé
é uma
urna cadeia
cadeia subordinada
subordinada à
à,.
Diremos
'7.
Parai=
1,2, ....
fixemos seções
seções transvei'sais
transversais T
Para
{ = 1,2,
. . ,,k,
k, fixenlos
T'

1

Ui-I nn ui
Ui passando
passando poi
por '(Z{)
,(t;) ee
ce ui-i

chamemos T'
Tº = To
T0 e 7'k+t
Tk+ 1 = T:.
T1 .
chamemos
Para
cada ii == 0,
O, 1,
existem discos
discos de
de dimensão
dimensão qq D{
Di CC T{
Ti tal
tal que
que 7(Zi)
,(ti) CE Z)i
D' ee
Para cada
1, ...
. . . ,,k,
k, existem
para todo
todo g
x em
placa de
ele Ui
U; passando
passando por
por #
x intercepta
em un]
um único
único ponto
ponto A;(=)
h~(x)
para
em Dia
Z){ a placa
intercepta Ti+I
Ti+l en]

(é
claro aa placa
placa passando
passando por
por '(t{)
,(t;) intercepta
intercepta T'+'
yi+I em
em 7(tí+i)).
h~ :: D:Di
(é claro
Seja
A
1 (t;+ 1 )). Seja

Ti+I aa

--t TÍ+l
--,

aplicação que
que leva
leva cada
cada a;
x CE D:
Di no
ponto Ai,(z)
h~(x) definido
definido acima.
acima.
aplicação
no ponto
,

E claro
claro que
que a
a con)posição
composição
E

h'Y -= À{
ll, .O A$-'
hk-l
'Y
h,
.O··· Ohº'Y
está bem
bem definida
definida em
em um
disco 1)
D C
C Tº
contendo zo
x0 e
e para
cada #
x C
E 1),
D, A,(z)
h-y ( x) éé o
o ponto
ponto
está
um disco
T' contendo
para cada
em 7'k+'
Tk+ 1 = T
que é
é a intersecção
intersecção (que
( que é única) da placa
placa /T
P/: C t/k
Uk com
com TJ.:+
onde
em
TI1 que
Tk+l1 e onde

= {{Pco,
P~, Pll
P;,, ....
P/:}
. . ,, /Y}

Px '
7)r

cadeia de
de placas
placas para
para zx associada
associada àà C.
éé aa cadeia
C.

Definição 1.3
1.3 A4 ap/{cação
aplicação ÀI
h, acima
acima scr(í
será chamada
chamada de
de ap/ácação
aplicação de
de ho/oí&omãa
holonomia assou
associada
Definição
ada

a,.

a '

As principais
principais propriedades
propriedades de
de A,r
h, vêm
vêm resumidas
resumidas na
seguinte proposição,
proposição, cuja den)ons
demonsAs
na seguinte
tração pode
pode ser
ser encontrada
em [Ca;
Lins], cap
cap . 4:
4:
oração
encontradaem
leal Linsl,

Proposição 1.
Proposição
1.77

( a) ,4
A ap/ilação
aplicação A7
h, {ndepe?zde
independe das senões
seções transversais
{para íi
ra,)
íransuersais Ti
Ti apara

=

h,

k)

e da
da cadeia
cadeia C;
C; logo,
logo , se hn ee h-r
h-y são duas aplicações
aplicações de
de holonomia associadas
\1,, .... .. ,, k) e
então elas
elas coincidem
coincidem na
na intersecção
seus doTrtínios.
domínios.
àà 1,
ntersecçâo de seus
1 , então

rb) h,(.o)

rc) A;:

'', .«de 7''(t)
cr,

(d) Se
Se F:F éé de
de classe
classe C' , as
as aplicações
aplicações hon,
h~) h'
h~,,. ...
, h~ e,
e, consequentemente,
consequentemente, h.,
h-y, podem
podem
(d)
. . ,hKa

ser tomadas
tomadas de
de classe
classe C'.
cr. Como
Como h-l
h, possui
possui uma
uma inversa,
inversa, de
de classe
classe C',
cr, conclui-se
conclui-se
ser
que na
na verdade
verdade hl
h, éé um
um difeomor$smo
difeomorfismo de
de classe
classe C'
cr.
que

26

fixas ,
extremidades $:cas,
com eztremidccdes
deformação com
pequena deformação
uma pequeTta
por uma
de "I
partir de
obtida aa partir
:Y éé obtida
Se q
( e) Se
I por
(e)
To.
x 0 em To
de =a
vizinhança de
em uma uizinhaltça
coincidem ent
holonomia coincidem
de holoTtomia
então as suas aplicações de
x 1,
e zl,
x0 e
por zo
passando por
F passa7}do
seções transversais
outras serões
são cultas
C Uk
T{ C
U0 ee TI'
C Uo
Se T~
(f) Se
Ílf)
7o C:
Uk são
transversaisaa .F
de
difeomorfismos de
definem di.feonLor$smos
placas de$nem
das placas
longo das
ao longo
projeções ao
as projeções
então as
respectivamente, eTltão
respectivamente,

cr, ).

holonomia
de ho/onomía
aplicação de
nova aplicação
que aa nova
de modo
T 1 de
-+ T]
T{ --}
>. 1 :: TI'
T0 ee À]
-+ To
T~ --.}
classe
0 :: ZZ
c/asse C'', Ào
mzodoque
condição
satisfaça aa condição
T{ satisfaça
-+ T{
T~ --,
C T&
D' C
h~ :: D'
h\
h~(x)
h:(«)

>. 0 )(x),
= (>. 11 'o h,h-y .o .Xo)(«),

onde «x CE 0D' .
o«d'

sao
h-y sâo
e hl
h~ e
qu e À;
T{ , temos
T~ == Tll,
T0 ::= T
fechado, com 7'o
caminho /ecAado,
é um camínÃo
se "r
Ainda, se
,4{nda,
TI1 e To
temos que
I e

>. 1 .•
>. 0 == ÀI
onde À>. == Ào
>., 07}de
>.- 1 oo h-y
h~ -= À''
seja, /&;
ou sda,
conjugados, otl
c07Üwgados,
hv oo À,

nD

das aplicações
conjunto das
No c07Üunto
X. /Vo
E X.
topológicos e zx C
espaços topo/ógácos
Sejam X e Y
Definição 1.4 Soam
Definição
y espaços
apJ cações

f :

de
relação de
introduzimos aa relação
X) ánfrodKzímos
em X,)
x em
de =r
vizinhança de
única uízán/}al&ça
(onde V
-+ Y
V CC XX ----}
/ : V
y r07}de
V éé a
a tíllica
qu e
tal que
de =x ta!
W de
vizinhança W
uma uizinhaTtça
existe uma
se existe
~ gg se
man eira: Jf 'q
seguinte matreira:
da seguinte
~ da
equivalência «.

glw.
flw
./'lw == plw'

obtida será chamada de germe de f
assim obtida
equivalência
de eqtt
cada classe
Então cada
Bata
classe de
valência assim
será cAa7rzadade germe de ./

x].
G[f; zl.
por al./;
denotada por
em
em zx e será de7tolada
em
definidos en]
X, definidos
em X,
de X em
homeomorfismos de
dos homeon[orfismos
conjunto dos
interesse é o conjunto
particular interesse
De particular
homeotais homeode tais
germes de
os germes
todos os
de todos
conjunto de
fixo. O conjunto
x fixo.
deixam #
que deixam
x ee que
de a
vizinhança de
uma vizinhança
com uma estrutura
x). Podemos munir
B(X, #).
denotado por B(X,
morfismos será denotado
morfismos
menir este conjunto caiu
estrutura
multiplicação:
introduzindo aa multiplicação:
grupo introduzindo
de
de grupo

=

x]
g; «l
x] = G[J
G[g; «l
x] oo cls;
G[f; «l
al/;
al/ .o g;
g
de g
domínio de
do domínio
a intersecção
g éé a
og
de /f o
domínio de
onde oo doíllínio
e g em
todo /f e
para todo
para
em G(X,x),
G(X,iç), onde
intersecçãodo
esta
com esta
grupo com
um grupo
é un]
realmente é
G(X, x) realmente
que G(X,a)
de que
verificação de
A veiiflcação
de !).
( domínio de
g- 1 (domínio
com g''
com
/). A

estrutura é trivial.
, 1]
(onde // =
M (onde
/3 :: /I -+
eP
M e
- t .A/
o :: // ---,
curvas: a
duas curvas:
são duas
/3 são
e #
o e
se a
seqüência, se
Na sequência,
Na
--, A4
= [O
lO,
ll
/3rel(O,l)
notação ao~
/3(1) a «ot.ção
a(l) =
/3(0) e a(1)
a(O) == #(0)
que a(0)
tal q«
variedade) t,l
uma variedade)
M é «:n.
e M
= #(1)
= Prel(0,
1) será
será
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um espaço
X éé um
e se
fixos e
extremos fixos
com extremos
homotópicas com
são homotópicas
(3 são
e /3
que a e
indicar que
para indicam'
usada para
usada
se X
espaço
(ao
X (ao
em X
de zx em
fundamental de
grupo fundamental
denotar oo grupo
irá denotam
x) irá
1r 1 (X, z)
X, n.(X,
E X,
qualquer eex
topológico qualquer
topológico
#C
[Lima-4]).
remetemos a clima-41).
idéias remetemos
estas idéias
com estas
familiarizado cona
leitor não familiarizado
[Ca;
em ICal
encontrar em
poderá encontrar
leitor poderá
o leitor
demonstração o
cuja demonstração
teorema, cuja
seguinte teorema,
agora oo seguinte
Temos agora
Lins]:
Linsj:
taiss
:F [a
de .F
folha LL de
uma /o/Aa
em ama
contidos em
caminhos contidos
M 0(i == 0,O, 1)
- t .A4
ti :: /I -.--}
Sejam 'r{
1.8 Sejam
Te orema 1.8
Teorema
iJ camínÀos

e ti(l) =
que ti(O) = x 0 e'y{(1)
qu.'yi(0)

x 1, i

T1
Sejam T 0 e'TI
O, l. Sd«mTo
= 0,1.

e x 1,
à :F em x 0 '"-,
seções transversais âJ'''m"o
.eçõ«t««".««ãs

sejam
ti ee sejam
associadas àà 'yi
holonomia associadas
de holoTLomia
aplicações
as apl
T 1 a$
- t T\
T 0 --}
Di C To
h'Y, :: Di
respectivamente, e hl.
respectiuameltte,
cações de
asserções :
seguintes asserções
as seg?pintes
válidas as
são uá/idas
Então são
x 0 . Então
em io.
h'Yi em
de A,r.
germe de
o germe
x 0] o
G[h'Yi; zol
ainda C'lX7.i
ainda

,x];
G [h"/ 1 ,«l,
= C'lA,.
G[h'Y0 ,x 0 ] =
então GIA,.,«ol
rel(O , 1), '«fão
to~
(i)
riJ ;se 'yo
a 11
'-rel(0,
homoum pomo
induz wm
G[h~1; x 0 ] ãndaz
em G'lA;t;zol
leva 'I em
qu e leda
aplicação que
a ap/{cação
então a.
T1 , então
T0 == TI,
e To
x1 e
x 0 ::= al
se a;o
(ii) se
rií,)
definido:
assim de$nido:
de grupos assim
morfismo de
morlismo

'P : «'-ll, ,ol --, G(Zo, «o)

Hol(L;x
subgrupo Hol(Z
O .«bg«P.
O
;«o)
0)
Xo,
zo

««. 'P(I'rl)

;«ol

em
de LL '«.
holonomia d.
de Ao/o«o,«ã.
grupo de
chamado 'o g«po
será 'A«m«d'
(L,x 0 )) ''«á
= <I>(1r 1 (Z.,«o))
n
0

Observações
x 0 ee
t(O) -= zo

- t L com
caminho "rt :: // --,
qualquer caminho
L, qualquer
quaisquer em
x 0 ee zix 1 quaisquer
Dados zo
(1) Dados
(1)
em Z,,
L com 'r(0)

vem
isomorfismo vem
tal isonlorfismo
Hol(L,x
e Hol(L,
Hol(L,x#o)
entre Hol(L,
isomorfismo entre
um isomorâsmo
induz um
x1 induz
1 ); tal
(1) == zi
0) e
zl);
1'y(1)
o
G[h 0 ; x 0 ] o
ao elemento
H(L, x 0 ) ao
em H(L,iço)
<I>[a] em
aplicação que associa cada elemento
da aplicação
elemento q'lal
elemento alA..;z.l

.

x 1 ].
<I>[a]
lal o G[h~1;
IA=';,-1.
seu
se seu
holonomia, se
L éé sem
que L
ou que
trivial, ou
holonomia trivial,
tem holonomia
L tem
folh a L
uma folha
que uma
Diremos que
(2) Diremos
sem holonomia,
que
Diremos que
L. Diremos
de L.
ponto de
qualquer ponto
em qualquer
identidade em
reduz àà identidade
se reduz
holonomia se
de holonomia
grupo de
grupo
holonomia.
sem holonoinia.
for sem
folhas foi
se cada uma de suas
holonomia se
sem holonomia
:F é sem
folheação .F
uma folheação
suas folhas
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de folhas
crescim ento de
e crescimento
locais, níveis e
Minima is locais,
Minimais
folhas

1.5

locais ee
minimais locais
abertos minimais
resultados sobre
principais resultados
os principais
expor os
iremos expor
Neste parágrafo iremos
sobre os
os abertos
encontradas
ser encontradas
podem ser
mencionados podetn
fatos aqui mencionados
dos fatos
demonstraçõe s dos
níveis . As demonstrações
dos níveis.
teoria dos
[P I] .
[God], [Sa]
[Hec], IGodl,
C-3], IHecl,
C-2], [C;
[C; C-21,
C-1], ICi
[C; C-ll,
Lins], IC;
[Ca; Linsl,
em
ein ICat
IC; C-31,
ISal ee IPil.

folheação
definida uma
está de$rlÍdrz
variedade
uma uar
M uma
Seja .4'f
1.5 Se.ja
Definição 1.5
Definição
idade rriemanniana
ema717tiana onde
onde está
tina /o/heação
estiverem
condições estiverem
seguintes coltdições
as seguintes
se üs
minimal se
M éé minimal
X CC M
subconjunto X
que um subcoltjunto
Diremos que
;.:F. Diremos
satisfeitas:
s«tis.kit«.
:F;
por F;
saturado Pfechado 1 XX #-=/- $0 .e XX éé s«tu«'lo
X éé fech«do,
(a)
(.) X

X ' == XX .
0 ou X'
X' == ü
então X'
:F, eTttão
por F,
fechado e saturado por
rb}
X'' C X éé llm
subconjunto fechado
um subconjunto
(b) se X
de
na folheação
que na
minimal, enquanto
um minimal,
fechada de /:Féé uin
fo lha fechada
exemplo, toda follla
Por exemplo,
Por
enquanto que
folheação de
homeomorfa
compacta homeomorfa
minimal é a folha
único minimal
S 3 o único
do S3
D 2 ou
Reeb
sólidoSi
ou do
folha compacta
S 1 x D2
toro sólido
do toro
Reeb do
.
a

rP22

T

•

]
0
emonstrado
TIS
possui um
Pode
folheação
que toda f.ll.p;.r;n
y" de uma variedade compacta
demonstrado
Pode ser d

minimal.
codimensão 1.
neste parágrafo, todas as folheações
em diante, neste
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é conexa
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nrT éé Ào«.eomor/o
«m co«junto
1

reta;
da Teta;
da
de
minimal XX de
um minimal
especificamente, um
mais especi$c"mente,
tipo; m«{s
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folha fect»«d«;
uma foU.«
(i) «,m«
(i)

!VI
em M
densa em
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excepcional.
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Definição
remos que
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de nível
folhas de
as folhas
todas as
de todas
umao de
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( L) independe
que cresc
M, segue
de A/,
compacidade de
Pela compacidade
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nível finito n, então
Se LL tem Ride!
próprias. Se
próprias.
grau n.

o

(Li)
então cresc
C L
L1 C
Se l,i
finito. Se
nível ./i7iáto.
de llúe/
folha de
uma /o//za
L 1 wma
Seja Li
1.15 Sda
Proposição
2 , então
Proposição 1.15
L2,
clesc(LI)

<
$

polinomial. Q
não polinomial.
crescimento não
tem crescimento
infinito tem
nível {n$nito
de nível
folha de
toda .folha
particular, toda
Em particular,
cresc ( L2). Em
cresc(.La).
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2
Capítul
(l:apítulo o 2

folheaç ões
de folheações
geomét rica de
Entrop ia geométrica
Entropia
2.1

Introduçã o
Introdução

pode
que pode
de folheações,
geométrica de
conceito de entropia geométrica
introduziremos o conceito
Neste capítulo introduziremos
folheações, que
homeomorfismos
para homeoillorfismos
topológica para
de entropia topológica
conceito de
do conceito
uma extensão
corno uma
vista como
ser
ser vista
extensão do
[Bo-1] .
Bowen em
Rufus Bowen
formalizada por
foi fornaalizada
vez, foi
sua vez,
que, por sua
compactos, que,
espaços compactos,
de espaços
de
por Rufus
en] IBo-ll.
Ghys, R. Langevin
foi definida por E. Gllys,
para folheações
geométrica pala
noção de entropia geométrica
A noção
A
folheações foi
Langevin
pseuum pseu'
de um
entropia de
de entropia
urna noção
daremos uma
[G;L;W]. Inicialmente
em IG;L;WI.
Walczak em
e P. Walczak
Inicialmentedarem)os
noção de
noção
geradores, noção
de geradores,
finito de
sistema finito
um sistema
a um
relação a
em relação
locais em
homeomorfismos locais
dogrupo de homeomorfisinos
dogrupo
correspondentes
folheação correspondentes
esta que aplicaremos aos pseudogrupos de holonomia de uma folheação
Na
ambiente. Na
variedade ambiente.
da variedade
regulares) da
abertos regulares)
recobrimentos (por abertos
de recobrimentos
tipos de
diversos tipos
aos diversos
aos
essencialmente,
que, essencialmente,
folheações que,
de folheações
geométrica de
definiremos aa entropia
então, definiremos
seqt1ência, então,
seqilência,
entropia geométrica
outras; mostraredas outras;
umas das
folhas se
as folhas
qual as
com a qual
média" com
"velocidade média"
mede a "velocidade
mede
se afastam
afastam umas
mostrarediversos
seus diversos
de seus
entropias de
das entropias
função das
em função
medida em
ser medida
pode ser
entropia pode
que esta entropia
então que
mos então
da
inferiores da
ou inferiores
superiores ou
estimações superiores
obter estimações
permitirá obter
que permitirá
o que
holonomia, o
pseudogrupos
pseudogrupos de holonomia,
que
para que
necessária ee suficiente
condição necessária
uma condição
Finalmente, daremos uma
geométrica. Finalmente,
entropia geométrica.
entropia
suficiente para
positiva.
tenham entropia geométrica positiva.
codimensão 1l tenham
folheações de codinaensão
as folheações
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homeomorfispseudogrupo de
um pseudogrupo
Entropia
Entropia de um
de homeomorâs
mos

2.2

sotransformações sode tra7}s/orz7zações
r de
pseudogrupo I'
um pseudograpo
X, um
topológico X,
espaço copo/ógico
2.1 Dado
Definição 2.1
Definição
Z)adoum
m espaço
seguintes
aos seguintes
satisfazendo aos
de X satis.fazelLdo
partes de
em partes
definidas em
aplicações de$nidas
de aplicações
conjunto de
X é um conjunto
bre X
bre
aazomas;
axiomas:

domínio d'de
de XX ('(o d'mí"i'
aberto d'
conjunto «b"t'
um cona'«nt.
de um
hom eomorfismo de
um homeomo,esmo
então Jf éé «m
r, então
se .ff CE T,
(i) se
(i)
J );
Im J);
ou Im
de J,J, ou
imagem de
(a imagem
de XX (a
aberto de
outro aberto
sobre outro
J) sobre
dom .f)
ou dota
j,J, ou
J! u éé
então /Jlu
J , eníào
de .f,
no domínio
contido no
aberto coníÍdo
se U
se ./f cE Fr ee se
(ii) se
Íí{)
U áé um
tlm aZ,ergo
domháo de
u cE I'r (onde
ronde ./'lu
U);
de .fJ aa U);
restrição de
aa restrição
para
ui pata
li=
dom /.
onde dom
r, onde
E I',
li C
se /,
X, se
em X,
aberto em
um aberto
é llrn
ui ó
cada Ui
onde cada
ui, 07}de
u iE / U{,
seu=
(iii)
ri ) se
U = Ui./
= U{

= JjJ1

se .fif; ::
1, ee se
i E 1,
todo iC
todo

r,

então jf CE T,
U1 , então
n Uj,
Ui ("\
em Ui
em

por
dado por
- XX eé dado
onde .ff :: UU --}
onde

JI

I;
E /;
todo ii C
para todo
f;, par.z
/l,,:U; == ./;,
idx E
particular idx
em particztar
E r J; enl
idu çi
X, idu
e X,
UC
aberto U
todo aberto
para todo
(iv) para
(iD)
2

aqui,}
r (r«q«i

se .4
idA é a
X,J ád..!
A Ce X

A);
conjunto A);
do conjunto
identidade do
idelttidade

Jentão .f't
f, eTttão
se .ff CE T,
(v) se
(u)

1

f;
CE F;

de
homeomorfismo de
um homeomor.Esmo
r éé um
E F
g ç!
se g
V ee se
sobre V
U sobre
de U
homeomorfismo de
um homeomor$smo
r éé um
E F
f C
se .f
(vi)
(ui) se
U')
n u')
J- 1 (V n
aberto /''(y
do «be«í.
homeomorfismo g .o /J d.
então o Àom««o'$.m.
0, e«íâ.
-=/- 0,
U' #
n u'
Vn
sobre V',
U'
U' «Z,«
y', e «se \,'
pertence ar
também p«t.«c.
U') t.mZ,ém
(V n
aberto g (t'
sobre .o «Z,e,t.
s.Z,«
n u')
«F
coleção
uma coleção
H1 uma
Seja Hi
d. Seja
métrica d.
com métrica
métrico com
espaço métrico
um espaço
X éé um
onde X
par, onde
um par,
(X, d) um
Seja
Seja (X,

H 1 e de maneira que se
E HI
de forma que idx
X, de
de X,
ãdx C
se
homeomorfismos entre abertos de
finita de homeomorfismos
por H
gerado por
locais gerado
homeomorfismos locais
de homeomorflsmos
pseudogrupo de
H 1 . Seja H o pseudogrupo
E Hi.
então 1H 1 , então
E Hi,
/f C
/-l 1 C
//i1

H1
J,g CE .H.

se /,g
que se
notar que
(deve-se notar
(deve-se

domf; assim
C dom/;
lm(g)
que aa Im
tem-se que
necessariamente tem-se
não
não necessariamente
(g) C
assim)

conjunto
um conjunto
ser um
pode ser
eventualmente pode
que eventualmente
J) que
(dom /)
g- 1 (dom
definida em g':
aplicação /f o g será definida
a aplicação
H1
de Hi
elementos de
n elementos
máximo n
no máximo
de no
conjunto das
Hn oo conjunto
por Nn
Denotaremos por
vazio). Denotarenlos
das compostas
compostas de
37
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Hn
seja, H.
ou seja,
(n
(n €E lN),
1N), ou

=

HIJ

{! CE HI/
{/

!1

,m e
1,2, ...
- . ,m e

para {i '
H1 p':''
Íi CE Hi
Ím, .Ê
o ./m,
o .· -· .· O
fi O
o ./b
= ./'1 O

1,2,

«m::;
$«}.n}.

(n, é )-separados
são (n,c)-separados
x' são
e #'
que zx e
diremos que
X, diremos
E X,
x, x' C
O e z,z'
é > 0
real c
um real
dado um
Agora dado
um
que um
Diremos que
é. Diremos
d(J(x),f(x')) ? c.
que d(./'(z),./'(a'))
tal que
e tal
domf e
E dom/
x,x' C
com z,aç'
Hn, com
E H.,
existe /f C
se
se existe
dois.
dois aa dois.
( n, é )-separados dois
elementos são
seus elementos
se seus
(n, é )-separado se
é (n,c)-separado
X é
C X
A C
subconjunto .4
subconjunto
são (n,c)-separados
são
que são
X que
de X
subconjuntos de
dos subconjuntos
máxima dos
cardinalidade máxima
n, é) aa cardinalidade
H1 ,, n,c)
Nd(H, Hi
por ]Va(H,
Denotaremos
Denotalemos por
ainda:
Coloquemos ainda:
é )-separados. Coloquemos
( n, c)-separados.
(n,
log Nd(H, H1, n, é)
sup -_!. I'gJVa(#,#-,n,c)
H1, é)= lilim
hd(H,
ha(H,-H-,c)
nsuP
n->+CX)
n--,+oo

n

e

h.(x,

H- ) - .yal. A.(x,

x- , ')

em
H em
de H
entropiaa de
chamado aa e7zí7'0p
acima éé c/mamado
definido acama
hd(H, H1) de$ziído
real /zÚ(H,Hi)
número rea/
O 7ttímero
2.2 0
Definição 2.2
Definição

geradores H l1 .
de geradores
sistema de
ao sisa,ema
relação ao

H1 )
hd(H, Hi)
então Aa(H,
equivalentes,
sao equ
X são
sobre X
d' soZ,re
e d'
d e
métricas d
duas métricas
Se duas
2.1 Se
Proposição 2.1
ua/e7ztes,
então
ha. (H, Ht ) .

C 1 ee
positivas CI
reais positivas
constantes reais
existem constantes
equivalentes, existem
são equivalentes,
d' são
Como d e d'
Demonstração:
Demonstração: Como
que
C2 tal que
C2

a:d(«, y) $ d'(3, y) $ 0,d(z, y)

X.
quaisquer zx ee y em .X
para quaisquer
para
sua
por sua
que por
C1 é, oo que
d'(x, y) 2 0ie:,
então d'(z,y)
y) 2 E;
d(x, y)
que d(z,
sejam tais que
Suponhamos
Suponhamos que #x ee y sejam
c; então

d(x,y)
que d(aç,
implica que
ve:z implica
vez
y) ? §;é.
g'c.
(n,é)-separado na métrica d, então
AC
um conjunto .4
Observemos agora que se um
Observemos
C X é (n,e:)-separado
então
)-separado
( n, §;é
A éé (n,
que .4
implica que
vez implica
sua vez
por sua
que por
d', oo que
métrica d',
na métrica
C1 é )-separado na
( n, Cic)-separado
A é (n,
.,4
ac)-separado
Logo:
d. Logo:
métrica d.
na métrica

NaÇn, H*.«-,e) $ Na. Çn, H,,n,c\e]
38
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$ Naçn,H«.«-,\;le)
t.-/2

.

ou seJa,
seja,

!k,:Na(H'H''«,4

il.g.V.(H,X-,«,gld

;l.gA'.,(X,X-,«,c

que:
obtemos que:
desigualdade obtemos
+oo na última desigualdade
- t +oo
Fazendo n --}

ha(H, Ht,e) $ h .(.H, Ht.Cte)

$ ha(.H, Hx,)l;J-c)

teremos:
o+ teremos:
- t 0'F
fazendo éc --}
desigualdade , fazendo
Nesta última desigualdade,
haÇH, Ht) $ hd.(.H,Ht ) $ ha(.H,Ht)

.

seJa,
ou
ou sejam
haÇH, Ht ) = ha, (H, Ht )
D
o

da métrica
de IR,q
compacto de
e compacto
relativament
aberto relaíí
um aberto
X um
Seja X
Proposição 2.2 Sda
Proposição
amenÍe
IRÇ (munido
rmunãdo da
me'ÍrÍca
abertos
entre abertos
lipschitzianos entre
hom eomorfismos lipschitzia?tos
de homeomor$smos
conjunto de
H 1 um conjunto
seja Ht
usual) ee seja
euclidiana usua!)
euclidiana
limit e
o limite
L o
Seja L
H 1 . Seja
J- 1 CE Ht.
então f-t
H 1 , elLtão
J CE HI,
se .f
e se
H1 e
E Ht
idx C
propriedades idx
as propriedades
com as
X com
de X
de
Então:
H 1 .• Então:
de HI
elem entos de
de etententos
Lipschitz de
de Lipschitz
constantes de
superior das constantes

h(H, Hi)
h(H,
H-) :s;
5; q 1og(L)
log(L)

.

usual).
métrica usz«t)
relação àà métric«
em «t«çã.
entropia em
denota a e«tropa«
h(H, H 1 )) d'".ta
(onde h(H,Ht
(onde

J(x')II <
- /(#')ll
II J(x) -que ll/(z)
temos (lue
H 1 temos
E Hi
IR,q ee /J C
ex'
x e
quaisquer z
Demonstração:
Para(quaisquer
iç'em
em]RÇ
$
ção: Para
Demonstra
9
E H , é claro
como idx
disso, como
Além disso,
do 1R
usual do
métrica usual
denota aa métrica
( onde llli llli denota
x'I I (onde
- #'ll
Lllx -Zllaç
Rq). ). Além
ãd.x C XI,1 é clamo

que LL ?2 l.1.
que
E;
2 c;
g(x)JI 2
- g(z)11
ll g(x') -que llg(z')
Hn tal
E H«
g C
existe g
(n, é)-separados, existe
são (n,e:)-separados,
x' são
x e z'
se :«
Agora,
Agora, se
tal que

assim,
x' JI ; assim,
- z'll;
Lmllx -S L"llaç
g(x)II $
- g(a)ll
llg( x') -que llp(aç')
tal que
e n tal
Oe
entre 0
m entre
inteiro m
um inteiro
existe um
disso, existe
além disso,
além

E-L-n .
2 cL'"
- x'II
llx -que ll#
segue que
n segue
S n
em
2 1l e
como L ?
e como
EL-m e
2 cL'"
x'jj ?
- z'll
x -ll z
m$
z'112
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tem
IRq) temi
em IRÇ)
X em
de X
fecho de
(o fecho
X (o
IRq, X
de IRÇ,
compacto de
relativamente compacto
aberto relativamente
X é um aberto
Como X
diâmetro
de dimensão
cubos de
por cubos
X por
recobrir X
agora iecobrir
vamos agora
O; vamos
V >> 01
q-dimensional V
volume q-dimensionar
dimensão qq ee diâmetro
constante
uma constante
é uma
Cé
(onde C'
CéL-n (Ollcle
comprimento C'c-L'"
tenham comprimento
arestas tenham
suas arestas
que suas
forma que
de forma
EL-n, de
cl,-",
Desta
(CéL- 1 )q. Desta
igual aa (acL':)ç.
q-dimensional igual
volume q-dimensional
tem volume
tal cubo
Cada tal
1). Cada
que 1).
positiva menor
menor que
cubo tem
contém
não contém
ele não
evidentemen te, ele
então, evidentemente,
(n,é)-separad o, então,
é (n,c)-separado,
C X é
A C
conjunto Á
um conjunto
se um
forma, se
forma,
elementos.
V[CéL-nJ- 9 elementos.
mais que VICcL'nl-q
mais
que:
então que:
Concluímos então

JV(H, H-,n,.)

$ VIC''L "l''

donde

1l
-logN(H,H
log, N(n, n\1.,n,é)
n,c
n
72,

1
log(V(Cér Lnql
- 1og(}'(Cc)''Z,"'l
< -!
$
n
9

-

1
n

-[log V
-!jlog
y

L]
log Z,l
nq log
Cé +
q log Cc
- qlog
+ nq

que:
desigualdade vem
última desigualdade
fixos, da última
são fixos,
C, LL e q são
V, C',
que V,
vez que
Uma
vem que
Uma vez
h(H,H
h(H,
H-,c)
log(L)
1,E) $:S qqlog(L)

donde

:S qqlog(L).
h(H,Hi)
h(H,
H-) $
log(L)
D
D

usada,
métrica usada,
em relação
confusão enl
não houver possibilidade de confusão
Observação : Quando não
Observação:
relação àà métrica
H 1 ).
h(H, HI).
por A(H,
simplesmente por
relação a H simplesmente
entrop ia em relação
indicaremos
indicaremos a entropia
todo
para todo
seJa: para
(ou seja:
limitado (ou
totalmente Ilimitado
métrico totalmente
espaço métrico
um espaço
(X,d) un]
Seja (X,d)
2.1 Seja
Exemplo 2.1
Exemplo
diâmetro
com diâmetro
quais com
dos quais
U cada um dos
U1 , .. .... ,, Z./.
conjuntos UI,
de conjuntos
finito de
existe um número
O existe
cé > 0
número finito
11

X
de X
abertos de
entre abertos
isometrias entre
de isometrias
H1 formado
U Un)
U -· · .• U
U1 U
X == U.
que X
que cé e tal que
menor que
menor
t/.) ee Hi
formado de
1
H 1.
E /íi.
então 1EH
se /J C
H1 e se
que idx E
tal que
C PI
Hi,1 , então
./-i C
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Vamos mostrar
mostrar que
que A(H,HI)
h(H , H 1 ) = 0.
O. Em ])romeiro
primeiro lugar,
lugar, observemos
observemos que
que para
para todo
todo
Vamos
n C
E ]fq,
IN, H.
Hn é foi'medo
formado apenas
apenas por isometrias.
isometrias. Assim, ]V(H,
N( H, HI
H 1 ,n,c)
, n, E) não
não depende
depende de
de n e
n
E. Fixando c
E >
> 0,
O, como
como X é totalmente
totalmente liiütado,
limitado, existe um número finito
sim, apenas, de c.
finito

de abertos, t/i,
U1 , .. .... ,, t/k,
Uk, que cobrem
cobrem X ee cujo diâmetro
diâmetro é menor que
que c.
E . Logo, se -E
E C X é
de
(l, c )-separado, -E
En
tem no
no máximo
máximo un]
um elemento,
elemento, para
parai=
1, ....
k . Concluímos
Concluímos que
que
(l,c)-separado,
n Ui
(A tem
á - 1,
. . ,, k.
tem, no
no máximo,
máximo, k-elementos.
k-elementos. Agora,
Agora, como
como para
para todo
todo n, N(H,
N(H,H
mesmo,
EE tem,
XI,n,c)
1 ,n, é) é o mesmo,
conforme observado
acim a, concluímos
concluímos que
que .N(H,Hi,n,c)
N(H, H1,n,E) $
:S: k para
todo n, ou
ou seja,
seJa,
conforme
observadoacima,
para todo

N(H,H
finito ee não
não depende
depende de
de 1},
n, de
de onde
concluímos que:
que :
JV(H,
XI,1 ,n,é)
n,c) éé finito
onde concluítnos
lim sup l{.!_logN(H,H
limsup
-: logN(H, HI,n,c)
l==O,
0,
1 ,n,E )}
n-++oo

7t --++00

n

\. /t

ou seja, hl.H,HI)
h(H, H1) == UO.

Exemplo 2.2 Dado
Dado um
um ponto
ponto C
E IR-2
um número
número real
real I'
r > 0,
O, podemos
podemos definir
definir em
em
Exemplo
C' C
IR2 ee um
IR-2 -- {C}
{ (C} a aplicação
aplicação i de inversão
inversão em relação ao
ao círculo ce de centro C'
C e raio r >> 0O como
como
]R2
apli cação (lue
que aa cada
cada ponto
ponto PP CE IR-2
C} associa
associa oo ponto
ponto i(
P', onde
onde P'
P' éé tal
tal que
que
aa ap]icação
]R' - {
{C'}
i(P)P) == P',

d( C, P').d(C',
P').d(C, P)
P) = r'
r2 e
e de
de maneira
maneira que
que /''
P' pertence
pertence à senil-neta
semi-reta determinada
por C
d(C',
determinadapor
C' ee P
( aqui, dd éé aa distância
distância usual
usual clo
do IR-2).
(aqui,
IR').
demonstrações das seguintes
das inversões
inversões podem ser encontradas
encontradas en]
em
As demonstrações
seguintespropriedades das

[M), cap.
cap. 25.
25 .
IMI,
i(IR-2-{C})=IR-2-{C};
(i) i(R'
- {0})
(ii) A
A restrição
restrição de
de {i ao
ao círculo ce coincide cona
com a identidade
identidade de cl
e;
(ii)
(iii) Se
Se d(a,P)
d(C, P) < ,r (respecti-me«te
(respectivamente d(C, P)
P) > ,),
r), e«tão
então d(a,á(P))
d(C, i(P)) >
> «r (respec'i"(respectiva(iii)
mente d(a,
d(C, i(P))
r);
á(P)) << «);
(iv) A
A inversa
inversa i''
i- de
de ié
i é aa própria
própria aplicação
aplicação {;
i;
(iv)
1

(v)
c1 éé um
círculo e-«
em R:
IR-2 -- {C},
{C}, então
então {(ci)
i(c 1 ) tambén]
também éé u:n.círculo
um _círculo e-]
em IR'
IR-2 - {C'l;
{C};
(v) Se
Se cl
um círculo
(vi) ii é
é um
um homeomorfismo
homeomorfismo ein
em IR2
IR-2 -- {O}
{C }.
(vi)
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do
fechada do
unitária fechada
bola unitária
a bola
é a
onde X é
(X, cl), onde
métrico (X,d),
espaço métrico
agora o espaço
Consideremos agora
Consideremos
a
ainda ce a
Seja ainda
do IR-2.
euclidiana do
métrica euc]idiana
e cld é a métrica
IR.2 e
do IR2
origem O do
na origem
centro na,
com centro
IR.2 com
[R2
]R2. Seja

circunferênciade
raio 1l e centro
centro O.
de raio
circunferência
( veja a Figura 2.1) e consideremos
ortogonais aa ec(veja
disjuntos ee ortogonais
três círculos
c3 três
c2 , c3
c 1 ,, c2,
consideremos
Sejam
Sejam cl
círculos disjuiltos

círcu los.
estes círculos.
relativamente a estes
i 2, i3 relativamente
i 1, z2,z3
inversões zl,
as inversoes
as
propriedaacima ee das
As seguintes afirmações decorrem facilmente das propriedades acima
das proprieda-

[M]) :
(veja IMI):
ortogonais (veja
círculos ortogonais
de círculos
des de
des
ik(X (i) {k(x-(i)

XnX) ce x-ik(~ nx)
nx ee ík(8
C~k nx
~k) cZk
Êk)

=

1, 2,
para kk = 1,2,3
~k, pala
ãk,

região
indica aa legião
~k indica
(aqui, :A;
3 (aqui,

ck ).
círculo C;;).
interior ao
ao círculo
(ii) ik(c-- 8k) c cn 8k e iA;(cn :k) c c- 8k (k = 1, 2, 3).
a ce.
ortogonal a
ik(c1) é uma circunferência
l, ák(cl)
(iii)
(iii) Se #k =/# J,
circunferência ortogonal
]
por H1
H gerado por
homeomorfismos
ele h
pseudogrupo de
d) o pseudogiupo
(X, d)
Consideremos agora em (X,
omeoinorfislnos
H

=

{idx,i1,i2,i3}
tida , át, á2, í3} ..
pontos ik(O),
os poJltos
que os
forma que
de forma
c3 de
e c3
c2 e
c 1 ,, c2
tomar c]
podemos tomar
que podemos
observamos que
Agora observamos
Ík(0), kk =
=
centro
ele centro
circunferência de
uma circunferência
triângulo equilátero inscrito em
um triângulo
de un]
1, 2, 3, são os
os vértices de
em unia

(1,a){i 1 (0),i2(0),i 3 (0)} éé(1,«)conjunto {ã-(0),i,(0),á3(0)}
Assim, o conju«to
Figura 2.1). Assim,
d(O,ik(O)) (veja .a Figur«
O
0 e raio «a=
= a(0,ij;(0))(«j.
separaclo
separado por H.
H
por
(2, a)-separaclo
é (2,
que é
elementos que
agora um conjunto com 9 elementos
nos mostra agora
Figura 2.2 nos
A Figura
A
a)-separado por
por
(3, a)-separado por
que é (3,a)-separado
21 elementos
com 21
conjunto com
um conjunto
2.3 um
a Figura
e a
de H e
elementos de
elementos
Figura 2.3
elementosque

eletnentos
H.
elementos de H.
l
l
elementos
3(2n --1)
E IN existe
que para cada n C
ver que
Em geral, é fácil
fácil vei
um conjunto
com 3(2
1) eleme«tos

Assim,
H. Assim,
por H.
a)-separaclo pol'
que éé (n, a)-separado
que

/Va(H,H- , n, «) ? 3(2" - 1)
donde
H 1 ) ? log2 >> O
h(H, HI)
h(H,
0
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á-(o)

i3(0)

.

elementos .
3 elementos
com 3
(1, a)-separaclo com
Conjunto (l,a)-separado
2.1 Conjunto
Figura
Figura 2.1

i-(o

' í,(o)

ã,(o.

9 elementos.
com 9
)-separado com
Conjunto (2, aa)-separado
Figura 2.2 Conjunto
Figura
elementos
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a

1

1

1
1

•o
' :':(o)

i.(o) .

Figura 2.3
2.3 Conjunto
Conjunto (3,
(3, a)-separado
a)-separado com
com 21
21 elementos
elementos .
Figura
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o que
que nos mostra que
ia em relação
relação a .f/i
H1 é estritamente positiva
positiva.
que a entrop
entropia

2.3

Entropia
Entropia de um pseudogrupo de
de holonomia

Neste parágrafo,
aplicaremos aa noção
noção de
de entropia
entropia associada
associada a um pseudogrupo
de hohoNeste
parágrafo, aplicaremos
pseudogrupo de
anterior, àà teoria
teoria das
das folheações.
folheações. Aqui /:F denotatá
denotará
meomorfismos, vista no
meomorfismos,
no parágrafo
parágrafoanterior,

cr,

uma folheação de dimensão pp ee codimensão q, de classe C'', definida sobre uma
urna variedade

= +

cs (

riemanniana compacta
compacta M
M de
de dimensão
dimensão rn
p + qq ee de
de classe
classe C'' (ss ? rr ?
riemanniana
m = p

l).
l).

Conforme já
já visto
no parágrafo
como .M
M é
é compacta,
compacta, existe
existe (pelo
menos) uln
um
Conforme
visto no
parágrafo 1.3,
1.3, como
(pelo menos)

A=
{(U1, pl),..
<p1), .... ,(U«,
, (Un,<t?n)}
U == {Uí,
{U1, U2,
Un} éé um recoblimento
recobrimento
atlas .4
aulas
= {(t/i,
g«)} sobre M, onde Z/
U2,-...
.. ,, U«}
regular finito
para /F com
com as
as seguintes
seguintes propriedades:
regular
finito para
li) P{(K)

= 0{ x 0Í;

Para cada
cada {
i = 1,2,...,n,
1, 2, ... , n,
(ii) Para
(ii)

existe um
um aberto
aberto Vi
contendo t/i
U1 ee um
um difeomorfistno
difeomorfismo
existe
U contendo

<pi : U
V; ---}Z)!
D~ Xx Z);
D~ e
e tal
tal que
que pfl.,
<p; IU; =
cpi;
Pí
= gi;
(iii) Paracada
Para cada ce C
E D{,
DL cp;-1(Df
x {e}) é uma
placa Ui e para todo
todo c'
e' E
DL @Í:(Dlxlc'})
cp; 1 (D~ x {e'}) é
pÍ:(Z){xlc})
unia placas/i
C Z)!,
uma placa
placa de
V;. Além
Além disso,
disso, podemos
podemos tomar
tomar Vi
<p, de
de forma
forma que
que para
para cada
cada ce C
E l)!,
Di,
uma
de U.
U ee @{

cp; 1 (D~ x {c})
{e}) é a única placa de
de\~
contendo a placa cp;1(Df
{e}) de Ui;
Pi'(Z);
K contendo
gi'(Z){ xX {c})
UÍI
(iv) Se
Se t/i
Ui n
n Ui
0, então
então ui
Ui n
n Ui
conexo e cada placa
de Uí
Ui encontra
encontra apenas
apenas uma
uJ #
# 0,
(,Ç éé conexo
placa de
uma
placa de
de U;;
Ui;
placa
(v) Cada placa de
de Vi
intercepta no
no máximo
de½;
K intercepta
máximo uma placa de
}Ç;
S
um
yt.7
U de
de forma
forma que se
se Ui
n t&
Ui #
-=I= 0,
0, então
existe
um aberto
aberto Vii
(vi) Ainda podemos
podemos tomar
tomar Z/
Ui n
então existe

satisfazendo às
às condições
condições anteriores
anteriores e
e tal
tal que
que Ui
j C
C Viisatisfazendo
Ui U
UU
Z./j
Uj
A título de fixar notações,
notações, diremos
diremos que
rri, á
i == 1, 2, é a i-ésima projeção de 1){
Df x Z)Í
Di
A
que n{,
em Df
Di, respectivamente.
respectivamente. A mesma
mesma notação
notação será
denotar as
respectivas
em
Z){ e .DÍ,
será usada
usada para denotar
as respectivas

nr

projeções de D~
.Og xX l)g
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espaço
o espaço
considerar o
podemos considerar
Un} podemos
U2 , .... .. ,, U.}
U1 , t/2,
um recobrimento
Fixado um
Fixado
recobrimento regular
regular U
a = {{Ui,
formal
reunião formal
X aa reunião
por X
Denotaremos por
, n . Denotareinos
1, 2, ...
i = 1,2,.
para iUi, para
de /:F em
placas de
das placas
X; das
Xi
em Uí,
. . ,n.
(única)
placa (única)
pv aa placa
por p\'
denotaremos por
Vi denotaiemos
eH
U; C
e Ui
PC
Ainda para cada placa P
Xi . Ainda
dos Xi.
disjunta dos
V-placa.
de uma v-placa.
Vi de
de H.
chamaremos cada placa
Também chamaremos
P. Também
contendo P.
de Vi
de
H contendo
placa de
denominada
dH, denominada
de uma métrica du,
Xi de
conjunto X{
dotar o conjunto
vamos dotar
2, ....
= 1, 2,
i =
todo á
Para todo
. . , n, vamos

X; da seguinte
de X{
placas de
duas placas
entre duas
distância entre
uma distância
nos dará uma
que nos
Hausdorff, que
de Hausdorff,
métrica de
seguinte
defin ida
será definida
entre elas
dH entre
distância dx
então aa distância
X;, então
em X{,
placas en]
duas placas
são duas
A são
Pi ee P2
forma: se
forma:
se PI
elas será

como

{ s«P 'Í(«-,P2); s«P d(«,,P-)l

dW(P-,P2)

Lr] ePi

r2eP2

J

variedade).
riemanniana da
a métrica
éa
dé
onde d
{d(xi,y)},
infyEP1 {d(#{,
d(x;,Pj)
(aqui d(z{,
(aqui
Pj) == inf.cp,
y)}, onde
métrica riemanniana
da variedade).
existem
que existem
todo i, e que
X;, para todo
define uma métrica sobre
ver que dH
fáci l vei
É
E fácil
dw realmente
realmente define
sobre X{,

y2 ).
d(y1, y2).
= d(yi,
dH(P1 , P
respect ivamente, e tal que
Pt, respectivanaente,
Pt e .f'r,
V-placas P?'
nas y-placas
y 2 nas
y1 e y2
pontos y:
2) =
pontos
que dm(Pi,
P2)
métrica
desta naétlica
restrição desta
dx tal que aa restrição
X de uma métrica dx
Vamos agora dotar o conjunto X
escolha da
realidade, a escolha
X;. Na realidade,
em X{.
de Hausdorf em
métrica de
com a métrica
coincide com
sobre cada X;
sobre
X{ coincide

X;
E X.
seja, aP; C
O, ou
> 0,
Xj) >
dx(X; , Xj)
importante é que sei=/
métrica dx pouco
pouco importa;
importa; o importante
se i # J,j, dx(Xi,
ou seja,
e & C Xj,

dx(P,

, P,)

> 0.

placas
de p/ficas
par de
para todo
C; >> 0O tal
constante C'í
existe uma
X,, ezíste
cada Xi,
Para cada
2.1 Para
Lema
Lema 2.1
ma coz&sianfe
ta/ que, para
todo par
temos:
P",, temos:
E p''
x" ç:
P' ee =''
E P'
x' ç:
todo ='
para todo
X; e T)ara
em Xi
P " em
P' ee p''
P'
x")
C;d( x', «")
P") $S Cid(«',
dH ( P' , P")
dw(P',
coloquemos
P' #=/ P",
com P'
U; com
de [A
P' ee P"
placas, P'
Demonstração: Dadas
Demonstração:
Dadas duas
duas placas,
P" de
P", co]oquemos

dH(P',P")
, P")
= dH(P'
d( x', x")
inf a(«',«")
' z/eP/i«{l.
'
'
'

P")
C·(P'
0i(P',P")
1
'

:r 1 EP 1

11 eP//
EP 11
:r, f/

definida (pois inf d(x', x") > O) e que é positiva. Ainda,
bem definida
está bem
P") está
C;(P', P")
que Ci(P',
claro que
É
É claro
(pois ,!!f,
x EP d(a', #") > 0) e que é positiva. Ainda,
1

1

x 11 EP 11

P", respectivamente,
P' ee P",
de P'
pontos quaisquer de
são pontos
x" são
x' e z"
se a'
se
respectivamente, então:
dn(P' . P") $ Ci(P' , P" )d(=' . =")
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((1)
1)

Se P'
P' == P",
P", fazemos
fazemos Ci(P',P")
= 11 (ou qualquer constante
constante positiva); então
então (1) ainda
O{(P',P") =
verificado (uma
( uma vez
vez que,
que, neste
neste caso,
caso, obviamente,
dH ( P', P")
P") == 0).
O).
estará verificado
obviamente,dw(P',
Seja .4
A=
{C;(P',P")IP',P"
E Xi}.
Xi}. Se
Se A4 for
for limitado
limitado superiormente,
lema estala
estará
Seja
= {Ci(P',
P")IP', P" C
superiormente,oo lema
verificado; basta,
basta, realmente,
realmente, colocarmos
colocarmos a{
C 1 == suplCi(P',
sup{Ci(P' , P")}
P")} << oo.
oo .
verificado;
Suponhamos, então,
absurdo, que
que .,4
A não
seja limitado
superiormente; pela
deSuponhamos,
então, por absurdo,
não seja
limitado superiormente;
pela definição de
de dx
dH e
e ainda
ainda pelo
pelo fato
fato de
de Ui
ser compacto,
compacto, é fáci
acontece se
se e
finição
Uí ser
fácill ver
ver que
que isto
isto acontece
somente
existirem duas
seqüências de placas de X{,
Xi, {P:i}
seqüências de
somente se existirem
duas seqüências
{.f:} e {P::_}
{/%'} e duas sequências
pontos
{x~} e {aÍÍ}
{x~} com #Í:
x~ €E P:i
x~ CE P::_,
d(x~, x~) --,
- 0O quando
quando
pontos de Ui,
Uí, {zl.}
.f= e #=
.f=', Vn,
Vn, tal que d(zl.,z=)
nn --.}
- oo
oo ec tal
tal que
que para
para cada
cada nn a seguinte
seguinte desigualdade
desigualdade se
verifica:
se verifica:

(2)
(2)

«.a(«1., «=) < dH(P,l, «')

en
((devemos
devemos notar
notar que
que sempre
sempre podemos
podemos tomar
tomar todo
todoss os
os elementos
elementos
da seqüência
seqüência {{ F'#
P~'}} distinda
distin

tos de
de qualquer
qualquer elemento
elemento da
seqüência {Pl!}).
{P:i} ).
tos
da sequência
Para cada
sejam #l.
y~ ee y=
y~ respectivamente
contidos nas
nas V-placas
V-placas /yt'
p~v e
e /{v
p;v ee tais
cada n, sejam
respectivamentecontidos
tais
que

dH(P:,,
P~) $ d(yÍ.,
d(y:1 , yÍÍ)
y~)
dx(«, PI')

(3)

( devemos notar
notar que
que tais
tais pontos
pontos sempre
De (2) e (3) vem que:
(devemos
sempreexistem)
existem).. De
n.d(«Í:,«=)

< a(yl.,VÍÍ)

,

Vn.

(4)
(4)

Seja agora
agora zo
x0 €
E U{
Ui tal
tal que
que #l.
x~ ---, zo
x 0 e zÍÍ
x~ --,
- zo.
x 0 . Seja
também yo
y0 €
E U
V; (onde
(onde V;
Seja também
H éé um
um
aberto regular
regular contendo
contendo Ui) com
com yÍ,
y~ --,
- yo
y0 e
e yÍÍ
y~ --l
- yo
y 0 (note
que, pelas
pelas nossas
(note que,
nossas suposições,
suposições,

dH(P~, /I')
P::_) --,
- 0O e,
e, portanto,
portanto, os
os pontos
pontos 3/l.
y~ e
e Z/ÍI
y~ sempre
sempre podem
tomados de
de forma
forma que
que
dw(.f%,
podem ser
ser tomados
d(y~, plÍ)
y~) -+
- O
quando nn --}
- oo;
oo; além
disso, é
é claro
claro que
que yo
y0 está
está em
em uma
uma y-placa
V-placa que
que tem
tem
d(yl.,
0 quando
além disso,
intersecção não vazia com Uf,
Ui, o que
que evidentemente
evidentemente implica que g/o
y0 C
E V;)
intersecção
U). .

É claro
agora que
que os
os pontos
pontos zo
x0 e
e yo
y0 estão
estão contidos
contidos na
na mesma
mesma v-placa,
V-placa, digamos,
digamos, .r=1'
P[.
E
claro agora
Também é fácil vei
ver o seguinte:
sempre podemos tomar as seqüências
{x~}, {x;:},
{y;J} e
seguinte: sempre
sequências {zl.},
{z=}, {y'
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{y~}
(passando aa subseqüências
ou "perturbando"
"perturbando" levemente
levemente os
os pontos
{Z/IÍ} (passando
subseqilências
ou
pontos

x; x;;, yÍ.y~ ee yÍÍ
y;: dede

zÍ.,1 , z=,

modo que
que (4)
(4) ainda
ainda se
verifique) de
de maneira
as duas
duas primeiras
primeiras estejam
estejam contidas
em
modo
se verifique)
maneira que
que as
contidas em
uma transversal
transversal T
passando por
por zo,
x 0 , ee as
as duas
últimas contidas
contidas em
em uma
uma transversal
transversal T2
T2
uma
TI1 passando
duas últimas

Yo•
passando por yo.
vizinhanças compactas E
E 2 de
ele zo
x 0 e yo
y0 em
T2 , respectivamente,
respectivamente, de
de
Tomemos vizinhanças
EI1 ee E2
em T
TI1 ee T2,
maneira que
que Ei
E 1 C H.
Vi· ee I:E22 (.C U.
½. Consideremos
Consideremos a
a aplicação
aplicação de
de holonomia
holonomia h
--+ I:
maneira
/z: I:
EI1 --+
E2;
2;
pela Proposição
l.2(d), poderias
podemos tomar
tomar A
h como
como um
um difeomorfismo
de classe
classe C'
cr (r 22 1)
1)
pela
Proposição 1.2(d),
difeomorfismode

entre
E 1 e E2;
E 2 ; além
além disso,
disso, é
é claro
claro que
que existe
um inteiro
tal que
que se
se n ?2 mo
m 0 então
então
entre Ei
existe uin
inteiro m
mo
0 tal

h(x~) = yÍ.
y~ e
e A(zlÍ)
h(x~) =
= #ÍÍ.
y~. E
É óbvio
óbvio também
h(x 0 ) == g/o.
y0 .
A(zl.)
também que A(#o)
1
Como A
h é (pelo menos) de classe
I: 2 compactos, existem constantes positivas
Cromo
classe C
(71,, e I:
EI1 e E2

k2 tal que:
k1 e k2
kl

k-d(Po,P-) 5; d(À(Po),A(P-)) $ k,d(Po,P:) , VPo,P- € E:

(5)

Mas éé claro
claro então
então que
que (5)
(5) é
é uma
uma contradição
contradição com
com (4),
(4), oo que
que então
então demonstra
demonstra o
o lema.
lema. n
D
Mas
Observações:
Observações

= {{Ui,t/2,...,U.}
U1 , U2 , ••• , Un} de
de ]W,
M, para
cada Ui
Ui €E Z/,
U,
para cada
seja C'{
Ci uma constante
constante como
como no
no lema acima e seja C'
C == max{
C 1 ,, C'2,
C2 , .. .. .. ,, Cn
então
maxlC'l
C.};}; então

( 1) Dado
Dado um
um recobrimento
recobrimento regular
(1)
regu]ar U
U =

podemos
se P'
P" são
são duas placas de
mesmo aberto Ui e
ex'
podemos dizer que se
P' e P"
de um
um mesmo
z' eex"
z" são
são
quaisquer em
em P'
P' e P",
P", respectivamente,
então dA(P',
d1i(P', P")
:; C'd(#',
Cd(x', z").
x").
pontos quaisquer
respectivamente, então
P") 5;
Mas se
se P' e
e r'"
P" não
não pertencem
pertencem ao
ao mesmo
mesmo aberto
aberto regular,
nem sempre
sempre existe
existe uma
Mas
regulam,
nem
desigualdade acima se
verifique.
constante tal que
que a desigualdade
se verifique
Segue imediatamente
imediata.mente do
que os
os abertos
abertos em
em Xi são
sao exatamente
exatamente os
os abertos
abertos
(2) Segue
do lema
lema que
saturados
em Uil
U;; de
de fato,
fato, éé claro
claro que
um aberto
aberto saturado
saturado em
em Uí
Ui ee que
que
saturadosem
que se
se A4 éé um

A' é oo subconjunto
Xi constituído
constitu ído das
das placas
placas contidas
contidas em
A, então
A' é
se
se .4'
subconjunto de
de X{
en] .4,
então Á'
aberto em
em Xil
X;; por outro
outro lado,
se .4'
A' é um
um aberto
aberto em
em X{,
Xi, consideremos
consideremos o conjunto
conjunto
aberto
lado, se
48
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,

E
A'. E
em .4'.
contidas eln
Ui contidas
placas de Uí
às placas
pertencentes às
dos pontos
const ituído dos
Ui constituído
A C Uí
,4
pontos pertencentes
O,
todo 8
para todo
que pata
tal que
A, tal
E Á,
x0 C
ex ista zo
hamos que
saturado. Supon
que A4 é saturado.
claro que
clamo
Suponhamos
que exista
(5>> 0,
que
tal que
e tal
Xi e
E X{
consideremos aa placa
lado, collsideremos
outro lado,
0. Por outro
-1- 0.
A) #
- Á)
(Ui -n (u{
B
0 C
Bõ(Jço)
placa P
Po
5 (x 0 ) n
então
dH(P0 , P) < é,
se dm(Po,P)
que se
tal que
A', existe
interior a .A',
P0 é interior
como Po
E P
x0 C
z.
Po;
existe cé >> 0O tal
c, então
0 ; como
que
temos que
;i, temos
80 == ã,
acima; fazendo
lema acimal
no lema
como no
constante como
A'. Seja
P E
P
C ,4'.
Seja Ci
Ci uma
uma constante
fazendo óo

pertence aa
contendo yy não
Xi contendo
de Xi
Py de
A. Logo, a placa Pv
B50 (x 0 ) e tal que y #(/. .4.
existe y E
C BÓ.(ao)
não pertence
é,
= c,
CiJi =
Cid(xo,Y)
Py) 5;Cid(ao,
dH(P0 , P,)
que dH(Po,
temos que
anterior temos
lema anterior
pelo lema
lado, pelo
outro ]ado,
por outro
A'; por
'â';
3/)<< aiã;

que aa
Segue daí que
aberto em
A é aberto
Logo, Á
contradição . Logo,
uma contradição.
A', uma
E Á',
Py €
que implica PP
o que
em Ui. Segue
topológico)
(como espaço topos(5gico)
torna equivalente (como
dH o torna
vinda da métrica dm
Xi vinda
topologia em Xf
canônica
pela projeção
quociente dada
com a topologia quociente
Ui/ :Flu; com
quociente t/i/.Flu.
espaço quociente
ao
ao espaço
dada pela
projeção canónica

Di que
- Z){
Xi --}
homeomorfismo hi
Logo existe um homeomorâslno
Ud:Fluj• Logo
- Ui//it/..
7r :: Ui --->
quociente a
no quociente
hf :: X{
que
comutativo.
abaixo comutativo.
diagrama abaixo
torna o diagrama

T7r

h-

'

saturada.
à topologia
equivalente à
dH éé equivalente
Xi com dw
em X{
topologia en]
Em outras palavras, a tipologia
topologia saturada.
locais.
homeomorfismos locais.
de holneomorfismos
H 1 (U) de
família Hi(Z/)
uma família
de uma
conjunto X de
agora dotar
Vamos agora
Vamos
dotar o conjunto
da
definidas da
Íii definidas
aplicações /.j
dx) e de aplicações
identidade de X (I
H1 (U) será
H.(Z/)
será constituída da identidade
(/dx)

0,
PinPj
respectivamente, ee .f'.
Uj, respectivamente,
Ui ee il&,
Pi são
Pi e PJ
segue. Se /)maneira que se segue.
maneira
são placas
placas de
de t/i
n.r3 #-1- 0,

=

regular, éé
recobrimento regular,
um recobrimento
Como Ué
Pj, Colmo
Íii(Pi) = Pj.
que ./.íj(P.)
tal que
Xj éé tal
---t Xj
Xi --,
Íii :: X{
então .Aj
então
Z/ é um
definições
pelas definições
acima ee pelas
exposto acima
pelo exposto
Agora pelo
definida. Agora
bem definida.
Íii está
que cada ./}j
claro que
claro
está bem

cr

classe O'
de classe
existem difeomorfismos
que existem
sabemos que
1, sabemos
no capítulo 1,
vistas 110
de folheação vistas
difeomorfismos de
comutativo:
abaixo comutativo:
diagrama abaixo
o diagrama
tornam o
que tornam
Di que
---t D{
9ij
gij :: Df
Z)Í --}
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Dq1
oí

~7

(U;
Uj)
(u; n
n %)
Df
oí

9ij
gij

Agora, conforme a observação (2)
(2) que segue do len)a
lema acima,
acima, existem honleomorflsnlos
homeomorfismos
Agora,

h;
hj de
Xi e XÍ,
Xj, respectivamente
sobre D?,
Di , tal que
que se
se .4
A é o domínio de
de /,j
fi j em
em Xi
X; e B
A{ e Aj
de Xi
respectivamentesobre
sua imagem
imagem eill
em Xj,
X 1, então
então o
o diagrama
diagrama abaixo
abaixo comuta:
comuta:
sua
4
A

R
B

Íij

h
hjJ·

h{

0{

0{

9ij
gj

É claro
então que
que /.j
Í ij =
h:; 1 oo gij
9ij o
o h{
hi é
é um
um homeomorfimo.
horneomorfirno.
É
claro então
= /z;'
Assim, Hi(Z/)
H1 (U) realmente é uma
urna família finita
finita ele
ele X
X e assim
Assim,
de homeomorfismos locais de
podemos falar
falar no
no pseudogrupo
pseuclogrupo H(Z/)
H(U) gelado
gerado por
por Hi(Z/).H(Z/)
H1 (U).H(U) será
pseudogrupo de
de holoholopodemos
será oo pseudogrupo
U e a entropia deste
denotada
nornia associado
associado ao
recobrimento regular
nomia
ao recobrimento
regular Z/
deste pseudogrupo
pseudogrupo será denotado

por A(.F,Z/).
h(F,U). Segue
2.1 que
que A(/',Z/)
h(F,U) não
não depende
depende da
da escolha
da métrica
métrica
por
Segue da
da proposição
proposição 2.1
escolha da
riemanniana sobre
sobre M
disso, como
como F
classe C't
C 1 (pelo menos)
menos) podemos
podemos ver fafa.A4.. Além disso,
/' é de classe
cimente
argumentação alláloga
análoga à
à usada na demonstração
demonstração do lema anterior, poi
por
cimente (com uma argumentação
exemplo)
que cada
cada ./}j
f; 1 é
é lipschtziana.
Segue então
daí, do
do fato
de que
podemos considerar
considerar
exemplo) que
lipschtziana. Segue
então daí,
fato de
que podemos

X como
como uma
uma reunião
reunião disjunta
de abertos
abertos re]ativamente
relativamente compactos
compactos de
de ]ltç
IRq ((cujos
cujos interiores
interiores
X
disjunta de
são
também disjuntor)
disjuntos) munido
munido da
da distância
distância euclidiana,
euclidiana, e
e da proposição
que h(/',Z/)
h(F, U)
são também
proposição 2.2
2.2 que

é finito.
Vamos dar
dar agora
agora uma
urna interpretação
interpretação geométrica
geométrica para
(n,t:)
-separação por
por H
1 (U).
Vamos
para aa (n,
e:)-separação
#t(Z/).
Diremos que
que dois
pontos zx e yy são
são (F,
U, n,
n, c)-separados
E )-separados se uma das
condições
dois pontos
(/', Z/,
das seguintes
seguintescondições
se verifica:
se
verifica:
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simu ltan eamente;
y simultaneamente;
ey
contendo zx e
existe U
Não existe
(i) Não
(i)
U €EU
27 contendo
de abertos
constituída de
y, constituída
para zx ee y,
U11 ) pal'a
(U1 , .. .... ,, U«)
u == (UI,
n-cadeia u
uma n-cadeia
Existe uma
(ii) Existe
(ii)
abertos pertencentes
pertencentes
placas
de placas
cadeias de
são respectivamente
u;) são
(ut, .... ,, ul;)
(u; , ...
que se
tal que
U tal
aa Z/
se(ul;,.
. .,, u;)
u:) ee(ul,,..
respectivamente as
as cadeias
é.
u~) >> c.
então dH(u~;
associadas a u, então
x e y associadas
para #
dm(u:; ul{)
necessari aser necessarianão precisa ser
tal cadeia não
observar que
Devemos observar
que o comprimento de uma tal
n-cadeia
uma rz-cadeia
de uma
construção de
a construção
permite a
n permite
:S n
p $
com p
p-cadeia com
toda p-cadeia
verdade, toda
na verdade,
mente n;
mente
nl na
exemplo).
por exemplo).
(U1 , por
cadeia (t/i,
da cadeia
elementos da
dos elementos
um dos
de um
repetição de
eventual repetição
pela eventual
que
claro que
é claro
anteriormente é
vimos anteriormente
que vimos
pelo que
= mini#J{d(Xi,XJ};
éo =
agora co
Tomemos
Toineinos agora
minis.jld(X{,Xj)}l pelo
(onde
N(H(U),H 1 (U),n, E) (onde
N(F,U,n, E) == JV(H(Z/),H-(Z/),n,c)
então que ]V(/,Z{,n,c)
ver então
fácil «r
Eo, é fáci]
O. Se cé<
Eo
c. >> 0.
< c.,
em
(F,U,n,E)-separado em
conjunto (f,Z/,n,c)-separado
um conjunto
de um
denota a cardinalidade
N(F,U,n,E) denota
JV(/',Z/,n,c)
cardinalidade máxima de
que
temos que
Eo, temos
é << í;o,
para c
Assim, para
M) . Assim,
J14).
t.ÇF,U , e )

n, E)
H 1 (U),
log N(H(U), Hlim
hm -! ]ogN(H(U),
(a),n,c)

n--F+oo
n
n-++oo n,

lim
li:«

logN(F,U,n,E) .
:n log JV(/',a,n,c)

n-+C>O
n--}
oo 72

(F,U,n,E)-separação
entre o (J;,Z/,
equivalência entre
usaremos fortemente
sequencia, usaremos
Na seqilência,
fortemente aa equivalência
n, c)-separação e
outro.
um -ou '"tr'.
conveniente usar
mais co«««lente
seja mais
conforme seja
é)-separação, conforme
(H(U),H
1 (U),n,
(H(Z/), HI(Z/),
n,c)-s.paração,
us': un'

H1 (U), n, E) ee
acima), N(H(U),
( como acima),
éo (como
que cé ? É:.
mesmo que
que , mesmo
ver q-,
fácil ver
É fáci]
Observação:
Observação:
É
]V(H(Z/), HI(Z/),n,c)
os
altera os
não altera
que não
o que
multiplicativa, o
uma constante
de uma
máximo de
no má#ímo
diferir no
irão diferir
N(F,U,n,E)
N(/',Z/,
n,c) irão
constantemultiplicativa,

resultados..
resultados

2.4

folheação
Entropia
Entropia geométrica de uma folheação

Tal
para folheações.
geométrica pata
entropia geométrica
noção de uma entropia
iremos expor a noção
parágrafo iremos
Neste parágrafo
folheações. Tal
([G.L.W.]).
Walczak (IG.L.W.l).
Ghys, Langevin
de Ghys,
trabalhos de
nos trabalhos
vez nos
noção apareceu pela primeira vez
Langevin ee Walczak
entrop ia
esta entropia
uma relação
nos dará então
parágrafo nos
deste parágrafo
resultado deste
principal resultado
O principal
então uma
relação entre
entre esta
parágrafo anterior.
no parágrafo
holonomia vista no
pseudogrupos de holonomia
aquela relativa a pseudogrupos
geométrica e aquela
anterior.
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Seja .A/
M uma variedade riemanniana
riemanniana compacta (indicaremos a métrica
mét rica riemanniana da
variedade por
por g)
g) e
e seja
seja /:F uma
uma folheação
sobre M
dimensão p
p ee codimensão
codimensão q.
q. Sem
Sem
variedade
folheação sobre
À/ de
de dimensão
perda de
de generalidade
generalidade podemos
podemos supor
supor daqui
daqui em
em diante
que tanto
tanto M
como /'
:Féé de
de classe
classe
perda
diante que
M como

Dado =x C
E .IH,
seja Tzl,
TxLx oo espaço
espaço tangente
tangente em
folha Z,,
Lx de
de .F
:F contendo
em z.
x.
Dado
.A4, seja
em zx àà folha
contendozx em
Denotaremos por exp/'
exp.r : TTZ'.
TxLx --+
Lx a aplicação
aplicação exponencial
de Z,,
Lx em
em a,
x , por
por /3J''(O,,r)
B.r( Ox, r)
Denotaremos
--, Z,,
exponencialde
aa bola
bola aberta
aberta de
de centro
centro O
O e
e raio
em T=Z,,
TxLx e
e por
B.r(x, r) aa bola
bola aberta
aberta de
centro 3
x e
e
raio rr em
por B/(z,r)
dc centro
raio rr em
em L.
Lx (as
(as respectivas
respectivas bolas
bolas fechadas
fechadas seixo
serão decotadas
denotadas por
por B/(O,,r)
B.r(Ox, r) e
e Br(z,r)).
B.r(x, r)).
raio
Ainda, se
y €
E L,,
Lx, denotaremos
denotaremos por
por d.r(x,y)
distância entre
entre #
x ee y em
Lx (note
(note que
que
Ainda,
se g/
d/(z,y) aa distância
en] L,

d(x,y)
d éé aa distância
distância sobre
M vinda
vinda da
riemanniana g).
Se zx e
e
d(3,
y) $ d.r(x,y),
d/(aç, y), onde
onde d
sobre A/
da métrica
métrica riemanniana
g). Se
são dois
pontos quaisquer
quaisquer em
em JM,
M, denotareinos
denotaremos por
D(x,y,r)
o conjunto
conjunto das
aplicações
yy são
dois pontos
por Q(#,y,
r) o
das aplicações

B.r( Ox, r) --,
--+ L,
Ly tal que ./(O,)
f( Ox) =
y. Ainda,
Ainda, se
y, r), colocaremos:
colocaremos :
contínuas /f :: Br(O.,r)
= y.
se ./f E
C D(x,
Q(z,g/,r),

8(!) = s«pld(exp'(«),./(«))
sup{d(exp.r(v),f(v)) 1«v C
E IB,(O,,,)}
B.r(Ox,r) }
â(/)
1

ó,(z,y)

inf{8(J) ./'
f cE D(x,y,r)}
+ inf{8(g) l1 gg cE Q(3/,#,,)}
D(y,x,r)}
= i«fÍÓ(./')
Q(z,y,,)} +i«fl-5(g)
1

Definição 2.3
Um conju7tfo
conjunto ,4
AC
M será dito
dito (/,g,r,c)-separado
(:F,g,r,1;.)-separado r07ide
(onde r >
> O
Definição
2.3 Urn
C À'f
0 e é.>
c > O)
01

se
ôr( x, y) 2'2. c,
é., p««
para tod.
todo p«
par 'í'
de p.«'«
pontos «
x .e y
y dÍ;tÍnf«
distintos .m
em Á.
A.
s. ó,(z,y)
De maneira
ao caso da entropia de um pseudogrupo
pseudogrupo de holonomia colocaremos
maneira análoga ao

N(:F,g,r,1;.)
N
ÇF. g, r,c]
h(/', g , c )

h(:F,g)
h(/',
g)

max{cardA
A é (/',g,r,c)
(:F,g,r,1;.) --- separador
separado} l
maxlcard.4 Il .4
limsup~logN(:F,g,r,1;.);
limsup
l log ]V(.F,g,r,c)
;
r---+oo
r--++oo rr

lim A(/,g,e)
h(:F, g, é.) .
li«-

e--1o+
e--+O+

Definição 2.4
2.4 0
O ntímero
número A(/',g)
h(:F,g) como
como acima será chamado
chamado de
entropia germe'trica
geométrica de
de
Definição
de entropia

em relação
relação àà métrica
métrica riemanniana
riemanniana g
g
F:F em

(quando não
não houver
houver possibilidade
possibilidade de
de con.fusão,
confusão,
(quando

h(:F, g) simplesmente
simplesmente como
como a entropia
entropia geométrica
:F).
referiremos à hÇF,g)
nos referiremos
geométricade J').

52

uma
de uma
dotada de
M dotada
compacta ]t4
riemanniana compacta
variedade riemanniana
uma variedade
indicaremos uma
Na seqüência,
sequência, indicaremos

:F, g).
(M, /,g).
por (.4/,
de uma estrutura de folheação /:F por
métrica riemanniana g e de
compactas
riemannianas
variedades
duas uar
são duas
(M',:F',g')
(M,:F,g) ee (À/',
2.3 Se (.A/,/',g)
Proposição 2.3
Proposição
/'', g') são
idades riema7
náanas compactas
:F'
de :Fi
folhas de
em folhas
de J::F ern
folhas de
leva folhas
que leda
homeomorfismo que
um homeomor$sxn,o
M' eé lrrl
- Mt
M --+
se #</J '.: M
f alheadas ee se
fotheadas
h(:F',g').
h(:F,g)
então Â(/',
isometricamente, .«fão
i«met,{c«m.«te,
g) == h(/',
g').
M --}
compactas, éefJ:: JW
são compactas,
M ' são
Mee M'
Como JW
Demonstração: Como
Demonstração:

<jJM' ee d''i
.A//

1

unisão uniM são
- À/
M ' ----}
:: J\4'

tomar
podemos tomar
(onde podemos
>O
e2 >
e cz
Oe
e 1 >> 0
existem ci
O, existem
dado cé >> 0,
Logo, dado
contínuas. Logo,
formemente contínuas.
formemente
0 (onde

dM(<fJdM'(x\y')
x',y'
todo z',
para todo
que, para
tal que,
e) ee tal
e 2 << c)
c2
y' CEM',
M', dM'(#',
y') << e
ci1 implica
implica
dm(é':(z'),

1

1
(y)) << ce
(x '),</J@''(y))

independendM,(<fJ(x),<JJ(y))
então dw'(é(z),
e 2 , então
dM(x,y) << c2,
se dm(z,3/)
EM,
x,y C
que para
ee tal que
pala todo #,y
M, se
Ó(3/)) << eci,1 , independe«nas
riemannianas nas
distâncias riemannianas
indicam as distâncias
dM, indicam
dM e dw.
x' e y' (aqui dm
x, y, z'
temente da escolha de z,
respectivamente)..
M',, respectivamente)
M ee .A4'
variedades .A4
variedades

8r(x,y) ?2 ce
A, ó,(#,y)
x,y E
todo z,y
para todo
seJa, pala
ou seja,
(:F,g,r,e)-separa do, ou
seja (/',g,r,c)-separado,
M seja
A C .A/
Seja
Seja .A
€ Á,
e;
8(g) ?2 c;
8(1) ++ ó(g)
temos '5(./')
D(y,x,r) temos
E Q(y,z,r)
todo gg C
D(x,y,r) ee todo
todo /f CE Q(z,y,r)
para todo
que para
forma que
de forma
D(<JJ(y),</J(x),r)
E n(Ó(y),
g' C
D(<JJ(x),</J(y),r)
existam J'
absurdo que existam
por absurdo
então por
suponhamos
suponhamos então
/' E
C ç)(Ó(#),@(y),
r) ee g'
é(z),r)

+

€1.
8(g') << c-.
8(1') + Ó(g')
com Ó(/')
con.

vetor
cada vetou
associa cada
que associa
linear que
isomorfismo linear
o isomorfismo
B:r(Ox,r) o
- IB/(O,,r)
Bp(O,t,(x),r) --,
Seja
Seja 1í,t,(x):
«Ó(,) : -BI''(OÓ(,),r)

vE

u' C

Ox) .
= O,).
7r,t,(x)(Ocp(x)) =
(evidentemente né(,)(OÓ(.))
Ê.B:r(Ox,r)
vetor êlBr(O,,
mesmo vetar
Bp(Ocp(x),r)
B/,(OÓ(,), r) ao mesmo
r) (evidentemente

.ora
agora
Sejam a:
r). Sejam
B:r(Oy, r).
r) .B:r,(Ocp(y), r)
1rcp(y) :: B/'(OÓ(,),
aplicação aó(,)
definimos a aplicação
Analogamente, definimos
--, B/(O,,
relações:
pelas relações:
definidas pelas
Lx definidas
- Z,,
Ly ee gg:: B:r(Oy,r)
- L,
aplicações /J:: B:r(Ox,r)
as aplicações
as
B/.(O,,r)
--,
Br(O,,
r) --,

of:o~~:~)

f= ~::
{ g = <P o g

Í / = @-' o /' o 'r;(i=)

l g = é''

1í ,t,(y)
o g' oo n';l(1,)

D(x, y, r)
E Q(z,3/,r)
Assim, f C
x. Assim,/
e g(Oy) == #.
que J(Ox) == yy eg(O,)
contínuas e q«/(O,)
são funções co«tínuas
J eg sãofunções
ÉÉ claro que
que/eg
pelo
e pelo
e1 e
< ci
8(g') <
+ ó(g')
8(1 1 ) +
de '5(/')
pelo fato
e g, pelo
de /J e
definição de
pela definição
Agora, pela
D(y,x,r). Agora,
E Q(y,aç,r).
ee g C
fato de

8(1) ++8(g)
que ó(./')
temos que
:F temos
de /'
folhas de
em folhas
isometricamente em
:F' isometricamente
de /'
<jJ- 1 levar folhas de
fato de @':
.5(g) << ce,
r,e).
N(:F, g, r,c).
2 .N(F,g,
ei) 2
N(:F', g', r,r, c:)
anteriormente. Assim JV(.F',g',
contrariando a afirmação feita anteriormente.
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r, é 1 ).
N(F', g', r,cl)
r, E- 2 ) 2 N(/'',
N(F, g, r,c2)
que ]V(/',
análoga, se
inteiramente análoga,
De maneira inteiramente
se demonstra que

relação:
obtemos a relação:
Assim, obtemos
Assim,

NÇF,g.r,e)<- NÇ]' . g',r.et] $ NÇF,g,r,eÜ
que:
partir da relação acima que
+oo obtemos, a partir
----+ +oo
Fazendo r --}
h(.F,g,c)

$ A(J''',g',

c.) $ A(/',g,

c,)

relação:
obtemos aa relação
é, obtemos
< c,
E- 2 <
fato que c2
do fato
o+, e ainda do
Fazendo
Fazendo agora
agora éc ---}0+,
h(F',g'
hh(F,g)
Çl:', gb'$ tçr' , g')) $ hh(F,g)
çr. g)

D
o

h(F',g') = h(F,g).
ou
o« seJa:
sd»: A(J''',g')
(.F,g)

que
claro que
difeomorfismo, é clamo
<p como na proposição for
aplicação é
particular, se a aplicação
Em particular,
for um difeomorfismo,
mesma entropia geométrica.
F' têm a mesma
folheações /F e /''
as folheações
reuma reestabelece uma
que estabelece
parágrafo, que
deste parágrafo,
resultado deste
enunciar o principal resultado
agora enunciar
Vamos
Vamos agora
relação à métrica g de /F e a entropia associada a
geométrica em relação
lação entre
lação
entre a entropia geométrica
de holonomia.
pseudo-grupos de
pseudo-grupos

'l'eorema 2.1 Seja F uma folheação sobre a variedade riemanniana M com métrica g.
Teorema

Então:
Então:

hy',d

{ãüm'"M',W}

.h(F,U)},
=s~p{dia~U
h(F,g) ;llp
supremo
o supremo
designa o
<liam U designa
onde dla;mU
M ee onde
de M
regulares de
todos os recobrimentos regulares
U percorre todos
onde U
onde
d;:.
relação àà métrica dr
em relação
de U em
placas de
das placas
diâmetros das
dos diâmetros
dos

proposições e lemas.
requer uma sé1'ie
teorema requer
demonstração do teorema
A demonstração
série de proposições
Para
h(F,g).
desigualdade supu{rua!nuh(F,U)}
Primeiramente,
Primeiramente, demonstraremos
demonstraremos aa desigualdade
supalãi;l=&h(/',Z/)} $ A(f,
g). Para
com oo
começaremos com
isto, começaremos
isto,
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depend e
constante Cu (que depende
urna constante
existe uma
N , existe
de N,
regular U de
recobrimento regulará
2.2 Dado um recobrimento
Lema 2.2
Lema
inteiro
um inteiro
se nn éé um
pequeno, se
suficientemente pequeno,
se e€ >> 0O éé su$cientemente
propriedade: se
seguinte propriedade:
com aa seguinte
U) com
de U)
de

y) <
Ór(x, g/)
que ó,(#,
são tais
M sã.
em M
pontos x= ee yy em
dois gonzos
se dois
então, se
ndiamU, e7}tão,
qualquer
positivo qwalq
posÍtíuo
er ee rr == ndiamZ/,
ía s gw.
<

.,€,

Cué)-separados.
n, Oü.)-..p«,«'í"
são (:F,U,
não sã.
eles
./e. não
(J',Z/, n,

M (tal
de .A/
regular U
recobrimento regular
do recobrimento
Lebesgue do
de Lebesgue
número de
À o
Demonstração: Seja
Demonstração:
Seja À
o número
Z/ de
(tal
que cé << -\/3
de forma
O de
Tomemos cé >> 0
compacta) . Tomemos
M é compacta).
que A/
vez que
existe, uma vez
número existe,
forma que
À/3 ee

y) <€<À;
d(x, 3/)
que d(z,
então que
claro então
M, éé clamo
pertencem aa A/,
y) <<€,onde
ór(x, y)
suponhamos
suponhamos que ó,(#,
c, onde zx e yy pertencem
< c < À;
Podemos construir
E U
y C
U0 ee g/
E Uo
que zx C
EU
um aberto regular U
existe um
sendo
0 . Podemos
0 €
sendo assim, existe
Uo
27 tal que
Uo.
construir
conjuntos):
os conjuntos):
se necessário,
(repetindo, se
x e y (repetindo,
comprimento n para #
cadeia de comprimento
urna cadeia
então uma
então
necessário,os
«u

un).
U1, ....
= (Uº, u:,
. . ,, u").
ndiam U,
Como rr == ndiamZ/,
Como

de :F
folha de
Lx éé aa folha
(onde L,
Lx (onde
---+ Z,,
[O, 1] --}
curva '1 :: 10,11
uma curva
existe uma
existe
/'

onde
P (onde
E .rf
= #x ee "r(1)
que 7(0)
tal que
a rr tal
comprimento inferior
de comprimento
x) de
por aç)
passando por
1 (1) =
1 (0) =
passando
inferior a
= zz C
(

~
1

P;}
Pf, '...
= {Pt
{-rf, , r'lr,
. . ,, Pnr}

Px =
P=

uma
tal que
u) ee tal
aa u)
x associada
placas para
cadeia de
uma cadeia
éé uma
de placas
para #
associada
que uué
é uma

Podemos
Pt). Podemos
E /'F).
,(t) C
tal que
Px ee tal
E P=
P{ C
todo t E
seja, para todo
para,
cadeia para
cadeia
7 (ou seja,
C [O,
10,1]
11existe
existe Pia
que '(t)
propriedades:
as propriedades:
com as
Lx com
---+ L,
l] --}
[O, /1
'f : 10,
uma geodésica
então uma
tomar então
tomar
geodésica ?

-y( O) = "r(0)
(daí, T(0)
curva 'y
,(O) =
extremidades fixas
à extremidades
homotópica à
é homotópica
'f é
(i) T
1 (daí,
(i)
fixas àà cur=:

(1)
17(1)

'V]]]]

==

'f( 1)
zX ee T(1)

]:

P

"YI

l

l

==

= z);

l];
[O, /l;
E 1o,
Vt €
(ii)
(ii) 11-r'(t)II
ll?'(t)ll= 1,i, vt

(iii) /l ::;
$ r.,
(-y) == /l << r.
(iii) que
de (ii) ee (iii)
Decorre de
que comp (?)
ó(!) << €c.. Colocando
que ó(./)
r) tal que
y, r)
O(x, y,
E Q(z,
ór(x, y) <<€,existe
como ó,(#,y)
Agora, como
c, existe .ff C
Colocando uv == -y'(O),
?'(0),
na
tem sentido
assim tem
lllvll ::;$ rr ee assim
::; 111ull
[O , l], lltvll
E lO,ZI,
vem que
llvll == 1 vem
como
como llull
que para
pala todo tt C
lltull $
sentido falar
falar na

y).
o:(O) =
que a(0)
claro q«e
(é claro
f(tv) (é
a(t) == /(tu)
relação a(t)
pela relação
dada pela
Ly dad'
---t L,
l] --,
[O, /1
curva a:
cura : 10,
= 3/).
a(t)) <<
d(-y(t), a(t))
que d(?(t),
ó(!) <<€,temos
como ó(/)
exp~(tv) ee como
-y(t) == expf(Zo)
[O, l],
todo tt CE 10,
Como
Como para
par' todo
ZI, l(t)
c, temos que
i;+ 1J
t cE [ti,
com Z
[O , l] com
C lO,ZI
[ti, ti+il C
intervalo lti,ti+ll
existe um intervalo
[O, l], existe
E 10,/1,
todo t C
para todo
disso, para
é . Além disso,
c.
lti,ti+il
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) e comp ( aj

tal que comp (:::Yj

) seJam menores que

E.

)

Logo, cornp (:::Y j

[t;,t;+iJ sejam menoresque c. Logo, colnp(? [t;,t;+il
[t;,t;+iJ e comp(cvl]..,..*.])
tal que comp(llt..,,...])
[,,,....])
que
vez implica
por sua
o que
À, o
3E << À,
+d(-y(ti), a(ti)) << cE+
+comp
+coinp(al..(a j . .)) +d(?(ti),a(í{))
+ cE+
+ cé == 3c
que por
sua vez
implica que
[t;,t;+iJ
[ti
,ti+ iJ

-ri

pertencem a Ui.
e
existe um conjunto Ui EU tal que a j
[t;,t;+iJ pertencem a &{.
[t; ,t;+iJ e 7lt..,...F.]
existe uin conjunto 77í C Z/ tal que al[,.,t..t.]
tk =
< .·.· ·. << ti;
t1 <
< tl
t0 <
que O
tais que
, tk tais
t 1 , .. .. .. ,t;;
existem reais tto,
então que existem
Concluímos então
0 , ti,
0 :S
$ to
= lZ ee
um
pertencem aa um
a(t) pertencem
-y(t) ee a(t)
que l(t)
Ud tal
U 1 , . . . ,, Uk}
{U 1 , Z./i,...
u == {UI,
comprimento k, Z
uma cadeia de comprimento
tal que
portanto ,
ué,
A cadeia íi
l. A
- 1.
1, ....
O, 1,
i = 0,
ti+il, i=
[ti, Zi+il,
E IZ{,
todo t C
para todo
Eu,
Ui C
mesmo
mesmo aberto
aberto U{
Z, para
. . ,, k -é, portanto,

=

para #x '
cadeia para
uma cadeia
uma

enk

Sej.Pv

=

-y(O) ee yy =
?(0)

a(O).
a(0).

UO
tomar Uo
podemos tomar
que podemos
claro então
É
E claro
então que

{Pov,Pf',...,P,y}, P,=

{P;,...,'P:le'P,

=

=

U0
Uo

...,7qlas

subordinada
y subordinada
para g/
e pala
u e
subordinada aa Z
placas para y subordinada a u, para
cadeias de placas
cadeias
pala zx subordinada
-

t'

respec 1vamen
u, respectivamente.
aa B,

P,X = px , pxk = p nx , P,Y = pY e pYk = py
t e. ÉE' claro
n.
que Po=
en t~ao que
c ]aro então
Pov
0 - PIÍ0 e PZ = /'X
O = P:,0 PX; = /T,

Cu
constante C'«
temos que existe uma constante
2.1, temos
Lema 2.1,
segue o LeRIa
(1) que segue
observação (1)
Agora, pela observação
Agora,
e
x e
E U,
UC
aberto t/
mesmo aberto
um mesmo
de um
placas de
são placas
P' são
P ee P'
que P
de U)
apenas de
( que depende
(que
depende apenas
Z/) tal que
a, ee #

P', respectivamente,
P e P',
pontos arbitrários em
x ' são pontos
#'
em P
respectivamente, então:
então:
dH(P, P') 5; Cad(,, «')
que:
acima, que:
que foi
do que
então, do
Segue então,
Segue
foi dito
dito acima,
dH(Pn=; -r'X) = dm('P=,'lq)

$ Oüd(T(Z), a(/)) < Cü.

r
e
que zx e y
então que
para
n-cadeia
segue para toda n-cede
ia para
zx ee y, segue
segue
então
mesmo resultado
Como o mesmo
resultado segue

corno queríamos.
Cue)-separados, como
(:F,U, n, Cac)-separados,
não
não são (/',Z/,

0
o

temos :
de M temos:
U de
todo recobrimento
Corolário
2.1 Para iodo
Corolário 2.1
brimento regular U
1
:S h(:F,g)
Uh(:F,U) $
d'
ãi=1;HA(/',a)
A(/',g).
1am
é (F,g,r,E)não é
A não
conjunto .4
um conjunto
que se
diz (lue
nos diz
lema nos
do lema
resultado do
O resultado
Demonstração:
Demonstração: O
se un]
(/,g,r,c)

Cut:)n, Cac)
também (:F,U, n,
num
ndiamU,
= ndiam
(onde r =
separado
separado(onde
a, n
um inteiro positivo) então
então não será também(/,Z/,
Logo:
separado.
separado. Logo;
N(:F,g,ndiamU,e)
N(F,U,n,Cue)
N(H(U);H
N(H(U);
H-(Z/);
n, au.) << .V(/,Z/,
n, Ouc) :S
$ N(/,
g, ndi.ma,
') .
1 (U);n,Cue)
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(iu
seja:
Ou se.la:

.

1

1

i

logN(H(U);H
- 1.g
1 (U),n,CuE):; - logN(F,g,ndiam(U), é )
=.W(X(a); X-(Z/),",
Cü') $ 11 i'g X(/',g, «di--(U),')
n
implica:
o que implica:
o
1
UlogN(H(U);H 1 (U),n,CuE)
d'
;ai=;;ü
x-(a), ", cü')
n iam i'g JV(x(a);

<

$

1
U logN(F,g,ndiamU,é)
d'
;aJ;;D
.)
n 1am i'g A'(/, g, «di.«a,
1

-logN(F,g,r,E).
:-logJV(J'',g,,,.)
7r
temos:
oo, temos:
---+ oo,
n --,
Assim, fazendo
Assim,
fazendo n
1

h(:F,g,E).
Uh(F,U,Cué)::;
d'
iã:;mÀ(/',
a, oü') $ A(/', g, .)
n 1am
7
constante):
Cu éé constante)
que Ca
(já que
enfim (já
ternos enfim
o+, temos
agora cé---+
Fazendo
Fazendo
agora
--} 0+,

1

h(F,g) .
Uh(:F,U)::;
d'
ãi;l;DÀ(/',a)
$ A(/',g)
1am
D
D

parte
urna parte
seja, demonstramos
h(F,g), ou
supuCu~11 uh(F,U)} $:; /z(J:',g),
que supaiãi;l;MA(/,Z/)}
agora que
claro apoia
É claro
É
ou seja,
demonstramos uma

do teorema.
resultados.
conceitos e resultados.
alguns conceitos
introduziremos alguns
inversa, introduzirem)os
desigualdade inversa,
Para mostrar a desigualdade
Para
segue
se segue
F da maneira que
regular para /'
recobrimento regular
um recobrimento
construir um
Começaremos por construir
Começaremos
que se
[G .L.W]) .
ver IG.L.WI).
Walczak; ver
Langev in e Walczakl
Ghys, Langevin
ela Ghys,
devida da
demonstração é devida
(a idéia da demonstração
difeomorBT( Ox, 4.6. 0 ) difeomorbolas B/(O,,4Ao)
todas as
envie todas
expT envie
que exp/
tal que
positivo tal
real positivo
um real
.6. 0 um
Seja
Seja zXo
as bolas
para todo
x, pala
contendo z,
Lx contendo
convexas da folha Z,,
bolas abertas estritamente convexas
ficamente sobre
ficamente
sobre bolas
E
x# C

tome6 0 ee tomecom .6.
.6. >> O
existe) . Seja
6 0 existe).
tal z\o
compacta, tal
M é compacta,
que JV
vez que
( uma vez
M (uma
Seja a.
0 com
zX << Ao

r;

bola
designa aa bola
BT.1(0x,r) designa
onde -Br--(O,,r)
exp(BF.1(0x,2p)), onde
.6. . Seja
com p «K A.
mos
mos p >> O
0 com
Seja T= == exp(.Br«(O,,2p)),
Seja
em TxM,
TxLx em
sub-fibrado ortogonal
no sub-vibrado
contida no
raio r contida
Ox ee raio
centro O,
de centro
aberta
aberta de
ortogonala Tr-L,
TaÀ/. Seja
para
então que
ver então
fácil ver
é fácil
pequenos, é
suficientemente pequenos,
são suficientemente
.6. ee pp são
Se A
26). Se
BT(Y, 2A).
U yET; Z?r(3/,
= U,Ca
Vx =
Vz
que para

= exp(BF.1(0x,P))
Tx =
se T=
forma, se
mesma forma,
Da mesma
aberto regular.
é um
Vx é
E M, y=
x C
todo #
todo
um aberto
regular. Da
exp(Br.-(O,,,p)) ee
de
construção de
nossa construção
pela nossa
Intuitivamente, pela
regular. Intuitivamente,
aberto regular.
.6.), Ux
BT(Y, A),
uyETx ]3/'(y,
Ux == U,.r=
Un
U= é um
um aberto
figura) .
(ver figura)
.6. (ver
raio 6.
e raio
2p e
espessura 2p
de espessura
como um "moeda" de
neste aberto como
Ux,
U,, podemos pensar neste
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2p

1
1

X
1
1

•
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2.4
Figura 2.4
todo zx E
para todo
C Ux,
que Bcx(x)
de maneira que
pequeno de
suficientemente pequeno
Seja
Seja aa suficientemente
B.*(#) C
U.;, pala
C M (Bcx(x)
(B«(z)

M).
variedade A/).
em zx e raio aO'. na variedade
é a bola de centro em
M éé
( como M
Bcx; 2 (zi) (como
U}=1 .B../2(zi)
C U::;.
M C
que M
, zk} um subconjunto de M tal que
z 1, ....
Seja Z == {
{zi,
. . ,zk}
sempre existe).
compacta, tal subconjunto sempre
E
se xz €
que se
de forma
pequenos de
>. > O
E]O, 1] ee À
escolher r Cl0,11
Vamos escolher
Vamos
0 convenientemente
convenientemente
pequenos
forma que

Tzi. EÉ claro
algum z'z' CE Tz..
para algum
>./2, para
r ).6. --- À/2,
(1 --- r)A
z') << (1
d:F(x, z')
então d/'(3,
algum {i então
para algum
Bcx; 2 (zi) para
Ba/2(zi)
claro que
que
a /2 .
>./2 <
- À/2
r ).6. -(1 --- T)A
que (l
forma que
e>.
r e
podemos
podemos tomar 1À de forma
< a/2.

com
L com
folha 1,
mesma /olha
de uma
pontos de
são pontos
x 2 são
x 1 e z2
se açi
que se
tal qae
(3 > O
Existe /3
Lema 2.3 .Existe
Lem.a
0 taJ
uma mesmza
respectivamente,
Tx 1 ee Tx
nas transversais
pontos nas
são pontos
y 2 são
e y2
y1 e
se yi
- À ee se
2.6. -x2) == 2A
d:F(x1,
d/(açl,a;2)
traz suersaàs T=.
T=,2 respecláuamente,
contidos
L' contidos
folha L'
mesma .folha
uma mesma
em zma
estão em
y2 estão
y 1 ee ya
onde yt
/3, onde
d(x 2 ,y 2 ) << f3,
/3 e d(=a,yz)
d(x 1,y 1) << 13
com d(=t,yt)
2.6..
< 2A..
Y2) <
d:F(Y1, y2)
então d/(g/i,
4.6. 01 então
raio 4Ao,
disco de raio
um disco
em um
em

x~,
pontos zl.,
E IN
para cada n C
fosse falsa, pala
lema fosse
Demonstração:
do teima
IN haveriam pontos
asserção do
Demonstração: Se a asserção
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,
.1 x 2 ) < 2u/\ - A\ e Yn1 e Yn2 t am ben1
f o111a, co1n d:F ( xn,
2 Yn1
n1esma folha,
x• 112 na mesma
xn1 e z:
xn,
11
z:,
y.l e Yn,
yi,2 #l.
com a/(zl., z:)
< 2zX-- À e yJ. e Z/litambém en1
er] uma
d:F(Y,;,y~
que a/'(vi,
tal que
E Tx~
y~ C
mesma folha,
folha, onde
onde yl
Tnl. e d(y~,x~)
d(yi, z:) << i(í (i == 1,2) ee tal
y:) ) >> 26..
2A.
subseqüências, se
a subseqüências,
reduzindo a
2; reduzindo
i = 1,
{x~}, {y;,},
seqüências {#;},
Consideremos então
Consideremos
então as seqüências
{yl}, i=
1, 21
se
tem um
uma dessas
cada uma
que cada
de Jvl
( do fato
vem (do
necessário, vens
necessário,
fato de
A/ ser compacta) que
dessas seqüências
seqilências tem
uill
a
convergem a
e {y~}
{ x~J} e
que {zi
ver que
fácil ver
oo, éé fácil
- oo,
n --}
Fazendo n
M . Fazendo
em JW.
acumulação em
de acumulação
ponto de
ponto
{yJ.} convergem

/11.
z2 E
x;, } e {y;}
analogamente {{#:}
M e ana]oganlente
E J\4
z1 C
um ponto comum zi
{y:} convergem aa z2
C ]14
(é
-À
26. -d:F( z 1 ,z
que d/-(zl,
26.-À,
todo n, d:F(x:"x;.)
para todo
2 ) :S
como para
Ora, como
d/(zl,,al:) << 2z\
-- À, é fácil
fácil ver
ver que
z2)
$ 2A
À (é
mesma folha).
estão na mesma
z 2 estão
z 1 e z2
claro que zi

y;.) >>
d:F(Y!, , y:)
que a/-(yl.,
{y;,}, ternos
e {yi},
{y~} e
de {yl}
escolh a de
nossa escolha
Por outro
outro lado, pela nossa
tenros para cada n que
demonstra oo lema.
26., uma contradição. Isto demonstra
z 2 ) ?2 2Z\,
d:r( z 1 , z2)
que dr(zl,
impli ca quc
que implica
26., o que
2zX,
]ema.

=

Tz;, ái =
x 1 CE Tz,,
que #f
Observação: Suponhamos
Observação:
Suponhamos
que

D
[]

com
a-, ee com
d(x 1, zi) << a,
com d(#{,z{)
Z) com
em Z)
(z 1 em
1,
1,22 (z{

podemos
que podemos
ver que
fácil ver
é fácil
Então é
mesma folha).
na mesma
estão na
x 2 estão
À (x
- À
26. -< 2z\
d:F(xi, x 2 ) <
d/(zl,z2)
(zl1 ee z2
folha). Então
a
então a
/2, então
d(y 1 , x 1 ) < f)
e d(3/l,açl)
Tz e
E 7':.
y1 €
se y.
que se
maneira que
de nlatleira
lema acima
no lema
como no
f) como
escolher #
escolher
acima de
#/2,
1

ele
escolh a de
f). Tal escollla
Y2) < /3.
d(x2, y2)
que d(32,
de forma
Y2 de
ponto y2
um pollto
em um
Tz 2 em
interceptará T2,
de Y1
folha
folha de
yi interceptara
forma que
finito.
urna vez que
possível, uma
f) é possível,
#
que Z é finito.
ver que
fácil ver
como acima,
conjunto Z
um conjunto
de um
arb itrária de
escolha arbitrária
Agora, para uma escolha
Z como
acima, éé fácil
que

Ua = {t/,: , . . . , U. }
cada i,
que, para
forma que,
26. e de forma
= 2zX
que <liam
:F tal que
regular para /'
recobrimento regular
é um recobrimento
doam{Ut.}
{Z/a} =
para cada
i,
recobrimento Ut..
tal recobrimento
um tal
fixaremos um
diante, fixaremos
em diante,
agora em
C Vz;.
Uz;
U,. C
y... De agora
Z/a.
Z
conjunto Z
um c07zjunto
de wrn
escolha arbitrária de
uma escolha
Para uma
2.4 Pa7'a
Lema
Lema 2.4

proprieas propriecom as
zk } com
{z 1, .. .... ,, zi;}
= {zi,

propriedade
seguinte propriedade
então aa seguinte
pequeno, então
suficientemente pequeno,
escolhido su$cientemente
for escolhida
Ojor
se cé >> Q
acima, se
dades acima,

l, é )-separado
+ l,.)-'ep««do
( F, Ut., n +
sejam (/',Z/a,n
não .d«m
que «ão
M q«.
em M
y e«.
pontos «x .e y
de po«'"
par d'
todo p«
para todo
verifica: p««
se «,Úc«.
se
por
passa por
que passa
Lx que
folha L.
na Jothü
imagem na
com imagem
geodésica lI com
toda geodésica
para toda
e para
E, e
d(x, y) << c,
com d(=,y)
(n
In >2: 1), com

#, o«'íecomp('y)
= , < 2,«A . 7(0) = #, «ist. «m«(n+ l)-c«de{«
u = {U;..,...,U''.
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uma (n
seja «m«("+
u .©«
qu e u
forma q«.
de /o,m«
. . . , n, de
para jj ==O,
Z, p««
E Z,
de 17,, onde
longo 'í'
ao
«o /.«go
.«de Zi
z:,1 €
',...,n,

1)-cadeia
+ 1)-c«d'ã"

simultaneamente .
y simultaTteamente.
para =x e y
para

( com
Lx (com
---+ L,
[O, r] --,
que ,' : lO,rl
podemos supor que
generalidade, podemos
Demonstração: Sem perda de generalidade,
Demonstração:

[O, r ].
':: lO,rl.
todo ít S
para todo
11,'(t) !I == 1,
tal que
seja tal
x) seja
,(O
7(0))=
= a)
quell7'(t)l
1, para
Seja tj = *r, para j =O, ... , n, de forma que, pela nossa escolha de ,, comp

Seja tj = Ír,

1
!.
n

para j '

0, . . . , n, de forma

que, pela nossa escolha

de 'y, comp('y

(,1

[t1 , 11+il
[,,,*,+-]

=

<< 2a-6..
2T~.

ziJ <<

que d(,(tj
maneira que
de maneira
k} de
{l,, .... .. ,, k}
Íj E
cada .j,j, existe
para cada
de Z,Z, para
escolha de
nossa escollla
Pela
Pela nossa
existe áj
€ {1
d('r(tj), ), zi,)

dF(,(tj);
que d/('y(tj);z!,)
tal que
Z) ee tal
E Z)
(onde Zi
a. / 2 (onde
cv/2
zi,1- C
,(tj)fo lha que
mesma folha
na mesma
na
que 7(t.f).

zi ) <<
l

(1
(1

z;l dede tzcerto z;,
um certo
para I'm
>-/2, para
- À/2,
- T).0.
'-)A -t;.,'1

.. , U ;J;
(Uz;º, .. ..,U;..);
= (U2..,

Seja utl =
Seja

2

as

(veja as
de aa (veja
nossa escolha
pela nossa
pela
escolha de

Logo:
n. Logo:
O, .. .. .. ,, n.
para Jj '= 0,
Uz; ,, para
que , (tj} CE U;í,

claro que 'r(tj)
2.3) éé claro
Lema 2.3)
antecedem oo LeRIa
que antecedem
observações que
observações

)

dr(;l,; 'Í,....) 5;d,-('Í,, 'Y(zj))+ d,'(7(tj);'(tj+-)) + 'Í,'(l(zj+-);;l,-.-.)
À.
- À
2.0. -= 2A
2T.0. =
-À+
T).0. -- 7-)z\
< 2(1
2(1-À + 2rz\
se
respectivamente, se
z'11+1 ,l respectivamente,
z,'l ee zÍ,+.
Uz ,·l e Uz'1+1 contendo
de t/;.,
placas de
as placas
que as
então que
Conclui-se então
Conclui-se
contendo zÍ,
D
D

interceptam.
intelceptaín.

Afirmação: '7ll.,,.,..jC B/('!, , A) U B/('Í,... , A).
tal que
tj+il tal
[tj, tj+ll
E ltj,
existiria t'
falsa, existiria
fosse falsa,
De fato,
fato, se
se aa afirmação
afirmaçãofosse
t' C
que

'y(Z')
g B,'(zl,,A) U B,'('Í,....
, a.)
T.oao
Logo :

dr('y(t'),'y(tj)) ? d.'(,;,,'7(t')) - d.'(zl,,'y(tj))
T.0.
- T).0. + À/ 2 = T.0. + ).../2 > rA
.0.-(1 --'r)z\+À/2=rzX+À/2>
>
> A--(l

dF(,(t'), ,(tj+i))
analogamente, dr(7(t'),
e, -alog-,me«te,
7(tj+.)) > T.0..
,A
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Como comp (

= comp hl

)+ comp (

e como I é uma geodésica

1 [t',t1+il
1 [tj,lj+il - c'mp ('yli.,,,,l)
U1,t'] + comp ('ylt.,,.,...,l)
Como comp ('ylt.,,.,.,..t)
' como ' é uma geodésica
> 2T 6 , o que
( da folha Lx), as desigualdades acima nos dizem então que comp
[t1,li+iJ > 2rz\, o que
(da folha Z,,), as desigualdades
acima nos dizem então que comp ('y [.,,.,.F.])
)

1

1

)

hl

)

afirmação.
demonstra a afirmação.
Isto demonstra
contradição. Isto
é evidentemente
evidentemente uma contradição.
de '.1 .
longo de
= 'y(0)
+
ao longo
1 (0) ao
por
fazê-lo por
Vamos fazê-lo
também. Vamos
para yy também.
1)-cadeia para
(n ++ l)-cadeia
uma (n
mostrar que
resta mostrar
Nos resta
Nos
que u éé unia
para #x '
1)-cadeia pala
(n + l)-cadeia
urna (n
que uuéé uma
assim que
Concluímos assim
Concluímos

recorrencla.
recorrenc1a.
a/2, temos:
< cv/2,
tomarmos cé <
Se toinarlnos
d(g/, zi.) 5; d(y,z) + d(z, zí.) < c+ a/2 < a

Uz;

E (./ ZÍn0
Assim,
r\DÕJ
1119 gy Ç:

•

para x e y
cadeia simultânea
uma cadeia
seja ul:na
Uz;n}
{Uz;º, ...
u' == {Uzi.,
que u'
agora que
Suponhamos
Suponhamos
agora
. . . ,, t/;'
} seja
simultânea
para z e y

, P:.,)
Sejam (P[ , ...
l) . Sejam(F'l=,.
n+
(m:;
(m
$ 1z
+ 1).
.. ,/=)

e(Pr,...

respectiy , resp'ctie y,
x e
para :'
placas pa'a
de placas
cadeias de
, PJJ cadeias
e (Pl, ... ,/%)

vamente, associadas
vamente,
associadas a uu'.

dH(P:.,,P;J
que dw(.f=,
segue que
(F,U
são (/',
não são
x ee y não
Como
6 ,n,E)-separados, segue
Como :«
Ua,n,c)-separados,
.f%) << cE.
maneira
de lnatleira
tomado de
ser tomado
pode ser
acima pode
escolhido acima
o cE escolhido
seguinte: o
observar o seguinte:
agora observei
Vamos agora

dH(Pi, Pi) <<
se dx(PI,P2)
que
que se

Ut.
E Z#a.
Uz C
regular U,
aberto regular
mesmo aberto
um mesmo
de um
placas de
P2 são
e P2
onde Pi e
E, onde
c,
são placas

/3/2
que #/2
menor que
) menor
de 1\1'
(na métrica
distância (na
uma distância
estão aa uma
P2 estão
n P2
Tz n
P1 e Tz
n PI
Tz n
então Tz
Z), então
E Z),
(z C
métrica de
J14')
2.3).
Lema 2.3).
no Lema
como no
(/3 como
(/i

Sejam então z{. = -f=nTz.. e yi = .f%nTz.. . Pela nossa escolha de c, d(z!., yi) < P/2.

Além disso, d(zÍ.,z{.) 5; d(zl.,l(Zi.))

+ d(7(ti«),,i«) < a/2 + a/2 = a, e, conf'-m'

2.3, temos
Lema 2.3,
ao Lema
segue ao
que segue
observação que
pela observação
Então , pela
.À. Então,
- À.
26 -d(Z:m, z~m+ i ) << 2A
vimos, d(zi.,z{..t.)
já vimos,
já
temos
y 2 tal que d( z1' m+l , y 2 ) < /3 .
um ponto
Tz'm+l em
intercepta Tzi.+:
y 1 intercepta
por yt
passando por
folha passando
que aa folha
que
en] um
ponto y2
tal que d(z;.+. ,y2) < P.
-=/:- 0, o que mostra
n P,1{i
U z;m+i n
seja, t/,...t,
ou seja,
26, ou
< 2A,
cl:,:(y 1 , Y2) <
que d/(yi,y2)
2.3 que
Lema 2.3
do Lema
então do
Segue então
Segue
.f% #
g, o que mostra

conforme queríamos.
também, conforme
para yy também,
cadeia para
uma cadeia
é uma
Uz;mti}} é
Uz;m,, t/''m+i
{ Uz; 0 , .••. .• ,, t/,..
que {U,..,
que
queríamos.
2.1.
Teorema 2.1
do Teorema
demonstração do
Podemos
Podemos agora terminar aa demonstração
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D

[]

que
tais que
de U
placas de
duas placas
Q duas
P ee Q
U6 , f'
E Z/a,
UC
seja U
suficientemente pequenos,
tl, é suficientemente
Sejam A,c
Sejam
pequenos,seja
U tais
aplicação
então aa aplicação
definir então
Vamos definir
Q. Vamos
placa Q.
a placa
contendo a
de /:F contendo
folha de
a folha
LQ a
Seja LO
é.. Seja
Q) << c.
dH(P, Q)
dH(P,
Lq com
ele Z,O
intersecção de
de intersecção
o ponto
sobre o
de P
ponto zz de
cada ponto
envia cada
que envia
LQ que
t Le
P -'"}
7rpQ :: P
aPQ
P sobre
ponto de
com

U6 ).
recobrimento Z#a).
do recobrinlento
apenas do
depende apenas
que depende
constante que
uma constante
C éé uma
(onde C
exp(BF1.(Oz, Cé)) (onde
exp(-Brx(O,,Cc))
e éé
definida e
bem definida
está bem
1r PQ está
C, aPQ
E, a,
.6., c,
de A,
conveniente de
escolha conveniente
urna escollla.
para uma
que, para
ver que,
fácil ver
É fácil
E
-=I=- 0, então as
Q1 #
Q nn QI
0 ee (2
-=I=- ÇI
P1 #
n PI
Pn
com P
U1 com
se U
disso, se
contínua. Além disso,
Ui1 é outro aberto de Ui
0, elltão as

domínios.
dos seus
intersecção dos
na intersecção
coincidem na
7rp1 Q 1 coincidem
7rPQ e ap:Q.
aplicações
aplicações aPQ
seus domínios.
tais que
e tais
(:F,U6 ,n,E)-separados e
não sejam
que não
pontos que
dois pontos
e yy dois
x e
sejam #
Agora, sejam
Agora,
sejam(/',Z/a,n,c)-separados
que
estão
e yy estão
x e
que #
claro que
(é claro
anteriores (é
condições anteriores
as condições
verificam as
Ut:1 verificam
.6.,E e Z/a
onde zX,c
E, onde
d(x,y) << c,
d(a,y)
folha
(a folha
- t Ly
2rn.6.) --,
B:;:(Ox, 2rnA)
7f:: Br(O,,
aplicação T
Consideremos a aplicação
Ut:,). Consideremos
de Z#Â).
aberto de
mesmo aberto
em um mesmo
L, (a

y) dada por
passando por
Dorl/l
f(u)

-

apQ(exp'

(u))

,

n-cadeia
urna n-cadeia
relação aa uma
em relação
e yy em
de zx e
placas de
as n-ésimas placas
respectivamente as
são respectivamente
onde PP e Q são
lema.
último len)a
no último
corno no
construída como
l]) construída
[O, 11)
E 10,
exp:F(tv) (t C
geodésica I'(t)
longo da geodésica
ao longo
u ao
1 (t) == exp/(to)
contínua,
definida, éé contínua
bem definida,
que 7f
claro que
acima, é claro
considerações acima,
pelas considerações
e pelas
Pelo Lema 2.4 e
Pelo
T está
está bem

e verifica
:F
Cê.
d(exp (v),rr(v)):;
sup
s«p 'í(exp'(«),T(«))
$ Cc
2'TnÓ
llvll:S 2r«
lloll$
a

pequena
uma pequena
fazer uma
podemos fazei
com y, podemos
necessariamente cona
coincida necessaiiainente
rr(O) não coincida
Embora o ponto T(0)
Embora
maneira que
de maneira
2rn.6.), de
y, 2rnA),
D(x, y,
E Q(#,
7f' €
obtendo uma aplicação T'
rr, obtendo
de T,
local de
modificação local
que 8(rr')
-5(T') $:;
1
obtida pode
assim obtida
rr' assim
A T'
U6 ). A
de Z/a).
apenas de
depende apenas
que depende
constante que
outra constante
e' é outra
C E (onde e'
O'c
pode

----+
Ox), 4/:l 0 ) ---»
isometria ii :: B:;:(1f(
uma isometria
com uma
7f com
de T
composição de
como aa composição
considerada como
ser considerada
ser
B/(R(O,:),4z\o)

y.
rr'(Ox) == y.
i(rr(O)) == T'(O,)
que {(T(0))
tal q«
B:;:(y,46.
B/(y,
4a.o)
0 ) e t-l

D(y, x, 2rn.6.) de maneira
rr" CE Q(y,aç,2l-nz\)
aplicação T"
uma aplicação
podemos obter un-la
De maneira análoga,
análoga, podemos
acima).
como acém.).
constante c.mo
outra const«te
é o«tr.
( e" é
C E (O"
8(1r") :;
que ó(T")
q$ C"c
11

2C 0 ê.
82 rnt:1(x,y):;
claro que ó2-a(a,
então é claro
max{C ,C
Co == maxta',
Seja Co
O"l;}; então
y) $ 2Ooc.
1

11
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l T]
S
r
l
Ora o
ca.m
Ora,
o que
que acabamos
acabamos
de mostrar
que se
82-rnt:i.(x,y)
2C 0 t:, então
x ee #y veria
verificam
eé que
se (52
de
mostrei
.(« y) > 2C'oc,
então
#

uma
das seguintes
seguintes alternativas:
alternativas:
uma das
(i) ou
ou #
x e
ey
y são
(F,Ut:i. ,n,t:)-separados;
(i)
são (/,Z/a,n,c)-separ"dos;
(ii) -ou d(x,
y) ?2 c.
é.
(ii)
d(z,y)
Consideremos
um recobrimento
recobrimento de
de A'f
M por
por bo]as
bolas de
de raio
raio c/2
é/2 e
e seja
seja ]V(c)
N(é) o
o número
número de
de
Consideremos um
conjuntos
neste iecobrimento.
recobrimento. Então, unia
uma das
elas alternativas se
se verifica
verifica:
conjuntos neste
(i)

JV(.F,

g, 2,-nz\, 2a.c)

$ N(/',Z/a,

n, c);

(ii) N(/',g, 2,-nA,2C'oc)$ .N(.).
Daí, e do fato que
que JV(f,Z/a,
N(F,Ut:i.,n,é)
N(é) são inteiros
n,c) e JV(c)
inteiros positivos, vem que:
N'(/',g,

2,n.à,

2a.c)

$ .N(c)..N(J'',Ua,

n, c)

ou
ou sseJa
eja

i;l;x l.g.v(/',g,2,'«a,2n..) $ i;iix. li.gA'(') + I'gA'(/',ü' , ", .)i
Fazendo n --+ +oo,
+oo, da última
última desigualdade segue que:

h(/', g, Ooc) 5; ã;ã'A(J'', aa , c)
Fazendo
agora é
~ o+
e como
como 2A
2.0. == doam
<liam (Z/a),
(Ut:i.), da
da última
última ddesigualdade
Fazendo agora
c --}
0+,, e
esigualdade vem que:
que

h(F,g)

hGr,d $

1
1
- dº
U h(F,Ut:i.).
T iam t:i.
!ã=;1=&ÀU'',u.)

rT]
l
tomado
última
desigualdade,
segue
Como rT pode ser to
nlado arbitrariamente próximo de l1 na úl
uma
desigualdade,
segue

que

h(F,g)

h(/,g)

1
U h(F,Ut:i.) .
1am t:i.
$ .ai=;1;liRA(/,ü')

dº
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Ou
seja,
O« sda

1
h(F, g) :; sup { d.
h(F, U)} .
hu',d $ ;1tp
u la=aa/'u',ml
1amU

O
estabelecimento desta
dest a última
última desigualdade
desigualdade conclui
conclui então
a demonstração do TeoO estabelecimento
en
!0

rema 2.
1.
2.1.

D

Corolário 2.2
2.2 Soam
Sejam g e g' duas
riemannianas
sobre A4
M e CI
C1 e C'2
C2 duas volts
consCorolário
d?las métricas
me'fracas riema7
nia7ias soZ)re
tantes reais posiLiucts
positivas tais qKe,
qu e, para todo
todo uetor
vetor uv tange
tangente
tanl,es
te a FF tenhamos:

c-ll«ll, $ 11«11,,$ o,ll«ll,
('ond.
onde ll«l,
ll vll 9 .e

l vll 9

1

(*)

...
ade v nas métricas g e g') .
designam, respectivamente,
:specíí
azrze7 íe J as normas

En
tão :
Então:

C';'A(/',g)

$ A(/',g') 5; C'í:A(/',g) .

(**)

Em particu.lar,
partiwlar, o fato
fato da
da entropia
entropia geométrica
geométrica de
de F ser ltltla
nula iTtdepende
independe da métrica riemailriemanEm
nzana.

Demonstração: Por (H'),
(*), é fácil
ver que
se al
x 1 e za
x 2 são
são dois
dois pontos
pontos en]
em uma
um a mesma
mesma folha
fo lh a
Demonstração:
fácil vei
que se
do :F,
'b OTltnn.
de
então:
)

c-d}(«-,

«:) $ dÇ(«-, «,) $ o,d}(«-,

«,)

1

( onde d}(zi,z2)
d~(x 1 , x 2 ) e
e dÇ(zl,z2)
d}(x 1 , x 2 ) designa
designa a
a distância
distância de
de zl
x 1 e a2
x 2 na folha
folha /'
:F em
relação à
(onde
eln relação
métrica g e
e g', respectivamente).
regular para /,
F, ee se
se
respectivamente). Assim, fixado
fixado um recobrimento
recobrililentoU
Z/ regular

P é uma placa qualquer de
de um aberto regular em Z/,
U , teremos
teremos que:
que:
P
Cediam ,(P)

$ doam .,(P)

5; Cediam ,(P)

(onde diamg(P)
diam 9 (P) ee diams'(P)
diam 9 ,(P) designam
designam o
o diâmetro
diâmetro de
de P em
em relação
às métricas
métricas g
ge
e g'
g' ,
(onde
relaçãoàs
respectivamente).

É claro então que:
E

(a,diam,(P))': $(diam,(P))': $(C'-doam,(P))''
64

que:
então que:
Segue
Segue então

(a,doam.(Z/))'' 5; (di-.,,(Z/))'' $ (C-doam ,(Z/))':
pela
:F,, pela
de =f"
rec obrlmento regular
regular de
verdadeira para todo recobrimento
é verdadeira
desigualdade é
Como a última desigualdade
Como

(** ).
segue (**).
2.1 e pelo Teorema 2.1, segue
proposição 2.1
proposição
sempre
compacta, sempre
/VI compacta,
sen do A4
que, sendo
de que,
do fato
segue do
corolário segue
do corolário
asserção do
segunda asserção
A segunda
A
fato de
3.1).
no enunciado
como no
C 2 como
C 1 e C'2
existem constantes C'l
enunciado (ver Prop. 3.1).

ao

compacta
variedade compacta
uma uaráedade
sobre ?lma
de codimensão
folh eação de
S eja /:F uma
2.3 Sega
Corolário 2.3
Clorolário
wzna/o//tenção
codimensão qq sobre
qu e
tal q«.
2 11 /«/
constante «a 2
existe uma
Então «i.íe
( M, g) . E«Zã.
riemanniana (M,g).
,{'m-«i-«
«m« ««'t«te
2qa .
s; 2qa
h(:F,g)
h(/,
g) $

(2.1)

finita.
de F:F éé $nita
geométrica de
entropia geométrica
particular, aa ente'opta
Em particular,
Em
3.6.
corolário 3.6.
[G;L;W], corolário
Ver IG;LIWI,
Demonstração:
Demonstração: Ver

D
o

folheações.
geométrica de
exemplos da
Na seqüência,
seqilência, daremos alguns exemplos
da entropia
entropia geométrica
de algumas
algumas folheações
uma
:F uma
g e
métrica g
com métrica
compacta cona
variedade riemanniana compacta
uma variedade
M ui]]a
2.3 Seja A/
Exemplo 2.3
Exemplo
e .F
recobrimento
qualquer recobrimento
dado qualquer
Então, dado
cap . 3). Então,
M (veja
sobre .A4
riemanniana sobre
folheação
folheaçãorienaanniaita
(veja [Mo],
IMol, cap
a aU
relação a
:F em
ele holonomia de .F
pseudogrupo de
H 1 (U) do pseudogrupo
:F, o gerador Hi(Z/)
para .F,
regular U
regular
Z/ pala
en] relação
2.1 acima
Teorema 2.1
do Teorema
2.1 ee do
então do Exemplo 2.1
segue então
isometrias; segue
de isometriasl
apenas de
é constituído apenas
acima
O.
= 0.
h(:F,g)
que h(/',
g) =
holonomia
tem holonomia
compactas e tem
são compactas
as folhas
todas as
folheação :F
exemplo, uma folheação
Por exemplo,
/' onde
onde todas
folhas são
[G;
de IC;
conjectura de
entropia geométrica
sua entropia
portanto, sua
riemanniana e, portanto,
finita
finita é riemanniana
geométricaé nula. Uma
Uma conjectura
compactas
são compactas
folhas são
as folhas
todas as
folheação (não riemanniana) onde
seguinte: uma folheação
W] é a seguinte:
L; WI
onde todas
nula.
geométrica nula
tem, necessariamente,
necessariamente, entropia geométrica
-+
M --,
Seja /f :: /14
variedade riemanniana compacta. Seja
M uma variedade
2.4 Novamente, seja A4
Exemplo 2.4
Exemplo

cr

condições:
seguintes condições:
às seguintes
satisfazendo às
classe O' (r
difeomorfismo classe
/VI um difeomorfismo
M
(r ?2 1)
1) satisfazendo
65
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TM
qu e TÀ/
tal que
TM tal
tangente T]W
fibrado tangente
do fi])rodo
Eu do
e E"
Es e
sub-fibrados E'
Existem sub-vibrados
(1)
(1) Existem

Eu.
EB .E"
Es a
=
= E'

e
E1}( x) e
= E/(,)
dfx(E~) =
M, czar(E;)
E A/,
todo zx C
para. todo
seja, pai'a.
ou seja,
df, ou
por aF,
invari antes por
são invariantes
E são
e E"
Es e
(2) E'
11

Ef(x)·
dfx(E; ) == E'lt,}.
df,l.Eli)
qu e
tais que
>. << l1 tais
constante O
uma constante
M ee unia
em .M
g en]
riemanniana g
métrica rienlanniana
uma métrica
Existe uma
(3) Existe
(3)
0 << À
E JN);
E; , n C
E E:,n
>.n lJvJJ 9 (onde v C
'.S À"ll«ll,(o«de«
lldJ;(v)Jl
aFzn(«)ll,
]N) ;
9 $

>.nJJv JJ 9
JJdJ;n(v)JJ
dya'"(«)ll, 9 $'.S À"llull,

IN)
E~,n CE IN)
(onde v
(o-de
« E
C E::,n

g ).
relação à métrica g)
JJ 9 indica a norma em relação
(li 11,
(ll

de
difeomorfismo de
acima. é chamado de difeomorfismo
condições acima.
às condições
satisfazendo às
difeomorfismo satisfazendo
Um difeonlorfismo
integráveis ,
completamente integráveis,
são completamente
E são
Es e E"
[A]) que
demonstrado (ver IAI)
ser demonstrado
Pode ser
Anosov . Pode
Anosov.
que E'
11

respectivamente,
:Fu chamadas, respectivamente,
:Fs e /'"
1\1 , /'
folheações transversais em JW,
duas folheações
determinando duas

cr.

cl asse C''
de classe
são de
folh eações são
Tais follleações
instável. Tais
estável e instável.
de folheação estável

hiperbóautomorfismos hiperbópor autoil)orflsmos
fornecidos por
são fornecidos
difeomorfismos são
Um exemplo típico de tais difeomorfislnos
Um

Tm.
m, T"'
dimensão m,
de dimensão
toro de
o toro
sobre o
§4) sobre
4, g4)
cap. 4,
Me], cap.
[Pa; Mel,
licos
licos (veja epal
O.
h(:F5, g) == 0.
Afirmação: A(/'',g)
Afirmação:

TxM,
v CE Tn.A4,
M ee 'u
todo zx CE .A4
para todo
onde, para
f*g, onde,
métrica ./''g,
M aa métrica
em A4
Consideremos em
fato : Consideremos
De
De fato:
E
preserva E'
df preserva
Como ay
lldJ; 1 (v) l 9 . Como
vll1• 9 == ll({f=-'(u)lls
ll ull.f.P

5

que
temos que
um difeomorfismo,
é um
como /J é
e como
e
difeomorfismo,temos

h,ÇF; .g)

!*g)

que:
x que
em #
:F5 em
a /'
tangente a
todo vu tangente
para todo
temos, pala
definição acima, temos,
pelo item (3) da definição
Agora, pelo
Agora,

ay=(«)ll, $ .xll"ll,
donde
À''

11«11, $
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11«11.r.,

( 11)

que
então que
temos então
Pelo Corolário 2.2, temos

(2)
(2)

>.h(:FS,g).
h(:FS,j*g)
t*i.r'
. J* g) $: xh
Çl:'', g)
conforme afirmamos.
O, conforme
h(:FS,g) == 0,
que h(F',p)
vem que
À<
que À
(2), e do fato que
(1), (2),
De (1),
< 1 vem

O.
= 0.
h(:F'',g) =
podemos provar que /z(.7",g)
De maneira análoga, podemos
antes.
como antes
M éé colmo
onde M
M, onde
de .M,
singular de
não singular
fluxo não
um fluxo
E IR)
---t M (t C
<I>t : M --,
agora q'.
Seja agora
IR,) um
satisfeitas:
estiverem satisfeitas:
condi ções estiverem
seguintes condições
as seguintes
Anosov se as
de Anosov
fluxo de
um fluxo
dito un]
<I>t
Q. será dito

ffiE
= EffiE
M =
que T
tal que
T M tal
tangente T.A4
fibrado tangente
do fiblado
Eu do
e -E"
Es e
sub-fibrados E, E'
Existem sul)-vibrados
(1)
(1) Existem
TA/
EQE'©E"
5

11

•

<l>t,
tangente aa (1)l
de dimensão
E éé oo sub-fibrado
(2)
(2) .E
sub-fibrado de
dimensão 1
l tangente

E~i(x)
= Zà.(,)
d(<I>t)x(E;) =
EM,
x C
todo :«
para todo
seja, para
ou seja,
por d(<I>t),
invar iantes por
são invariantes
e Eu
Es e
(3)
(3) E'
E" são
d(®t),ou
M, d('Dt),(E;)
e
e

E~i(x)·
d(<I>i)x(E;) == Z8.OJ'
(i(q't),(.E=u)

que
tal que
< ÀÀ << 11 tal
O<
constante 0
uma constante
M ee uma
em Jt4
g ein
( 4) Existe uma métrica
(4)
métrica g

O)
2: 0)
E!, t 2
E Z;,t
>.tllvll 9 (v €
lld(<I>t)x(v)llg
ld(q'.),:(«)ll,$ ,X'll«ll,(«
O).
>. 1 11vll 9 (v cE E~,
ll<l(<I>_t)x(v)
d('b-.),(«)ll, llg$ ,X'll«ll,(«
Z:,t t ?2: O)
EB
que E ©
provado que
ser provado
pode ser
difeomorfismos de
para difeomorflsmos
que pata
maneira que
mesma maneira
Da mesilla
de Anosov, pode

E Es
EB E",
E5, E a)
E',
E'
11

,

fracamente
folheação fracamente
respectivamente, a folheação
folheações, respectivamente,
determinam folheações,
ee Eu
E" determinam

:F 88 ee
estável .Fss
:Fwu, a folheação fortemente estável
instável .Fn'u,
:Fws, a folheação fracamente instável
estável .Fws,
8

:F u.
instável .Fsu
fortemente instável
folheação fortemente
aa folheação
varieuma varie
geodés ico de uma
pelo fluxo geodésico
dado pelo
nos é dado
Anosov nos
de Anosov
exemplo típico de fluxo
Um exemplo
fluxo de
negativa.
com curvatura negativa.
M com
compacta riemanniana
dade compacta
dade
riemanniana A/
---t
M --}
e /f :: /W
riemanniana compacta
variedade riemanniana
uma variedade
M é unia
se .IW
é o seguinte:
exemplo é
Outro exemplo
seguinte:se
cotnpactae

=

~,

~(

+

s
s) -' (z,x, s+
x), s)
onde (J(
IR/ -,, onde
M1 = M
consideremos M.
Anosov, considerei-nos
de Anosov,
difeomorfismo de
um difeomorfismo
M éé um
JW
M xx ]R,/
(/(aç),

Mt).
E M.).
[x, s] C
(onde lz,sl
t] (onde
+ tl
J1([x, s]) = [x,
por /t(lz,sl)
dado por
M1 dado
em M/
fluxo em
o fluxo
então o
consideremos então
); consideremos
11);
lz,ss +
Anosov.
de Anosov
fluxo de
ft é um fluxo
que ./t
então que
demonstrado então
ser demonstrado
Pode ser
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:F 55 ee
de .fss
geométrica de
provado que a entropia geométrica
ser provado
Da mesma maneira que antes, pode ser
nula.
.F'sn'
F 5 w é nula.

2.5

codimen são l1
de codimensão
folheaçõ es de
Entropi
Entropiaa de folheações

nao
a 'lão
para a
suficiente) para
( e suficiente)
necessária (e
condição necessária
uma condição
estabelecer unia
iremos estabelecem'
parágrafo, iremos
Neste parágrafo,
Neste
variuma varide unia.
codimensão ll de
de codimensão
folheação de
uma folheação
de uma
h(:F, g) de
geométrica h(/,g)
entropia geoiílétrica
nulidade da entropia
nulidade
da
classe da
a classe
que a
iremos supor
Novamente iremos
riemanniana g. Novamente
M com métrica riemanniana
edade
supor que
edade compacta À/

cr,

folheação seja a', onde r ?2: 2.
folheação
2.
l fenômeno
iei
S l
] tln]
sentido,) apresenta
um certo sentido
em
que, eln
folha quc
uma
um
fenâmeilo
Começaremo s por definir um
acolha
Começalenlos
1'

de recorrência
recorrência.
uma
codimensão /1 éó azia
de codárne7isão
folheação /F de
uma /o//}eação
de uma
folha LL de
Diremos que uma
2.5 1)iremos
Definição
Definição 2.5
ma /o/ha

F

contendo
transversal àà :F coltteltdo
T traltsuersat
arco T
um arco
e um
L e
em L
fechada ''f
curva .fechada
tlma czrua
existir uma
se existir
folha-mola se
I em
.folha-mota
que:
tal q«';
(0) t«/
17(0)
h--r

de hl
definição de
de de$1tição
domínio de
ao domínio
pertence ao
que pertence
T, =x #"1- 'y(Q),
de LLn
ponto zx de
um ponto
existe um
(i) existe
1 (0), que
(i)
n T,
associada
holonomia «.«á.'Z"
de ADIO«.mi"
aplicação d.
(a «pJ{«ção
Í«
quando
( x) --t
1 ( O) q«««a.
Í(ii)iJ h;:l(«)
---' 1(0)

(0));
em 1
I em
«a 7
'y(0)),'

--t +oo .
«n --,
+'".

2.6).
figura 2.6).
(ver figura
mola (vei
uma mola
mesma, como
torno dela mesma,
em torno
esp iral a em
L se
Pictoricamente,
se espirala
como uma
Pictoricamen te, 1,
fornece
nos fornece
que nos
seção, que
desta seção,
resultado principal desta
então enunciar e demonstrar o i'esultado
Vamos então
uma
de uma
entropia geométrica
da entropia
para a não nulidade da
uma condição necessária e suficiente para
geométrica de
uma folha-mola.
folheação
folheação de codimensão 1l em termos de uma
riemanniana
uma variedade
de uma
codimensão /1 de
folheação de
uma /o/Acação
Seja /'F uma
2.2 Sela
Teorema
2.2
de codÍme7}são
uarÍedade
rÍemannia7
a
Teorema
nenhuma
contém ne7}huma
não contém
se /F não
somente se
se ee some7}te
h(:F,g) == 0O se
Então A(.F,g)
g. Então
métrica g.
com me'fraca
compacta com
compacta
folha-mola.
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folha-mola

2.5
Figura 2.5
condição necessária
Demonstração da condição
necessária
Vamos começar
começar por
demonstrar oo seguinte
seguinte:
Vamos
por demonstrar

Lema
2.5 S(ga
Seja X
X
Lem.a 2.5
com 7:
f 1 n7:
n 72 ==
co«.,

= [a,
b] um
um intervalo
compacto de
de IR
12 dois
dois intervalos
la,bl
{nÍerua/o compacto
]R, 1/]1 ee /2
interna/os abertos
abertos,
1

1

0 «mb"
ambos c.«tido.
contidos em
1 =la,Z,l.
=]a, b[. Sd«m
Sejam /J1 .e /2
fi A.m"m'r$'mo.
homeomorfismos de
de 1/ .ob«
sobre
0,
.m .r
1

11 e la,
12 1 respectivamente.
respectivamente. Sejam
Sejam ainda H\
H1
l\

1
, J2 l}
= {\id.,jt,ja,Jidx, J1 , J2 , J1- 1 ,j;L

H oo psezdo-grupo
pseudo-grupo de
de
ee H

homeomorfismos gerado
gerado por
por H\
H 1 .. Então
Então h(.H,
h(H, Ht
H 1 )) >.
2:: \og2.
log 2.
homeomor$smos

Demonstração: Seja
Seja il,
i 1 , ã2,
i 2 , .. . ,, á.
Ín uma
uma sequência
seqüência de inteiros iguais a l1 ou 2 e coloquemos
coloquemos:

J. · ,tn· -- f · oo .fiz
f· oo!·
(1)
li,,iz,.-.i.
ji.l.l)
11 112

1 , ••

t1

12

1n

•

Suponhamos ainda
ainda que
que é>
seja tal
tal que
que d(/i,
d(J 1 , /2)
12 ) >
> cE .
Suponhamos
c > 0O seja
Vamos escolher
escolher um ponto
ponto c de
de 1
colocar
Vamos
/ ee colocar

«(á-, i,,

,i.) = Ji...fi,.
69
69

.á.(.)

Consideremos agora
distintos. Consideremos
elementos distintos.
contém 2" elementos
pontos contén]
tais pontos
os tais
todos os
de todos
O conjunto de
agora
digamos:
conjunto, digamos:
deste conjullto,
quaisquer deste
distintos quaisquer
dois pontos distintos
dois
zl

z l.zí } z2

, ák,{k+l, . . . , i.)

Z2

#t ZI . Zo.

, ák,.jA+-, . . . ,.jk)

-=/- ik+1.
Jk+1 ?é
com 0O :S
com
$ kk << nn ee jk+l
ik+l

r..p está
que (p
claro que
Hn; éé claro
ele H.l
J;~ 1 de
J;~~ 1 oo···. oo ./ii
J;~ 1 oo ./üi.
r..p = /.*1
elemento (p
Consideremos o elemento
está definido
definido
x1 e
pontos zl
contém os
intervalo contém
este intervalo
que este
também que
claro também
É claro
1; 1 ,;2 , ... ,ik· E
intervalo .r{.,i:.-.,i..
sobre o intervalo
sobre
os pontos
e

z2' Segue então que p(#l) C /{.,: e y(#2) C /j**..

d(I1,I2)
d(r..p(x
1 ),r..p(x2)) > d(.rl,
d(9(zi),9(za))
.r2) >
>

Como {k+l # .jk+l, temos então que

habitual
distância habitual
a (distância
é a
distância entre
(aqui, aa distância
cé (aqui,
entre conjuntos
conjuTltos é

seja,
ou seja,
H1 , n, é )-separados, ou
são (H
x 2 são
x 1 e z2
pontos zl
os pontos
Logo, os
IR). Logo,
ele R).
subconjuntos de
entre subconjuntos
entre
(H,, Hi,n,c)-separados,
limite. D
ao ]imite.
passagem ao
vezes aa passagem
duas vezes
fizermos duas
então se
O lema
2". O
N(H,H
JV(H,
HI,1 ,n,é)
n,c) ?2: 2".
lema segue
segue então
se fizermos
[]
2.2.
Teorema 2.2.
do Teorema
condição necessária do
demonstrar a condição
Vamos agora demonstrei
além
finitos, além
recobrimentos finitos,
folha-mola é invariante por recobrinlentos
uma follla-mola
É claro que a existência de uma
E
podemos
como podemos
recobrimentos, como
tais recobrimentos,
por tais
h(F, g) também é invariante por
nulidadee de /}(/,g)
disso, a nulidadee
orientável.
transversalmente orientável.
:F seja transversalinente
que /'
podemos supor que
Assim, podemos
facilmente. Assim,
ver facilmente.
recobrium recobriA idéia é encontrar unl
folha-mola. A
urna folha-mola.
F possua unia
que .F
então que
Suponhamos então
subpseudo-grupo
um subpseudo-grupo
contenha um
H(U) contenha
holonomia H(Z/)
regular U
mento
nlento regular
Z/ onde o pseudo-grupo de Itolonomia

O.
que h(F,g)
lema anterior; seguirá então, do Teorema 2.1, que
àquele do lema
isomorfo àquele
isomorfo
A(J;,g) >> 0.
de uma folha-mola
existência de
:F, a existência
de .F,
recobrimento U
Para
Z/ de
folha-mola implica na
conveniente recobrimento
Para um conveniente
para
que, para
tais que,
e tais
g, e
digamos /f ee g,
locais de
homeomOTfismos bocais
dois homeomorfismos
H(U) de dois
existência em H(Z/)
de IR,
]R, digamos
tenha:
se tenha:
E IR,
x0 C
certo zo
um
um certo
]R, se

f(xo) > xo;
e ./(,o)
dom /J e
E do:n
x0 C
(a)
(a) «o
«o;
domg;
J(xo)] C doma;
[xo, /(ao)l
(b)
(b) lao,

xt.
g"(J(x 0 ))--+
+oo, g"(.f(«o))
quando n--+
(c) q«ando
(c)
« --, +m,
--, «J
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t.
.f(x 0 )], g(t) << Z.
E]x 0 , ./(zo)l,
todo tZ Cozo,
Logo, para todo
Logo,
Xo e
de zo
próximo de
está suficientemente
y está
Se 3/
]x 0 , y[. Se
tipo lzo,yl.
cio tipo
Seja agora
Seja
agora 1/ um intervalo
intervalo do
suficientementepróximo
e

mesma
Da mesma
1. Da
C /.
definido em
está definido
.f1 está
gn oo /.f == /i
suficiente, g"
grande oo suficiente,
se
1 (1) C
se n
n éé grande
em 1
/ ee 1
/l1 == .{
./1(/)

.{2 (1) CC 1/ e,e,
12 == /2(/)
verifica /2
em /1 ee verifica
definido em
está definido
gP está
= gP
grande oo suficiente,
forma, se
forma,
se pp éé grande
suficiente, .f
./2
2 =
0.
f 2 == 0.
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disso, 7t
além
além disso,
sub-pseudogrupo
estão. Logo, o sub-pseudogrupo
também estão.
f 2 tambéill
.{1 e /2
H(U), ./i
em H(Z/),
estão em
vez que
Uma vez
que .f
./' e g estão
isomorfo
é isbn)orfo
sub-pseuclogrupo é
este sub-pseudogrupo
corno este
e, como
H (U) e,
em H(Z/)
contido em
h, J2- 1 } está
d1, .f1 , f 11 , /2,.f;'}
{I
{/d/,./i,./'Í:,
está contido
demonstra
Isto demonstra
O. isto
> 0.
h(F,g) >
observamos, A(/',g)
já observamos,
conforme já
que, conforme
temos que,
anterior, temos
lema anterior,
cio gema.
àquele do
àquele

o
O

a condição necessária do teorema.

de
depender de
e irá depender
trabalhosa, e
longa e trabalhosa,
mais longa
suficiente é mais
condição suficiente
demonstração da condição
A demonstração

de resultados
lemas.
resultados e lemas.
série de
uma série
de
título de
Capítulo 1,
no Capítulo
vistos no
já vistos
conceitos, já
e conceitos,
definições e
algumas definições
Iremos
Iremos rever aqui algumas
1, aa título
Fuma
Seja /'
ver aa seção
leitor ver
ao leitor
demonstração (aconselhamos ao
exposição da demonstração(aconselhamos
facilitar a exposição
seção 1.5).
1.5). Seja
uma
saturado.
aberto saturado.
um aberto
n uin
M ee Q
compacta A'f
variedade coillpacta
uma variedade
sobre uma
codimensão 1
de codinlei)são
folheação
folheaçãode
l sobre
minimal
saturado ee minimal
vazio, saturado
não vazio,
é não
que é
(em D)
fechado (en]
um fechado
será um
n sela
local de Q
minimal local
Um minimal
Q) que
seguintes
dos três seguintes
só pode ser
loca l só
propriedades. Um minimal local
estas propriedades.
relação a estas
em relação
em
ser de um dos
tipos:

( 1) uma folha
(1)
folha própria;
em !1
densas em
são densas
folhas são
as folhas
todas as
onde todas
n onde
de Q
!1 0 de
conexa Qo
componente conexo
uma componente
(2) uma
0;
(2)
ç2ol
"excepcional" .
(3) um minimal local do tipo "excepcional"
denotado por C(D)
n é denominado o centro de n
locais de Q
minimais locais
de ininimais
A reunião de
A
Q e denotado
C'(Q)..
fechados
de fechados
então uma seqüência
define então
n. Se define
em Q.
fechado em
0 e é fechado
C(D) #f- g
C2, C'(Q)
Féé C'2,
Quando /'
seqilência de
seguinte:
maneira seguinte:
da maneira
M da
MP em
saturados M.
saturados
em .A4

M0
Mo

= C(M)
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M.-,

- M.--)

As
de .M.
MP -- M...
Mp-l são
sao ditas
ditas de
de nível
nível p.
p. Se
F é de
de classe
classe C'2
C 2 (pelo
(pelo menos)
menos) a
a
As folhas
folhasde
Se .F
reunião dos
dos A/,
MP é densa em J\4.
M.
t'eunião
Recordemos
resultado de
de dois
dois teoremas,
teoremas, c\-ia
c,1ja demonstração
demonstração pode ser encontrada
encontrada em
Recordemos oo resultado

[C; C-21,
C-2], seção
seção 3:
IC;
Teorema: Seja LL uma folha de
de FF copito
como nas
nas condições ünteri,ares.
anteriores. SILponha
Suponha que
que l)or
por lI
'Eeare'rna\

folha-mola. Enl,ão
Então L tem
tem crescimento
crescimento e=poneltciat.
exponencial.
passe uma .folha-mola.

o
Q

Teorema: Seja
Seja çlo
n0 um minimal local
local de
de F do tipo
tipo ezcepciona!.
excepcional. Então, existe
existe uma
·u ma jottlafolhaTeorema:

mola
em Qo.
n0 .
mo/a em

[]

se .F
Féé uma
um a folheação
codimensão 1l sobre
M sem folha-mola,
minimal
Assim, se
folheação de codimensão
sobre A/
folha-n]ola, um
un] min;mal
local de
de /F não
não pode
pode ser
ser do
tipo (3)
(3) acima.
acima. Quanto
Quanto aos
aos minimais
minimais locais
locais do
tipo (2),
[oca[
do tipo
do tipo
eles
necessariamente holonomia
holonomia triviall
trivial; caso
caso contrário, a densidade das folhas
em Qo
n0
eles têm
têm necessariamente
folhas em
permitiria
uma folha-mola.
folha-mola. Resumindo, se
se /'
F não
possui folha-mola,
folha-mola, seus
seus
permitiria a construção de unia
não possui
minimais locais
locais só
de um dos
dos seguintes
seguintes tipos:
tipos:
iilinimais
só podem ser de

( 1)' uma folha
folha própria;
jly
(2)' un]
um aberto
aberto saturado
saturado com
com holononaia
holonomia trivial
trivial.
Sobre
os minimais
mm1ma1s locais
do tipo (ly,
( 1) ', recordetnos
recordemos que
que as folhas
folhas próprias
de nível
nível
Sobre os
locais do
próprias de
finito têm
têm crescimento
crescimento exatanlente
exatamente polinomial
polinomial (ve]
( ver parágrafo
parágrafo 1.5).
As folhas
folhas de
de nível
nível
finito
1.5). As
infinito, assim
assim como
como as
as contidas
cont idas en]
em abertos
abertos do
do tipo
tipo (2y,
(2)', podem
podem vir
vir a ter un}
um crescimento
crescimento
infinito,
exponencial.
Quanto à estrutura
estrutura dos
dos abertos do
do tipo (2y,
(2) ', observemos
observemos que:
(i)
todas as
as suas
suas folhas
folhas estão
estão no mesmo
mesmo nível;
(i) todas
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levando
n, levando
sobre Q,
exatamente sobre
singular exatamente
que é
sobre M,
contínuo sobre
um fluxo
existe um
(ii) existe
(ii)
fluxo colltínuo
A/, que
é não
irão singular

são
n são
em Q
deste fluxo
lü1has deste
F. As linhas
folhas
fluxo ein
folhas de .f.
sobre folhas
difeomorficamente sobre
F difeonlorficanlente
de .F'
folhas de

(ver parágrafo 1.5);
F (ver
transversais a /'
compactos transversais
arcos compactos
1.5);
l
l
nível
de nível
próprias
dee folhas
constituída d
é constituída
Dé
fronteira éJD
a fronteira
p, a
folhas
nível p,
de nível
se n
(iii) se
Q é de
aí) == n
Q --- Q

3.6).
C-1], lema
[C; C-il,
(ver IC;
inferior (vei
estritamente inferior
estritamente
lema 3.6).
2.2.
Teorema 2.2.
prosseguimento à demonstração
então plosseguinlento
Podemos dar então
demonstração do Teorema
irá
daí irá
que daí
mostrar que
objetivo é mostrar
Nosso objetivo
folha-mola. Nosso
possua folha-mola.
não possua
F não
Vamos supor
Vamos
supor que
que .F
então
seguirá então
Teorema 2.2
O Teorema
U. O
regular a.
recobrimento regular
todo iecobrimento
h(F,U) =
decorrer que A(/',U)
decorrem
= O
0 para todo
2.2 seguirá

do
Teorema2.1.
2.1.
do Teorema
pseudoo pseudoque o
Observemos que
U . Observemos
recobrimento regular Z/.
um tal recobrimento
Fixemos de agora em diante un]
Fixemos
reunião
urna reunião
é uma
que é
espaço X que
um espaço
sobre unl
opera sobre
a U
associado a
holonomia H(U)
de holonomia
grupo de
grupo
//(Z/) associado
Z/ opera

X aa
C X
PC
Seja P
IR. Seja
de IR.
compactos de
realivamente compactos
intervalos realivamente
finito de intervalos
número finito
um número
disjunta de un]
disjunta
crescimento
tendo crescimento
H(U)) tendo
de H(Z/))
elementos dc
(por eles)entes
órbita (por
uma órbita
em uma
x que estão ein
reunião dos pontos #
de
folha de
uma folha
contida em
U contida
de Z/
placa de
corresponde aa uma
em P corresponde
ponto em
polinomial. Cada ponto
polinomial.
uma placa
em uma

uma componente
n uma
X ee Q
em X
de P
J< aa aderência
crescimento polinomial. Sejam
Sejam /{
aderência de
P ein
componente conexa
conexo

de X
I<.
X --- /T
de
em
de D
pontos de
aos p07}tos
correspondentes
U correspondem
de Z/
placas de
passando por p/ac
F passa7}do
de .F
folhas de
As /o/has
2.6 ,4s
Lema
Lema 2.6
tes aos
Q em
em PP.
está em
X está
em X
D em
de çl
fronteira de
tipo (2)
do tipo
aberto do
estão em um aberto
XX estão
(2)' ' ee a jrolLteira

que
x de n
M, existe
em À4,
MP é densa em
reunião dos .A4.
Demonstração: Como a reunião
Demonstração:
existe um ponto #
Q tal que

Lx
P, l,,
(/. P,
Como xz gl
nível finito.
M, é de
passando pela placa correspondente em
Lx, passando
en] .A/,
de nível
finito. Colho
aa folha -L,,
a
pertence a
Lx pertence
Logo, L,
polinomial. Logo,
crescimento polinomial.
Lx teria crescimento
caso contrário, L,
(1 )', caso
não
não é do tipo (ly,
(2)'.
tipo (2y
do tipo
aberto do
um
um aberto
conexa
componente conexo
X a componente
C X
x. Seja /I C
contendo z.
X um aberto contendo
determina em X
Tal aberto determina
condição
da condição
demonstração da
da demonstração
antes da
feitas antes
considerações feitas
Pelas considerações
x. Pelas
contendo #.
deste aberto contendo
deste
correspondem
de /J correspondem
fronteira de
da fronteira
pontos da
por pontos
as órbitas passando pol
suficiente
suficiente do Teorema 2.2, as
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de folhas
de .F
:F que são
são próprias e com crescimento
os pontos
às placas de
folhas de
crescimento polinomial. Assim os
da fronteira
fronteira de
de /I estão
em F',
P, donde
donde se
conclui que
que Q
íl, = /
I (já
que, obviamente,
obviamente, /I C
C n).
D). O
D
da
estãoen]
seconclui
(jáque,
Seja ,4
AC
X um
um conjunto
conjunto (H(Z/),
(.H(U),H
cardinalidade tlláxima
max1ma ee
1 (U),n,é)-separado
Seja
C X
H](Z/),
n,c)-separado de cardinalidade
consideremos os intervalos
intervalos I/ contidos
contidos em X,
X, componentes
componentes conexas
conexas de
de X --- ,4
A que tenham
consideremos
extremidades em
em ,4
A (tais
(tais intervalos
intervalos podem
podem ser
ou fechados).
fechados). É
É fácil
que
extremidades
ser abertos
abertos ou
fácil ver que
diferença entre
entre a cardinalidade
cardinalidade de
de .4
A e o número
número destes
destes intervalos
intervalos /I é majorada pelo
pelo
a diferença
número de
de componel)tes
componentes conexas
conexas de
de X.
X. Portanto,
Portanto, para
para estudarmos
estudarmos A(/',Z/,
h(:F,U,E),
número
c), é suficiente
crescimento das componentes
componentes /I quando n --}
- +oo.
+CXJ.
estudarmos o crescimento
Consideremos P
P ee /{
J( como no
no lema precedente.
precedente. Um intcivalo
intervalo /I do tipo considerado
considerado
Consideremos
acima
será dito
dito do
do tipo
tipo (a)
(a) se
se /I
acimaserá

n /{
J( #
f. 0
0 ee do
do tipo
tipo (b)
(b) caso
caso contrário.
contrário. Decorre
Decorre então
então
n

do
Lema 2.6
2.6 que
que os
os intervalos
intervalos do
do tipo
tipo (b)
(b) estão
estão contidos
contidos en]
em un]
um aberto
saturado com
com
do Lema
aberto saturado

holonomia trivial.
holonomia
Sejam
Na(n,E) e
e JVÕ(n,c)
Nb(n,E) o
o número
número de
de intervalos
intervalos do
do tipo
tipo (a)
(a) ee (b),
(b), i'esp"uva:«e«te.
respectivamente.
Sejam JV.(n,c)
Nosso objetivo é demonstrar que estes
dois números
números descem
crescem polinomialnlente
polinomialmente com n se
se cé
Nosso
estes dois

é suficientemente pequeno.
pequeno.
Lema
2.7 Para
todo c
é>
O su#cieriíemen]e
suficientemente peq
pequeno,
Na(n,E) [em
tem crescímen]o
crescimento no
no mázÍmanLema 2.7
Para lodo
>0
eito,]V.(n,c)
mo poliltomáal
polinomial q«ardo
quando it
n cresce
cresce.
mo
Demonstração:
Consideremos um
um conjunto
conjunto finito
finito Z
Z C
que verifica
verifica as
as seguintes
Demonsti'ação: Consideremos
C PP que
....H;rÃPqcondições:

(i)
J( é
é coberto por bolas de centro em pontos de Z e raio c/3;
é/3;
(i) /{
(ii) para toda componente
conexa de
de X --I<
comprimento superior a c/3,
E/3, as
(ii)
componente conexo
/{ de comprimento
as extremidades (ou
(ou extremidade)
extremidade) desta
desta componente
componente en
en /{
]( está
apenas
dades
está em Z (note que existe apenas
um número
número finito
finito de
de tais
tais componentes).
componentes). Pelo
Pelo leRIa
lema anterior,
devemos notar
notar que
que o
o
um
anterior, devemos
bordo das
das componentes
componentes de
de X --- ]{
J( está
está em P,
P, o que
que torna possível
possível escolher
tal
bordo
escolher um tal
conjunto
Z.
conj«nto Z.
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Seja
Zn =
E Z
Z ee /f E
Hn(U)}. Seja e«tão
então /I «:n
um i«te--lo
intervalo do tip'
tipo (.),
(a) , co:no
como
Sej. Z.
= {J(Z)J
{.f(Z)l; z C
C H.(a)}.
acima.
Já que
que A
é (H(Z/),HI(a),7},c)-separado,
(H(U),H 1 (U) , n,é)-separado , e
e as
as extremidades
extremidades de
de I/ estão
estão em
em Á,
A,
acima. Já
,4 é
existe um
um elemento
elemento h
E H«(Z/)
Hn(U) tal
tal que
que o comprimento
comprimento de
de /z(/)
h(I) é maior
maior ou
ou igual
é.
existe
ÃC
igual à c.

n Ã/( #-/:- 0,
temos que
que h(I)
n Ã'
/( contém,
contém, necessariamente,
menos um
ponto
Como I/ n
0, temos
/z(/) n
necessariamente,pelo
pelo menos
um ponto
de
Logo, /I contém
contém pelo
pelo menos
um elemento
elemento de
de A''(Z)
h- 1 (Z) C Z«,
Zn, ou
Zn n
n // #-/:- g.
0.
de Z. Logo,
menosum
ou seja,
seja, z.
Concluímos então
então que
que aa cardinalidade
cardinalid ade destes
destes intervalos,
intervalos, ou
ou seja,
seja, N.(n,
Na(n, E-c)) éé majorada
majorada pela
pela
Concluímos
cardinalidade
de Z..
Zn . Mas, uJlla
uma vez
vez que
que Z C
C P,
P, a caidinalidade
cardinalidade de
de Z.
Zn tem
tem crescimento
crescimento
caidinalidade de
máximo po]inomia]
polinomial quando
quando n cresce,
cresce, e assim,
assim , também
também ]V.(n,c)
Na(n,E-) cresce
cresce ]lo
no máximo
max1mo
no máximo
no
polinomialmente com
com n. O lema está demonstrado.

o
O

A demonstração
demonstração de
de que
que 7VÓ(7},
Nb(n,E-)
também tem
tem crescimento
crescimento no
máximo polinomial
polinomial com
com
A
c) também
no máximo
n é um pouco
pouco mais
mais extensa.
extensa. Começemos
com:
n
Começámoscom:

Le1na 2.8
2.8 Sela
Seja cé >> 0
Osu$cÍenfeznertfe
suficientemente peqzze7to.
pequeno. Então,
de comp07tentes
componentes col&ezas
conexas
Lema
Então, o número
ziúmero de
- 1<
J( que
que contém
contém um
um intervalo
intervalo lI do
do tipo
tipo (b)
(b) tem
tem, crescime7tto
crescimento no
no máximo
máximo polinomia!
polinomial
de X -de
quando lz
n cresce.

n n

Demonstração:
duas con)potentes
componentes de X
K. Diremos
Diremos que
que aa distância
distância
Demonstração: Sejam
Sejam QI1 ee n22 duas
À' - /\'.

n n

entre
e Q2
ém
m (inteiro
(inteiro positivo)
positivo) se
este número
número for
o menor
dos inteiros
n
2 é
entre QI1 e
se este
for o
menor dos
inteiros positivos
positivos n
tal
que existe
existe h E
Hn(U) e zl
x1 C
E do-n
dom (h) n
n Qn1 (ou
x2 C
E dom
dom (h)
nn
E n2
n2
2 ) tal que
tal que
€ H«(Z/)
(o« z2
(A) n
Q2)
q«e h(xi)
A(#l) C
(ou À(z2)
h(x 2 ) C
E ni).
existir tal
tal m, diremos
diremos que
que esta
distância é infinita.
infinita.
(ou
QI). Se
Se não
não existir
esta distância

Fixemos uma componente
conexa Qo
n0 de
de X --- /\'.
J(. Seja
D. 0 o saturamento
de n
0 por
Fixemos
componenteconexo
Seja Qo
saturamento de
Qo

H(U), ou
seja, as
as componentes
conexas em
em -.V
X --- J(
dos pontos
pontos yy tal
tal que
que existe
existe #
x C
En
e
0 e
H(Z/),
ou seja,
componentesconexas
Ã dos
Qo
h€
E H(U)
h(x) == y. Da definição
definição de
de D.
demonstração do
do Lema 2.6, e por
0 , da demonstração
H(a) verificando
verificando A(z)
Qo,
um resultado
res ultado sobre
sobre estrutura
estrutura de
de abertos
abertos conexos
conexos saturados
saturados (ver
( ver parágrafo
parágrafo 1
1.3)
segue que
que aa
uin
.3) segue
reunião das extremidades
extremidades das
das componentes
componentes conexas
conexas elcle
e Qo
fio é uma reunião
reunião finita de
de órbitas
por elementos
de H(Z/)
H (U) que
que têm
têm ciescimeiito
crescimento polinomial.
As folhas
folhas correspondentes
correspondentes aa
por
elementosde
polinomial. As
estas extremidades
extremid ades são
Daí, o número de coma)onentes
componentes conexas
conexas de
de X -- /t'
J( a uma
são próprias. Daí,
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distância
ele Qo
íl, 0 tem
tem crescimento
crescimento no má.ximo
polinomial com
com n.
n.
distância inferior a n de
máximo polinomial
demonstração do
do lema é agora
agora uma
urna decorrência
A demonstração
recorrência de duas observações.
observações. A primeira é
que
se íl,
contém um
um intervalo
intervalo do
do tipo
tipo (b),
(b ), então
então Q
íl, está
está a
a uma
urna distância
inferior a
a n
n cle
de
que se
Q contém
distânciainferior
uma componente
componente conexo
conexa Q'
íl,' de X -- Jí'
J( de conlpiimento
comprimento superior a c.
é. A
A segunda é o fato
uma
de
apenas um número
número finito
finito de
de componentes
componentes de
de X -- /{
J( de
de conlprinlento
comprimento superior
de existir apenas
superior
D

a é.

Antes de continuarmos
continuarmos a demonstração, precisaremos
resultados .
Antes
precisaleinos de alguns resultados.
Seja
N C ]R
IR uma.
uma subvariedade
subvariedade de
de dimensão
dimensão 1,
1, não
não necessariamente
necessariamente conexo
conexa e possipossiSeja .N
velmente cona
com bordo não
não vazio. Seja I'
r um pseudogrupo
pseudogrupo sobre .V
N gerado
gerado por uma família

cr,

finita I'o
r O de
de difeonaorfisnlos
difeomorfismos locais
locais de classe
classe C'', r 2
2 2, ee que preservam
preservam orientação.
finita
orientação. Vamos
supor,
que os
os elementos
elementos de
de I'
r tenham domínio aberto.
aberto .
supor, por simplicidade,
simplicidade, que

Seja
.J uma
urna coleção
coleção de
de subintervalos
subintervalos compactos
compactos de
de JV
N com
interior disjunto.
disjunto. Seja
Seja .7
com interior
Seja
E I';
r; diremos
diremos que
que g
g é uma permutação
permutação de .7
.J se
gg C
se dom (g) é compacto e se,
se, para cada
E ./,
J, tivermos:
tivermos: ou
int (J)
0 ou
ou JJ Ç
Ç do-n
dom (g)
(g) ee g(J)
g(J) CE .7
J.
JJ C
ou i«t
(J) n
n dom
dom (g)
(g) == ü

Se
r O consistir
consistir apenas
apenas de
de peimutações
permutações de
de ./,
.J, diren)os
diremos que
que I'
r é um
um pseudogrupo
pseudogrupo de
de
Se I'o
permutação
de J.J finitamente
finitamente gerado.
gerado. Fixemos esta hipótese
hipótese de agora
agora ein
em diante.
diante .
permutação de
Vamos supor que
que g €
E 1'
r e que
que tenha
tenha a forma
g
g=

= h.hm QO h...\
hm-1 QO .• • .• aO h\
h1

onde cada Ai
hi C
E r
está restrito
restrito a uma parte adequada
adequada do
do seu
seu domínio.
domínio. Seja ainda
onde
I'oO e está
g. = h. . h.-t

.

o AI , l

$p$m

(dessa
forma, g =
= g.).
9m)- Se
Se JJ C
E J.J e
e se
se JJ C
C dom
dom (g),
escreveremos J,
Jp =
= g.(J),
gp(J), ll
(dessafor:«a,
(g), escoe«re-nos

m.
$ pp $ m.

Diremos que
um elemento
elemento g
g€
E 1'
r éé uma
uma cadeia
cadeia simples
simples com
com base
base JJ se
se JJ =
= dom
Diremos
que um
dom (g) ee

se J,Ji,.
J,J1 , ..•
,Jm forem
forem elementos
elementos distintos de
de g.
g. Se Ji,
11 , ....
,Jm forem
forem distintos
distintos e
e JJ =
= J,.,
lm,
se
. . ,J.
. . ,J.
diremos
que g
g é
é uma
uma cadeia
cadeia fechada
com base
base J.
J. Se h é
é uma cadeia
cadeia simples
com base
base JJ
diremos que
fechadacom
simples com
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ee g
g uma
uma cadeia
fechada com
com base
h(J), diremos
diremos que
que A'l.g.A
h- 1 .g.h é
é uma
uma cadeia
cadeia básica
básica fechada
cadeia fechada
base A(J),
fechada

com base J.J.
com
Fixemos JJ =
= la,
[x, pl
y] CE ./:1 e seja
G o conjunto de elementos
elementos g C
E I'
r tais que
que JJ =
= dom
dom (g) e
seja G

g(J)
Então G
G éé um
um grupo
grupo de
de difeomorfismos
difeomorfismos de
de JJ sobre
sobre ele
ele mesmo,
mesmo, os
os quais
são classe
classe
g(J) == J.J. Então
quais são
C2 e
e preservam
orientação. Seja
Seja Go
G0 C
e G
conjunto das
das cadeias
cadeias básicas
básicas fechadas
fechadas com
com
C'2
preservamorientação.
G oo conjunto
base J.
J. É
É fácil
fácil ver
ver que
que Go
G0 é
é um
um conjunto
conjunto (simétrico)
(simétrico) de
de geradores
geradores para
G (possivelmente
base
para G
(possivelmente
infinito).
No caso
caso em
em que
que Go
G 0 éé finito
(e este
este é
caso que
que irá
irá nos
nos interessar)
interessar) oo lema
lema abaixo
abaixo
infinito). No
finito (e
é oo caso
trivial. Uma
Uma demonstração
demonstração para
para o
o caso
caso geral
geral pode
pode ser
encontrada em
em [C-C,1],
Teorema
éé trivial.
sei'encontrada
IC-C,ll, Teorema
2.4
2.4.

Lema 2.9 Sda
Seja Z,
b CI
E]x,,yl=
y[= int(J).
int(J). Enlào
Então e
existe
E]x, b[ tal
que a < ./(b),
J(b) , para
para iodo
todo
Lema
síe a Clz,ól
fa/ qKe

f

o

E G0 .

Retornemos
demonstração do
do Teorema 2.2.
2.2 . Pelo Lema 2.8, para estudar o cresciRetomemos à demonstração
crescimento de JVb(n,
Nb( n, c)
é) é suficiente
crescimento de intervalos do
do tipo (b) contidos
contidos en]
em
mento
suficiente estudar o crescimento
componente coilexa
conexa fixa Qo
n0 de X -- /{.
K. Iremos denotar este número
Nb(n,t,n
uma componente
número por JVÓ(n,c,
Qo).
0 ).
Consideremos
Consideremos o conjunto

Hn(no) = {A
{h c
E Hn(U)l:3x
dom (h)
n Qo
no com
com À(«)
h(x) E
no}
H«(Qo)
x«(ü)la« Ec dom
(A) n
€ Qo}
Agora, segue
segue da estrutura dos
dos abertos
abertos saturados
saturados sem
senoholonomia,
holonomia, conforme
conformejá vimos,
vimos,
que podemos
podemos definir
definir uin
um fluxo
<I>t sobre
sobre Qo
n0 que
que leva
leva órbitas
órbitas de
de H(Z#)
H(U) em
em órbitas
órbitas de
de H(U)
que
fluxo Ot
H(Z/)

que é
é não
não singular
singular precisamente
precisamente sobre
sobre Qo.
n0 . O caráter
caráter local
local de
de õt
<I>t provém
fato de
de
ee que
piovén) do
do fato
que
uma (ou
(ou duas)
extremidades de
podem coincidir
coincidir com
uma extremidade
extremidade de
de uma
uma
0 podem
que uma
duas) extremidades
de n
Qo
com uma
componente conexo
conexa de X
X.
Se
hC
E H«(Qo),
H 11 (n 0 ), então
então h
coincide em
em n
n dom
dom (h)
(h) com
com <I>t(h),
onde t(h)
o "período"
"período"
0 n
Se h
h coincide
Qo
(>t(A),onde
t(A) éé o
de h (ou
(ou seja,
E ç2o
n0 nn dom
dom A,
h, então
intersecção da
de A
h com
de
seja, se
se #x C
então <Pt(h)(x)
q't(h)(z) está
está na
na intersecção
da órbita de
com

no),
Ç2o)
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Lema 2.10 Paí'a
Para toda
componente coneza
conexa n
de X -- /\',
](, existe
constante C
Lema
íodn componente
Qo
ez sfe uma consíanÍe
C' >> O
0 tal
fa/
0 de

s;

que, ..se Ah CE H«(n.),
Hn(no), .«tão
então lt(h)I
C.n.
qwe,
it(À) $ O.n.
Demonstração: Nosso
Nosso objetivo
objetivo aqui
aq ui é usar
usar o
o Lema
Lema 2.9.
2.9. Para isso
devemos notar
notar o
Demonstração:
isso devemos
seguinte: pelo
pelo Lema
Lema 2.6,
2.6, H(Z/)
H(U) éé um
um pseudogrupo
pseudogrupo de
de penllutações
permutações para
conjunto de
de todas
todas
seguinte:
para oo conjunto
as componentes conexas
J(. Além disso, se
se A
hC
E H
(pela estrutura
estrutura
11 (no) é fácil ver (pela
conexas de X --- /\'.
H.(Qo)
dos
abertos saturados
saturados sem
que se
se QI
n 1 == dom
n Qo,
n 0, então
então /z(QI)
h(n 1) == Qi.
n 1. EÉ
dos abertos
sem holonomia)
holonomia) que
domah n
claro
que para
para todo
todo tal
tal A,
h, vale
vale que:
clamoque
que:
h

::

hj

o hi-\

o . . . o }l \

(2.2)

onde os
os A
h; C
E Hi(Z/)
H 1 (U) ee Jj $
s; n.
n. A
A decomposição
decomposição (2.2)
(2.2) determina
determina uma
urna única
única seqiiência.
seqüência.
onde

(21, QI, . . . , Qj

(2.3)

sub-intervalos, componentes
componentes conexas
conexas de
de X -- /í',
](, com
propriedadess:
de sub-intervalos,
com as
as propriedadess

(i) QI = Qj;
(ii) n
contido na
na conaponente
componente X
X - /{]( contendo
contendo hAÍo
o . . . oo A-(#),
h 1 (x), :«
xE
n1 .
Ai-l
1oh
1_ 1 o
(ii)
Q{1 está
está contido
C QVamos então
primeiro provar o lema pala
para as cadeias
cadeias básicas
básicas fechadas
base em un]
um
então piinleiro
fechadas com base
sub-intervalo
fixo de n
sub-intervalo n
Qi1 fixo
Qo.
0.
Fixemos
h como
corno sendo
sendo uma
uma tal
cadeia; então
então as
as decomposições
decomposições em
em (2.2)
(2.2) e
e (2.3)
(2.3) nos
nos
Fixemos A
tal cadeias
mostram que
que existe
seqüência de intervalos
intervalos do
do tipo:
existe uma seqilência

Qi,Ç2..,Q",

,Q.,,nb

) !12bm ) {2aP) ' ' ' ) (2al ) Í21

onde todas
todas as
as componentes
componentes ni,Q..,..
n1, nªl, .... ,Q..,Qbl,...,QÓ.
, nªP' nb1, ... , nbm são
distintas e tal
que ç2i
n1 =
onde
são distintas
tal que
dom
n Qo.
n0 . Seja
um fluxo
como nas
considerações que
que antecedem
antecedem ao
lema. Se
Se t(h)
dom h n
Seja <I>
® um
fluxo como
nas considerações
ao lema.
t(A) éé
um
período de
de Ao,
h0 , temos
temos que
que h
h=
= (>.(/.)
<I>t(h) em
em ç21
n1 . Pelo
Pelo Lema
Lema 2.9,
2.9, para
para cada
cada b
bC
E QI
D 1 existe
ex iste
um período

a E
n1 com
de forma
forma que,
que, para toda cadeia
cadeia básica
básica fechada
com base
base Qi
D 1 teremos
teremos
C Qi
com a < b de
fechada /J com
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valores
para valores
<Pt pa:a
por Q't
dada por
D 1 aquela
ele QI
positiva de
orientação ])ositiva
como orientação
ainda como
Tomemos ainda
f( b) >> a. Toinen]os
/(Z))
aquela dada

O.
ta << 0.
que t.
claro que
= a. EÉ claro
<1? 1Jb) =
que a)t.(b)
tal que
ta tal
agora Z..
de t. Seja agora
crescentes de
crescentes
que
tal que
D 1 tal
sobre QI
h' sobre
fechada A'
básica fechada
cadeia básica
exista uma.
que exista
absurdo que
Suponhamos
Suponhamos por absurdo
unia. cadeia

<P 1(h'}(b)
teremos 'D.00(Z,)
O, teremos
t(h') << 0,
Se t(A')
ltal• Se
>
lt(h')I
í(A')l
> it.l.

h'(b) << «.a.
= h'(Z,)

=

tomemos "a
O, to":e:nos
t(h') >
Se í(A')
Se
> 0,

1
Em
a. Ena
que (h't
então que
h'; éé claro
de A';
inversa de
(h't 1 ,, inversa
<P-t(h') '= (A')''
fechada 'b-t(A')
cadeia básica fechada
cadeia
claro então
(A')''(b)(b) << a.

positiva
constante positiva
uma constante
existe uma
Assim, existe
contrad ição. Assim,
urna contradição.
obtemos uma
casos, obtemos
dois casos,
dos dois
qualquer dos

C1 .
:s; C'].
lt(h)I $
teremos it(A)l
D 1 teremos
base Qi
com base
h cona
fechada A
básica fechada
cadeia básica
toda cadeia
para toda
que pata
tal que
C 1 tal
C'l
com
básicas fechadas
cadeias básicas
de cadeias
finito de
um número
agora que existe apenas unl
Observemos
Observemos apoia
número finito
fechadas cona
básica
cadeia básica
toda cadeia
para toda
que para
tal que
C >
constante C
existe uma constante
logo, existe
D0 ; logo,
em Qo;
base contida em
base
> O
0 tal

:s; CC.
lt(h)I $
teremos IZ(A)l
D0 teremos
em Qo
base en]
h com base
fechada À
h €E Hn(D
elemento A
notar que todo clenlento
devemos notam
caso geral,
no caso
0)
lema no
Para demonstrar o lema
Para
geral, devemos
H«(Qo)
seja:
ou seja:
fechadas, ou
básicas feclladas,
máximo n cadeias básicas
corno produto de no máximo
se
se escreve como
h

onde
Assim:
fechada. Assim
básica fechada.
cadeia básica
h~ é uma cadeia
< n e cada hç
onde Jl <
h =

t(h) '

Desta forma:

®t(hÍ)

o 'b

o

t(hÍ )

1:. t(hl)

1

C.n
:s; C;.n
lt(h)I = L lt(h~)I
It(A)l
(AI)l$
{-1
i=l

D
o

desejada.
desigualdade desejada.
que é a desigualdade

constante C'(E)
Existe uma
J(. Ezíste
X --- Ã'.
de X
componente conexa
uma componente
0 0 Hma
Seja Q.
2.11 Sda
Lema
Lema 2.11
conta;a de
uma constante
O'(c) >> 0O
são
, hk-J sao
h 1 , h2 , ....
Do ee AI,A2)
de f2o
pontos de
são pontos
y 2 << ·'· · << Yk
y1 <
se yi
propriedade: se
seguinte p70przedade;
com
com aa segt&tnte
< Z/2
yt sao
- . )Ak-l
que:
Hn tal que:
de H.
elementos de
elementos
Í)

)

:(IV:;V:+:l)

C Qo;

a E.
superior «'
comprimento s«7,e,{.«
tem como«im'«t.
(ii) hi(]yi;Yi+1D
rí
:(ly:;y:+:l) te«.
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C'( .s).n.
Então k $ 0'(.).n
E«tão
sobre
coincide sobre
h; coincide
, k , A{
1, ...
= 1,.
i =
cada á
para cada
anterior, para
lema anterior,
do lema
fato: do
Demonstração: De fato:
Demonstração:
. .,k,

(<l>t(J)) >>
comp (q'.(/))
Do, comp
C Õo,
<l>t(J) C
se q'.(/)
que se
tal que
> 0O tal
.s' >
Seja c'
C.n. Seja
lt(h;)I $ O.n.
onde it(h{)l
<l>t(h,), onde
com O.(h.),
]Yi,Yi+d co:n
ly{,yi+ll
J)
intervalo /)
do intervalo
comprimento do
comp /I '= comprimento
(onde comp
cE (onde

ltl
q ltl

$

existência
(a existência
.s' (a
(1) >> c'
comp (/)
então comp
1,
1, então

um
D0 um
Z C
Seja Z
D0 ) . Seja
x Qo).
em // x
<I> em
de (b
uniforme de
continuidade uniforme
da continuidade
conseqüência da
é conseqüência
.s' é
tal c'
de tal
de
C Qo

> 0O ou
t(h;) >
se t(Ai)
[t(hi)] se
li=
seja Z{
i , seja
cada á,
Para cada
BE,; 2(z). Para
UzEZ B.,/2(z).
C U;.z
D0 C
conjunto finito tal que Qo
= it(hi)l
ou
está
<I>1, está
que OI.
então que
claro então
É claro
inteiro). É
maior inteiro).
função maior
éa
[]1 é
(onde 1
< 0O(onde
t(h;) <
se t(Ài)
+ l1 se
[t(hi)] +
l; == it(h{)l
Zí
a função
pois
.s' pois
que c'
maior que
comprimento nlaioi
tem comprimento
Yi+l [) tem
<I>i;(]yi, yi+il)
Yi+l [. Além disso, ®Zi(l3/i,
]Yi, yi+il.
em lyi,
definido en]
'>'HJ-Z.(©l.(lyi;

yí+- l)

'p.nJ(lp:; v:+-l)

h:(jy:; v:+- l)

l.
l;I << 1.
- Zil
lt(h;) -que cE ee if(A{)
comprimento maior
tem comprimento
Yi+d) tem
h;(]y;; yi+ll)
evidentemente A{(lyi;
ee evidentemente
maior que
Yi+i [
]yi; yÍ+il
tipo lyÍ;
do tipo
intervalos do
de intervalos
número de
que oo número
Resulta então
0. Resulta
[n<I>_i;(Z) #-=f. @.
Yi+l ln®.i.(z)
]yi; yf+i
Logo, IVi;
Logo,
então Sue
n)
(Cn

conjunto
é majorado pela cardinalidade do conjunto

LJ
U

--[cn ]
•=-(Cn}

cardinalidade
esta cardinalidade
que esta
<I>i(Z). É
q)i(Z).
É claro
clamoque

iE ?l,

(dependendo
C'(.s) (dependendo
constante C"(c)
uma constante
existe unia
Assim, existe
cresce. Assim,
n cresce.
quando n
lin earmente quando
cresce
desce linearmente
que
assun que
Concluímos assim
C'(.s )n. Concluímos
expressa por
cardinalidade éé expressa
esta catdinalidade
que esta
E) tal que
de c)
apenas de
apenas
por C'(c)n.

k

o

C'(.s )n.

tal
C"(.s) taJ
constante C'"(c)
uma c07islante
existe Hma
pequ eno, ezÍste
suficientemente pequeno,
todo cE >> 0O su$cÍenleme71te
Para todo
2.12 Para
Lema 2.12
Lema

C"(.s )n.
D) $ C'"(c),'.
Nb( n, E, Q)
qu e .Nb(n,c,
temos q«.
J( tem«
X -- Ã
de X
D d.
conexa Q
componente c.n.toda "mpo«e«t.
para to'í«
qu e, p««
q«e,
Xk
< -· · · << zk
x2 <
< z2
x1 <
Seja ai
-K. Seja
X --/\'.
de X
D 0 de
conexa Qo
componente conexo
uma componente
Fixemos urna
Demonstração: Fixemos
Demonstração:

]x 1 ,x 2 [,
então lzl,z21,
são então
considerar são
iremos considerar
que iremos
(b) que
tipo (b)
do tipo
intervalos do
n DQo.
An
pontos de .A
os pontos
os
0 . Os intervalos
os
que os
tal que
de Hn(U)
hk-l de
h1, .. .... ,, hk.i
elementos Ai,
existem elementos
hipótese, existem
Por hipótese,
xk[, Por
]xk-l, zkl.
x3[, ....
]x 2 , n31,
lz2,
. .,, 1a;k-l,
H.(Z/) tal
que c.s .
maior que
comprimento maior
todos comprimettto
tem todos
1,
x;+1 [),parai=
h;(]x;, zi+ll),
intervalos A{(jaçf,
intervalos
para i'
1, ....
. . ,, kk --- 1
l tem
círculo
o círculo
X éé o
onde X
simples, onde
mais simples,
caso mais
demonstração, abordaremos o caso
Para simplificar a demonstração,
Para
supor
Podemos supor
H 1 • Podemos
por HI.
gerado por
S1 gelado
de SI
globais de
difeomorfismos globais
de difeonlorfismos
grupo de
um grupo
é uin
e H é
S1 e
SI
, Dm as componentes
D1 , .. .. .. ,Q,.
então Qi,
Sejam então
2. Sejam
cr, rr 22 2.
classe C",
seja classe
H seja
de H
elemento de
todo e]enlento
que todo
as comi)orientes
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que cé.
maior tluç
h e que
D0 por /&
de üóo
órbita cie
estâo na Oloiua
X -K
de -À
conexas ae
--J\ que estão
quc tenham
cnnaiii comprimento
cuuipiJuicn u iii'uui

D1 .. Para
f; (D;) == Q]
que ./:(Q{)
tal que
H tal
de H
f; de
elemento ./:
um elemento
escolher uin
pode-se escolher
m, pode-se
2, .. .... ,, nz,
Para cada {i = 1,
Pala
1, 2,
Para
desses
produto desses
f; éé produto
que /.
tal que
H1 tal
ele HI
elementos de
ele elementos
número de
maior núiilelo
= o lllaioi
coloquemos l;Z{=
cada i, coloquemos
das
de Lipschitz
das constantes
máximo das
Seja óô oo máximo
[ 771 } , Seja
max{l 1 , 1
seja Jl == maxlll,
elementos ee seja
2 , .. .... ,, Z,.}.
elementos
J2,
constantes de
Lipschitz das
/f;.

um
con tém um
D0 contém
que Qo
vez que
uma vez
vimos, uma
Conform e já vimos,
g(D 0 ) =
que g(Qo)
E H tal que
Seja
Seja gg C
= D
Qi.
1 . Conforme
de
h; de
n elementos
ele no
produto de
seja produto
(b ), podemos
intervalo do tipo (b),
intervalo
podemos supor que gg seja
no máxjmo
máximo n
elementosh{

H1,

h; ,
elementos hq,
construir elementos
podemos coilstruii
/j podemos
com os
h; cona
compos1çoes dos
eventuais composições
Tomando eventuais
Tomando
dos Ai
os /l
para
D1 , para
em QI,
ntidos en]
todos co
estejam todos
x;, x;+ 1 [) estejam
que h:(]
man eira que
ele Hn+I
hí__ 1 de
h~, ...
hl:,
. .., , AI.:
H«+r de
de maneira
AI(lz{,ZÍ+ll)
contidos
=
h: =
D1 , então
C Qi,
x; +1 [) C
(]x; a{.+il)
que h;
tal que
exist ir iío
se existir
que se
l ( devemos notar
- l(devemos
1, . . . , k -i = 1,...,k
0 tal
i=
notarque
Âi.(lzf.,
entãoh:.
0

0

,

0

0

difeomorfismos
dos difeomorfismos
Dj dos
ele Lipschitz
constantes de
as constantes
consideremos as
m, consideremos
l, 2, ...
Para .jj = 1,
h;
hi.).
Pala
. . . ,, m,
Lipschitz ój
0

).

JT1

inversos ./F'
inversos

min{é,é / 81 ,é /8 2 , •..
seja c'E- =
H ee seja
CE -H
= ininlc,c/ói,c/.52,...,c/-5,,,}.
1

pela
que c'é 1 >> O,
claro que
,é/ôm}· É
É claro
0, ee pela

maior
é maior
x;+ 1 [) é
h~(]x;, zÍ+ll)
de AI(lzÍ,
comprimento de
o comprimento
l, o
- 1,
1, ....
segue que para {i '= 1,
h~, segue
dos AI,
definição
definição dos
. . ,, k -1
E- •
que c'

=

=

= 1i:

h:' = ÀI oo gg- '
torn emos A;'
e tomemos
1, ...
para .jj = 1,
g( xj ) para
pontos Yi
os pontos
agora os
Consideremos agora
Consideremos
y.f = g(#j)
. . . ,, kk e

1

- l.l.
1, .. .... ,, k -D1 --} D
QI
Qi1 ,, ái == 1,
g
Como g
H1 . Como
de Hi.
elementos de
+ l/ elementos
2n +
no máximo
de, no
produto de,
h? é produto
cada hl'
claro que
EÉ claro
que cada
máximo,, 2n

que:
então que:
xk, segue
x 1 << -· .· ·- <
orientação ee zl
preserva orientação
preserva
< ak,
segue então

< Yk;
Y1 < ... .· <
(i) y*;
D1;
h?(]y;, Yi+1 [) Ce Q:;
(ii)
(ii) hl'(IV{,Vi+-l)

é1•
comprimento superior a É:'
tem comprimento
[) tem
i+l 1)
h\'(]y;, Y
(iii)
liií) AI'(ly{,
yi+l
que:
tal que
C'(é') tal
existe C''(c')
que existe
Segue
Segue do lema
lema,anterior que

l)
C'(é').(2n ++ J)
k .S
5; C"(.').(2n
81

(2.4)

Pela
definição de
de c'
é1 e
e pelo
pelo fato
fato de
de que
fixo, existe
existe uma
constante C'"(c)
C"(é) tal
tal que
que
Pela definição
que /l éé fixo,
uma constante

O < C ' (ê').(2n

+ l)

::; C"(ê)

C"r.'\.Í2"
n + n $ C«(.)

(2.5)
(2.5)

De (2.4)
(2.4) ee (2.5)
(2.5) veda
vem que:
que:
l)e

C"(ê) .n
kk::;
$ a"(c).n
Concluímos então
que o
o crescimento
crescimento de
de JVÓ(n,
Nb(n, c,
ê, .Q
é limitado
limitado superiormente
superiormente por
por um
um
0) é
Concluímos
então que
Qo)
crescimento linear
linear en]
em n, o que
que demonstra
demonstra o lema
caso em
em que
que X =
= S'
8 1 ee H(Z/)
H(U) éé un]
um
crescimento
lema no
no caso
grupo de difeomorfismos globais de
ele SI
81•
grupo
Para demonstrar
demonstrar o lema
lema no
no caso
caso geral,
se utiliza o mesmo
usado para a dedegeral, se
mesmo método
método usado
monstração que
que fizemos
8 1 ,, contento
contanto que se
façam restrições
restrições adequadas
adequadas aos
aos domínios
domínios
monstração
fizemos para
pala Si
se façam
de definição
definição dos
elos elementos
H(U) utilizados.
utilizados. Lenlbrenlos
Lembremos que
que Ht
H 1 éé constituído
de um
um
de
elementosde
de H(Z/)
constituídode
número finito
finito de difeomorfismos
lipschitzianos e assim
assim existe
existe uma constante
que
difeomoiflsinos lipschitzianos
constante óõ >> 0O tal que
os intervalos
intervalos A{(lzi,
hi(]xi, zi+il)
Xi+l [) têm comprimento
comprimento menti
menor que
que&,
que c.
ê. Ainda,
os
'5c, embora maior que

h, ... ,

os elementos
elementos /2, . . . , /,.
fm utilizados
uti lizados anteriormente
anteriormente podem
ser substituídos
substituídos por
por uma
uma coleção
coleção
os
podem ser
finita
elementos de
de H(Z/)
H (U) cujos
cujos domínios
domínios cobrem
cobrem n
u Q3
D3 U
u .·.· ·. U
u Q,,:
Dm ee tal que,
que, para
2 U
finita de elementos
ç22
cada
f(Di n
dom(!))
cada tal /,f, /(Qj
n dom
(./))

e
n1 , para
, m . Se
Se c
ê for
for suficientemente
suficientemente pequeno,
C Qi,
para j -= 2, .. .... ,m.

supor que
que todo intervalo
intervalo de conlprimetlto
comprimento menor que
Óê contido em uma
podemos ainda supor'
que óc
componentes n2,
D 2 , .•.. .. ,Q,,.
, nm está contido
cont ido tanabéna
também no
no domínio de deílnição
definição de um
um dos
elos /f
das componentes

coi'no
COITIO

acima.
acima.

mesmo tipo de restrições
restrições deve
deve ser feito para a aplicação
aplicação g como
como anteriormente.
anteriormente.
O mesmo
Uma vez
vez tomado este
este tipo de precauções,
precauções, o lema no
no caso
caso geral segue
segue facilmente.
facilmente.
Uma

D
O

Término da demonstração da condição suficiente do
Teorema 2.2
Término
do Teorema
2.2
Dos Lemas
Lemas 2.8
2.8 ee 2.12,
2.12, temos
temos que
que .Nb(n,c)
Nb(n,ê) tem
tem crescimento
crescimento no
no máximo
máximo polinomial
Dos
quando nll cresce,
cresce, contento
contanto que
que cê seja suficientemente
suficientemente pequei)o,
pequeno, Do Lema 2.7
2. 7 temos
temos que
que
este fato
fato também
também é
é verdadeiro
para Na(n,e).
Na(n,ê). Seja
Seja então
então
este
verdadeiro para
N(«, .)

- .N.(n, .) + ]V.(n, .)
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,

l
fl ll ito e tem cresclnlent.o
S
110
ax] mo
max1mo
no il]
crescimento
N(n,é)
fixos, N(n
n e Cé fixos
cada 1?,
que para cada
claro que
E claro
.) eé finito

cresce.
poli nomial, conforme n desce
polinomial,
só
e só
finito e
N(X) éé finito
que /V(X)
claro que
É claro
X. E
de À'.
conexas de
componentes conexas
de componelttes
N(X) oo número
Seja .N(X)
Seja
número de

U.
recobrimento Z/.
depende do recobrimento
anteriormente:
Clonforme
Conforme foi observado anteriormente:

/V(H (a) , H- (a) , n, ' )

A'(n,c) $ 7V(X)

cresce,
n cresce,
polinomial quando n
máximo polinomial
no n)áximo
tem crescimento no
N(H(U),H
Assim, .V(H(U),
#l(Z/),
n,c) tem
1 (U),n,é)

de onde se deduz que:
.

1

=O,
sup-1ogN(H(U),H
lim
[im sup
]0,
1 (U),n,é) =
n ]og ]V(H(Z/), HI(Z/),n,c)
' n,

n-+oo
n"+oo

U,
regular Z/,
recobrimento regular
todo recobrimento
váli do para todo
resultado é válido
Como este
O. Como
h(F, U) == 0.
seJa, A(/',Z/)
ou seja,
ou
este resultado
O.
h(F, g) == 0.
que h(/,g)
2.1 que
do Teorema 2.1
segue
seguedo
terminada.
Teorema 2.2 está teriiiinada.
cio Teoreilla
A demonstração do
A

D
o

sub-exponencial, então
tem crescimento
F te7n
folheação .F
da /o/Aeação
folhas da
todas as
Se todas
2.4 Se
Corolário 2.4
Corolário
as /oJ/}as
crescimeztto
sab-ezp07}e7tcia/,
eztZão

h(F,g)
h(/', g)

= O.

tem
:F temi
então .F
folha-mola, então
urna folha-mola,
tem uma
:F tem
se /'
2), se
[C-C; 21,
ele IC-C;
Pelo Teorema 3.2 de
Demonstração:
Demonstração: Pelo
então trivialmente.
O corolário segue
exponencial. O
crescimento exponencial.
com crescimento
uma folha cona
segue então

D
O

2.2.
do Teorema 2.2
aplicações do
exemplos, aplicações
seguir alguns exemplos,
A seguir
entropia
com entropia
de codimensão
de uma folheação
exemplo de
um exemplo
Vamos dar
Exemplo 2.5 Vamos
Exemplo
dar um
folheaçãode
codimensãol1 com
geométrica estritamente positiva.
geométrica

lz1 1<
{z1 CE C(C lI lzil
D 2 ::= {z]
S 1 , onde l)2
D 2 x Si,
IR-3, T ::= Z)2
em ]R3,
sólido en]
Consideremos o toro sólido
Consideremos
< 1} e

s'

c c ll,,l
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dada
--t iT aa(ia.
Seja Jf :: T
maneira. Dela
da seguinte
:F1 sobre
uma folheação
construir uma
Vamos
Vamos construir
lolheaçao /'i
soi)re JT cla
seguli)te manell'a.
i --}
por
poi'

'.;-,.,,- (;., --;,-;,!)
be
colocarmos:
Se colocarmos:

=

r e '21rO;
z
re2"0f
1
e21rp;
{ Z 2 - C27rpi )

S 1.
S p 5;l.
O$
S 0S
O$
Sr S
O$
onde 0
onde
$ 1, 0
5; 1l ee 0
torna-se:
J torna-se:
expressão para ./'
A expressão
A

.r(«'''',

.'«]

-(:1.'«'

--

;,.'"''

, .'«'

)

voltas no
duas voltas
dá duas
que dá
C T que
toro T' C
um toro
sendo um
como sendo
de /f como
imagem de
na imagem
pensar na
Podemos pensar
Podemos
no
2.6).
figura 2.6).
(veja figura
de T (veja
interior
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toda
que toda
daí que
[I-T]. Decorrerá
em ji-TI.
qual obtida em
tal qual
expansiva, tal
M seja
compacta .A4
variedade compacta
variedade
seja expansiva,
Decorrerá daí
folheação tem
tal folheação
tem entropia positiva.
codimensão
em codimensão
de /F em
expansividade de
para a expansividade
uma condição necessária para
A seguir daremos uma
A
entropia positiva.
tem entropia
folheação tens
que 1:
maior que
1: aa,folheação
uma
de uma
geométrica de
suficiente para que
condição suficiente
iremos obter uma condição
Assim, iremos
que a entropia geométrica
entrop ia geofo lh eação com
um exemplo
também um
Daremos também
nula. Daremos
seja nula.
não seja
folheação
folheaçãonão
exemplode folheação
com entropia
geoexpansiva.
mas não
métrica positiva mas
não expansiva.

3.2

Folheações expansivas de codimensão
codimensão l1

M
folheação em Jv
Fuma
riemanniana e /'
variedade compacta riemanniana.
uma variedade
A1 será unia
Neste parágrafo, A/
uma folheação
C 00 •
classe C'"
F são
M e .F
também supor que A'f
codimensão 1.
de codimensão
l. Iremos também
são de classe
existe, por
(que existe,
dimensão 1l transversal àà J:F (que
FT de dimensão
folheação /r
Fixaremos também uma folheação
e
de /F e
folhas de
as folhas
todas as
que todas
ainda supor
Podemos ainda
Frobenius). Podemos
teorema de Frobenius).
pelo teorema
exemplo,
exemplo, pelo
supor que

93
93

necessári o,
se necessário,
passando, se
orientável, passando,
tran sversalmente oiientável,
cr, r ?2 2, ee que .FFéé transveisalmente
FT são de classe (l;',
.Fr

F.
adequado de /'
ori entável adequado
recobrimento duplo OI'rentável
um recobrimcnto
aa uni
curva.
F-curva e a toda curva
ele uma .F-curva
F de
de .F
a de
urna folh
em uma
Denoininaremos toda curva contida en]
folha
Denominaremos
FT-arco.
um /r-arco.
ele um
FT de
de /'r
urna folha
em uma
(mergulhada) contida
(mergulhada)
contida em
folha de
seguintes
as seguintes
chamado uma cêrca se
M será chamado
.- À/
[O, l]
l] x 10,
[O , 11
contínua /f:: 10,
Urna aplicação contínua
Uma
11-.-}
se as
estiverem verificadas:
condições estiverem
(i) Para todo t E [O , 1],

(i) Para

J\

é urna F-curva de classe C 1 .

[O ,I] x{t} é uma .F-curva
todo t C lO, ll, ./ [.,:]x]t}

de classe C'

é um FT-arco .
(ii) Para todo s E [O , 1], J\
{s} x [ü ,l) é um /'r-ai'co.
(ii)
Para todo s C lO, ll, ./'{,}x]o,l]
será chamado urna curva horizontal e para todo s E [O, l],
Para todo t E [O, lj, J\
[O,l )x {t} será chamado uma curva horizontal e para todo s C lO,ll,
Para todo t C lO, ll, ./'llo.llxlt}
um
um arco vertical.
frl\

{s}x[0,1)
' l];]xt0,1]

respect ivamente
f , respectivamente
esquerdo ec direito de ./',
inferior , superior, esquerdo
lado inferior,
Ainda
Ainda denotaremos
denotaremos o lado

devemos notar que f (J) = J \[ü ,l )x {O} , u(f) = J\ [ü ,l) x{ I} ,
p(f) ((d-':-''s
>-.(!) 'e p(/)
por f(f),
p''
z(./), u(f),
u(/), À(./')
not.r q«e r(/) - /lt.,.]x{.}, u(./) - /lt.,.]xÍ-l'

p(J) -= /J\{1}x[o,1)).
J\{o}x[o,1) 'e p(./')
>-.(!)
À(.f) -= /l{.,*t.,.]
*:,*]o,.]).

p(J)
e p(/)
>-.(!) e
o difeomorfismo
h f, éé o
J, À.f,
holonomia associada
de holonomia
aplicação de
A aplicação
A
associada à ./',
difeomorfismoentre
entre À(/)

1] .
[O , ll
E lO,
J(l, t), para todo
t)) == /(1,t),
h1(f(O, t))
definido por hí(./(0,
definido
todo t C

propri eseguinte propriecom aa seguinte
8>
existir (5
se ezisíir
expansiva
dita
F será d
folh eação .F
A /o/Acação
3 .1 ,4
Definição 3.1
Definição
ta ezpa7
sida se
> 0O com

2
(p(J)) Z
cornp Çp(f))
>-.(!)=
que XÇf)
tal que
J ta!
cêrca .f
existe uma cêrca
compacto J,J , existe
P -arco compacto
todo J:'r-arco
para todo
dade: para
dade:
= JJ ee co\l\p
expansividad
constante de empa
uma coltstante
de «ma
então de
chamada então
8. A constante 8 será chmnadü
6.
siuidadee para FF.
vez
ana adotada, uma vez
independe da métrica riernanni
definição independe
que esta definição
Devemos notar que
Devemos
riemanniana
definidas
quaisquer definidas
riemannianas quaisquer
que M
.IWé compacta. De fato,
fato, sejam g e g' duas métricas riemannianas
finita, as
dimensão finita,
de dimensão
espaço vetorial
um espaço
TpM éé um
que TPA/
vez que
uma vez
M, uma
E À/,
p C
M. Fixando p
em .A/.
em
vetorial de
as
C1 e
existem constantes
TpM são equivalentes
induzidas por g e g' em
normas induzidas
em TPÀ/
equivalentes,, ou
ou seja, existem
constantes OI
O2 ta] que

para

todo

o C TP]W,

temos:

(.;illulls'

$

11ullP $

C2llulls'

(onde

ll lls e

lls'

g'
e g'
g e
como g
di sso, como
Al ém disso,
por g e g'). Além
induzidas respectivamente
TpM induzidas
em TPÀ'f
normas em
são as
são
as normas
respectivamentepoi
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todo
para todo
que para
tal que
p tal
ele p
\IP de
vizinhança yP
uma vizinhança
existe ullla
C
classe C'')
de classe
(M é de
e= (.A4
classe C'de classe
são de
são
existe
00

)

z C yP e pai'a todo u C T=.A4,ainda temos C'illulls' < llullP< C'2llullP2.Agoi'a, como
respect ivas
com respectivas
/11 com
em A/
, JJn em
p 1 , p2, ....
pontos pi,p2,
ele pontos
finito de
número finito
existe um
compacta, existe
M é compacta,
À/
uin número
. . ,p«
2, . .. , n,
i = 1,
para i'
Ainda, pala
\/Pi. Ainda,
u;~Il UP.'
e Ui'
/11 C
que .A/
como acima tais que
\/PI, .. . , \/Pn como
vizinhanças %.,-..,VP.
vizinhanças
1,2,...,z',

relação
vale aa relação
TxM vale
E TTM
v C
todo u
para todo
e para
\/p; e
E yP,
todo zx C
para todo
que para
tal que
C~ tal
C~ ee C;
constantes C;
existem constantes
existem

ajllulls' $

11olls

$ (.;,11ollP'. Sejam kl = mini$i$«{ai}

e k2

= maxiÉi$.{C'2l; então

agora
k2 ll vll 9 ,. Seja
S k2lluls'.
llv ll 9 5;
S 11t;ls
k1 llv ll 9 , $
que: killullp'
vale que:
TxM , vale
E TzJt4,
v C
todo u
e todo
E M e
x €
todo #
para
para todo
Seja agora

8;
lb'(t)ll 9 dt ? â;
Jd ll"r'(t)llsd{
= .a
comp 9 (,) =
que conlpp('y)
suponhamos que
e su])onliamos
qualquer e
FT-arco qualquer
um .Fr.arco
M uln
---+ À/
l] --,
[O, 11
17 :: 10,
então

''-«p,'(''r)

- .Zll7'(t)ll,'dt 2 : .Zll7'(z)ll.dt 2 :

tão a afirmativa
afirmativa
então
prova en
que prova
o que
k1 8, o
comp 9 (,) 2 Al-5,
então compp('y)
8, então
comp 9 ,(,) ? .5,
se compp'('y)
Analogamente,
Analogamente, se
feita.
dito acima na
foi dito
Podemos resumir o que foi
Podemos
riemanniana
métrica riemanTiáa7}a
da métrica
independe da
de /F áz&depezide
expansividad e de
de ezpazisÍuádade
definição de
3.1 A4 de$7}áçâo
Proposição
Proposição
3.1
M.
sobre M
gg sobre

Féé
que /'
podemos assumir que
1,, podemos
dimensão 1
FT de dimensão
fo lheação transversal .Fr
uma follleação
Agora, fixada unia
necessário.
orientável se necessário.
duplo orientáve]
orientável, passando
transversalmente orientáve],
transversa[mente
passando a um recobrimento dup]o
difeoum difeoé un]
cp é
que g
tal que
é tal
!VI é
---+ J\4
D 1 --,
DP-t xx DI
cp :: Z)P''
par onde
um par
é un]
( U, cp) é
(F, FT)-carta (U,p)
Uma (/,/r)-carta
ondeg
morfismo com cp(DP- 1 x D 1 ) = U, cpj DP- 1 x{t} é um mergulho em uma folha de F para
lnorfismocom p(D''t x ly) - U, 'plo,-.*lt}
um mergulhoein uma folha de / para
1
é um ?-arco para todo x E DP- 1 . Um atlas U = {(U1,cp1 )}?!, 1
cada t E D e cp j
cada
t C D' e g {,}*oUm aLIas Z/ = {(U{,'p{)}=t
{x}xD 1 é um .Fr-arco para todo 3 C D''l.
cada
onde cada
de /F onde
regular de
cobertura regular
uma cobertura
for uma
se for
M se
de A/
biregular de
cobertura biregular
M é uma cobertura
sobre
sobre .A4

(Ui, cpi) é uma (F, FT)-carta. Ri = cpl {O}xD 1 será chamado o eixo de Ui . Para o resto

(«,ç'i)

é uma (/,Fr)-carta.

Ri = plÍolxo-

será chamado

o eixo de U{. Pa''

o resto

U.
deste parágrafo, fixaremos
deste
fixarenlos tal cobertura Z/.
um
U éé um
que U
dizemos que
F-saturado, dizemos
que éé .F-saturado,
M ·que
C M
U C
aberto U
um aberto
dado un]
Recordemos que
Recordemos
que dado

FjuU
de /'
folha de
for conexo
U foi
denso se
localmente denso
tipo localmente
minimal do tipo
local minimal
aberto local
aberto
se t/
conexo ee se
se cada folha
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minimal
aberto minimal
um abei'to
que U
parágrafo que
neste parágrafo
diremos neste
resumH, diremos
em U. Para resumir,
densa ein
for densa
for
U ée un]
denso ( a. m .1. d.).
localmente denso(a.m.l.d.).
local:Dente
hocom ho
folha com
uma folha
contiver uma
se contiver
trivi al se
não trivial
será não
a.m.l.d. U será
um a.in.l.d.
que un]
também que
Diremos
Diremos também
em U
contida em
estiver contida
imagem estiver
cuja imagem
cêrca /J cuja
existir uma cêrca
seja, se existir
lonomia não
lonomia
não trivial, ou seja,
t/
seja
não seja
em f!(f)(O)
h1 em
de À.f
germe de
o germe
que o
maneira que
de maneira
e de
fechada e
curva fechada
uma curva
C(f) sendo
com /(./)
sendo uma
Z(/)(0) não

a identidade.
é
M é
de A/
:F-saturado de
aberto /'-saturado
subconjunto aberto
um subconjunto
se um
parágrafo 1.3)
Lembremos que (ver parágrafo
Lembremos
1.3) se
a
denota a
onde ;i denota
arco compacto
um arco
é um
i* (:FT) é
de ?*(/r)
folha de
então toda folha
folheado então
produto folheado
um produto
compacto ((onde
folheado
produto follleado
um produto
de um
espessura de
M). AA espessura
em A/).
de U
Ü de
comp letarnento U
canônica do completamento
imersão canónica
imersão
U em
folhas
das folllas
máximo das
comprimento máximo
será oo comprimento
(U,<p))
(:F,:FT)-carta
urna (/,
de uma
(respectivamente de
U
U (respectivamente
/r)-carta
(U,
g)) será

i *(P) (respectivamente
de
de i"(/r)(resp"tivanl'"te

Plu).
J'rl,,).

lemas.
de lemas.
sér ie de
uma série
de uma
precisaremos de
seção precisaiemos
desta seção
demonstrar o pricipal resultado desta
Para demonstrei
Pala
pelo:
Comecemos pelo:
(comecemos
classe
codimensão /1 ee c/asse
de codÍme7}são
expansiva de
folheação eírpa7&siua
uma /o//}eação
seja Hma
:F sela
que .F
Suponhamos que
3.1 Swp07zhamos
Lema 3.1
Lema
de
folheado d'
produto foto««do
possui p«d«to
não p.s;«i
Então F:F «ão
8. E«tão
expansividade â.
de «p«;ibid.«de
constante de
com co«st«,«te
2) com
cr («(r >> 'Z)
C'
8.
que ó.
menor qtle
espessura menor

com?-arco com
um .7'r-arco
consideremos um
M e consideremos
em A'f
folheado en]
produto folheado
um produto
Seja U um
Demonstração: Seja
Demonstração:
que
tal que
cêrca /f tal
uma cêrca
então uma
existe ei)tão
que existe
claro que
Ü. EÉ claro
de t/.
*:FT de
folheação i;*/r
qualquer JJ da folheação
pacto qualquer
pacto
D
trivialmente. O
agora trivialmente.
segue agora
lema segue
do le-na
asserção do
8. A asserção
(p(/)) 2 ó.
comp (p(/))
Ü e comp
EÕ
p(J) C
>.(!)
À(./) == J,J, p(./)

espessura
tenha espessura
de U tenha
Uit deZ/
elementoo r/
que cada element
seqüência podemos assumir que
Observação: Na sequência
Observação:
necessário).
se necessário).
subrecobrirnentos , se
8/3 (tomando subrecobrilnentos,
menor que ó/3
número
um rltímero
existem um
então ezÍsíem
8, então
expansividade
de ezpans
constante de
com cozistante
expansiva, coma
3.2 Se /:Féá ezpansÍua,
Lema 3.2
Lema
uídade ó,
M.
em M
dens a em
união éé densa
cuja união
:F cuja
de F
densos de
localmente deTLsos
minimais localmente
abertos minimais
de abertos
finito de
anito

<pi (D 11 Ui(t) == pi(D"''
Sejam t/i(t)
Demonstração: Sej;m
Demonstração:

1

=

P2i ==
{-t}) ee P2.
<pi(nn-l xX {--t})
[-t, t]), P2i-l
xX l--t,tl),
P2i--(t)(t) = pi(D"''

, m,
1, ...
cada i == 1,.
cobertura biregular, para
uma coberturabiregular,
Como Uéé uma
1 [. ComoZ/
E)O, 11.
x {t} ), onde tt Cl0,
<pi(D 1 xÍt}),
p.(-D"':
para cada{
. . ,m,
11

-
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u;:

l

M. Seja
cobre /W.
C.;[) col)re
C;; Cil)
- C'i;
c.p 1(Dn- 1 x ] -que Ul=.1 pi(D"''xl
tal que
1 tal
C; < 1
positivo C'i
real positivo
existe
existe um real
Seja C
(

U;(t).
U;~1 U.(t).
= Ul=;.
M=
então M
1, e«tão
:s; 1,
< tí $
C <
Se C'
Cm}- Se
max{ C 1 , . . . , C.:}.
:naxlC':,...,
l
para
Pj(t),
contém R(
:F que
de /'
folha de
Li(t) aa folha
Jj ==
condições, seja Lj(Z)
Nestas condições,
[) ) para
que contém

1,
e seja
seja
l ) ... }, 2m, e

U;:\

C << t.t O << l1.
com C'
t O com
Fixemos to
Ljt)- Fixem's
S(t) == Uj=1 LÍt).
S(t)
teria
S(t 0 ) teria
M --- S(to)
falsa, A/
fosse falsa,
afirmação fosse
a afirmação
se a
De fato,
M. De
em À/.
denso em
é denso
S(t 0 ) é
Afirmação
Afirmação 1: S(to)
fato, se
aberto saturado, ele
este conjunto é um al)farto
corno este
interior não vazio e como
ele teria pelo menos
menos uma
uma
um
como um
A como
tomar .4
podemos tomar
claro que
É claro
seu interior.
em seu
contida em
conexa A4 contida
componente conexo
componente
interior. E
que podemos

I :

que cada
claro que
A; éé claro
Â ---} .4;
canônica { : ,4
imersão canónica
então aa imersão
Consideremos então
aberto
saturado.
Consideremos
cada
aberto saturado.
com comp ( J) > 8/3 ,
arco JJ cona
tal arco
um tal
ex istisse um
Se existisse
compacto. Se
:FT-arco compacto.
um .Fr-arco
(:FTI)
de 7*
folha de
folha
?*(/'TI
,) éé ui]]
comp (J) > ó/3,
dois
menos dois
pelo menos
interceptaria pelo
antecede ao
observação que
então, certamente, da observação
que antecede
ao lema, JJ interceptada

0.
=/- 0.
Lj0 (to) #
n -Lj.(zo)
com iJ n
2m com
e 2m
entre 1l e
j O entre
Logo, existiria
U; 2 (t O). Logo,
U; 1 (t O) ee UÍ:(Zo).
digamos, t/i.(to)
conjuntos,
conjuntos, digamos,
existiria .jo
Disto
contradição . Disto
uma contradição.
A, uma
C ,4,
Lj0 (t 0 ) C
que l,j.(to)
então que
concluímos então
é saturado,
Aé
que .4
vez blue
Uma vez
saturado, concluímos
lema
o lema
com o
contradição cona
uma contradição
8/3, uma
a .5/3,
igual a
menor ou
A seria
a espessura
que a
tudo vem que
espessurade
dc ,4
seria menor
ou igual
afirmação 1l está
A afirmação
anterior. A
anterior.
está demonstrada.
t1 <
< tl
C <
com C'
t 2 com
e t2
t1 e
positivos tl
reais positivos
e reais
2m e
j 1 entre
inteiro .jl
um inteiro
Existem uill
Afirmação
Afirmação 2: Existem
entre 1l ee 2m
<
falsa,
afirmação éé falsa,
t 2 [. Se
E]t 1 , {21.
cada tt Clt1,
para cada
denso para
(t) éé localmente
Lj 1 (t)
que Z,j.
< 11 tal
t2 <
t0 << t2
to
tal que
localmente denso
Se aa afirmação
que
maneira que
de maneira
t O de
de to
próximo de
arbitrariamente próximo
Sj arbitrariamente
existe sj
, 2m, existe
então,
então, para cada
cada Jj =
= 1,
1, ....
. . ,2m,

é
Li(sj) é
;:\ Lj(sj)
Agora, U
vazio. Agora,
interior vazio.
tem interior
Li(sJ tem
seja, /j(sj)
ou seja,
denso, ou
é localmente
não é
Lj(sJ não
Lj(sj)
localmente
denso,
U3=:
assim:
afirmação anterior)
da afirmação
à da
análoga à
demonstração é completamente
denso em M (a demonstração
denso
completamente análoga
anterior) ee assim:
2m
2m

Li(sJ = M
LJ Lj(..j)
IJ

Jj=Il

Li(sj),
U;:i1 Lj(sj),
E Uj=.
x0 C
Baire. Se
de Barre.
espaço de
um espaço
espaço métrico)
(como espaço
M é completa (como
Como JW
Como
métrico) é um
Sc zo
tal
2m tal
entre 1l ee 2m
j 0 entre
existe Jo
x 0 . Assim, existe
Xn --'
com z«
Lj(si) cona
U;:i1 Li(sj)
seqüência. {xn}
existe uma sequência
{z«} em U'n
zo.
de
subseqüência de
representa aa subseqüência
{x{i°} representa
{xn}- Se
de {a«}.
infinitos elementos
contém infinitos
Lj0 (sj 0 ) contém
que Lj.(sj.)
elementosde
Se {aP}
concluímos
); concluímos
E Lj
seja xzoO C
ou seja
x O , ou
- zo,
x~º '--,
que #f'
claro clue
elementos, é claro
constituída de tais elementos,
{xn} constituída
0 (s O
{=.}
Lj.(se);
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que:
então
então que

Lj(sj).
U z,j(.j)
e U
Lj(sj) c
ulj(.j)
U
2?n,
2m

2nt
2m
---

j= l
.j=1

j=l
.j=l

deduzimos que:
contrária é óbvia, deduzintos
Como a inclusão
inclusão contrai'ia
2m

2t7t

U Lj(.j)

.j=i
l
seJa,
ou
ou
seja,

M

.j=l

= u Lj(Sj).
2m

---

Jj=ll

Lj0 (sj 0 )
de Lj.(sjo)
interior de
o interior
que o
tal que
2m tal
e 2m
entre l1 e
j 0 entre
existe .jo
que existe
Baire que
teorema de paire
cio teorema
então do
Segue então
Segue
demonstrada.
está demonstrada.
2 está
A afirmação 2
uma contradição. A
não vazio, unia
M é não
em .A/
em
a.m.l.d .
um a.m.l.d.
Lj, (t) éé un]
Ut, <t< t Z,.Í.(t)
U1 = Ut.«t<.,
3: Ui
Afirmação 3:
2

conexo.
este éé conexo.
que este
também que
claro também
F-saturaclo . ÉÉ clat'o
um aberto .F-saturado.
U1 é u]]]
De fato, U]

E]t1 ,t2[.
t' Cltl,t2lFixemos t'
em U
denso em
Lj 1 (t) éé denso
E]t 1,t 2[, Lj.(t)
todo tt clt],t21,
que para todo
1 • Fixemos
Vamos mostrar que
Vamos
UI.
respectivamente.
(t'), respectivamente.
Li, (t'),
fronteira de
interior ee aa fronteira
(t') oo interior
8Lj 1 (i))
(t')) ee õilj,
int(Lj,. ({'))
Denotaremos por int(1
Denotaremos
de Lj.

0.
U1 i= 0
n u-:#
int(Lj, (t')) n
que i«t(z.j:(í'))
claro qé 'la:o
densa), é
localmente de"s'),
é local:ne«te
int(Li, (t')) (Li, (t') é
C int(/j(t'))(Lj.(t')
Li, (t') C
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Teorema 2.2 e do
Decorre do Teores)la
Demonstração: Decorre
Demonstração:
anterior

D
o

do
de Reeb
fo lh eação de
que aa folheação
dizem que
nos dizem
2.6 nos
Exemplo 2.6
3.3 e o Exemplo
Corolário 3.3
O Corolário
Exemplo
Exemplo 3.1 0
Reeb do
expansiva.
não éé expansiva.
S 3 ) não
( ou do S3)
S 1 (ou
D 2 x SI
= D2
T =
sólido T
toro sólido
toro
codimensão 1l
de codimensão
F de
uma folheação
se uma
que se
3.2 que
Corolário 3.2
do Corolário
decorre do
geralmente, decorre
Mais geralmente,
folheação.F
entropia
ter entropia
pode tei'
(porém pode
expansiva (porém
não éé expansiva
F não
então .F
Reeb, então
componente de Reeb,
urna componente
contém uma
contém
2,
cap . 2,
Lins], cap'
[Ca; Linsl,
(veja ICa;
turb ilhonização (veja
por turbilhonização
obt id a por
Féé obtida
se .F
Particularmente, se
positiva). Particularmente,
positiva).
expansiva.
é expansiva.
não é
p.44)
p
44) então /F não
por
folheações obtidas
as folheações
que as
ternos que
Corolário 3.3 temos
do Clorolário
conseqüência do
corno consequência
Também como
obt.ida.s poi
expansivas.
são expansivas.
não são
irracionais) não
ou inacionais)
(racionais ou
5' 1 (racionais
em .S'
rotações eil]
de rotações
suspensões de
suspensões

M éé
- J\4
M --}
x A/
IR x
<I> :: ]R
fluxo ®
o í]uxo
que o
diremos que
compacta, diremos
variedade compacta,
uma variedade
M é unia
3.2 Se À'f
Exemplo
Exemplo 3.2
é
IR é
IR ---' ]R
h :: ]R
que se
tal que
:l8 >> O
O, ]ó
Vé >> 0,
se Vc
2.1) se
definição 2.1)
S], definição
[K; SI,
com IK;
( confira com
expansivo
expansivo (confira
0 ta]
se A
em
distintos em
pontos distintos
de pontos
par dc
cada par
para cada
então para
O, então
h(O) = 0,
contínua satisfazendo
função contínua
uma função
unia
satisfazendoA(0)

8.
d(<I>t(x),<I>h(t)(Y))
com d(@.(#),
IR com
E 1R
existe {t €
!ti<< c,é, existe
<I>t(x) para
y, com y #-1- 'D,(#)
M, zx e y,
M,
para ltl
'DhU(y)) >> '5.
dimensão
de dimensão
folheação F
<I> não tem singularidades,
M é2 e Q
Se a dimensão de A/
singularidades, então a folheação
/' de
folheação
uma follleação
FJ unia
seja .ZI
fato, seja
expansiva. De
é expansiva.
<I> é
por ®
M pol
em A/
induzida em
codimensão 1l induzida
ee codimensão
De fato,
tal
- FJ,
1] --.-}
[O, 11
FJ-arco JJ :: 10,
um .7:o-arco
existe um
Oexiste
V8 >> 0
F não for expansiva, Vi5
qualquer. Se .F'
transversal qualquer.
X3, tal

J(I)
ey =
J(O) ey
= J(0)
x =
Sejam #
5. Sejam
< '5.
comp (p(J)) <
teremos comp(p(/))
com>-..(!)=
cêrca J co«]
que para toda cêrc:/
À(/) = JJ teremos
= J(1)
IR
- IR
IR --,
h :: it
agora A
Seja agora
respectivamente. Seja
y, respectivamente.
e y,
por zx e
passando por
F passando
de .F
folhas de
as folhas
Ly as
e L3/
Lx e
ee L,

l<tit(x),
n J@.(,),
Ly n
<I>1t(t)(Y) == L,
que q'/,(t)(y)
tal que
é tal
h(t) é
IR, À(t)
E IR,
cada tt C
para cada
maneira: para
seguinte maneira:
definido da
definido
da seguinte

O.
h(O) -= 0
contínu a ee h(0)
h éé contínua
que A
claro que
É claro
<I>t(x). É
em (bt(z).
Lx em
intercepta Z',
que intercepta
FJ-arco que
J <P t(x) é o .7:3-arco
onde
onde J$.(,)

8;
S ó;
<I>h(t)(Y)) $
d(<I> 1 (x), 'bü(t)(y))
E IR, d(@t(a),
de /F que Vt C
expansivid ade de
não expansividade
então do fato da não
Decorre então
não expansivo,
fluxo <I>
o fluxo
que o
então que
teremos então
IR, teremos
E ]R,
<I> 1(x), Vt C
-1- õt(a),
evidentemente y #
como evidentemente
como
'D éé não
expansivo,
contradição.
uma contradição.
conforme
fato, conforme
de fato,
expansiva; de
2.5 éé expansiva;
Exemplo 2.5
como no
M 3 , como
F 2 de .A/3,
A folheação F2
3.3 A
Exemplo 3.3
Exemplo
no Exemplo
mostramos
disso, mostramos
Além disso,
M 3 . Além
em M3.
F 2 é densa em
exemplo , cada folha de F2
observamos naquele exeilaplo,
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Teorema
do Teorema
segue do
agora segue
conclusão agora
A conclusão
trivial. A
nâo trivial.
holonomia não
com llolononiia
folha com
uma folha
:F2 possui
que /2
possui unia
3.1
3.1.

3.3

maior
são maior
expansi vas de
Folheaç ões expansivas
F'olheações
de codimen
codimensão
que 1l

codimensão
de codinlensão
expansivas de
folheações expansivas
caracterizar fole)Cações
iremos caracterizei'
e iremos
definiremos e
Neste parágrafo definiremos
Neste
é
expans iva é
ser expansiva
folheação ser
uma folheação
de uma
fato de
o fato
que o
estabelecerem os que
final, estabeleceremos
No final,
que 1. No
maior que
maior
positiva.
tenha entropia
suficiente para que ela tenha
condição suficiente
condição
entropia positiva.
métrica
com métrica
compacta com
riemanniana compacta
variedade riemanniana
uma variedade
!VI será
este parágrafo, ]W
Por todo este
será uma

cr
classe G'
e classe
que l1 e
q 111aior
codin1ensão q
de codimensão
M de
de .A4
folheação de
riemann]
será un1a
:F será
riemanniana
ana g e .F
uma folheação
nlaioi que
(,(r ?2: 2).

De1. Deque 1.
codimensão maior
de codimensão
expansiva de
folheação expansiva
definir folheação
será definir
Nosso primeiro passo
Nosso
passo será
maior que
transverfolheação transvernecessariame nte folheação
existe necessariailaente
não existe
caso não
neste caso
que neste
ele tudo, que
antes de
vemos notar, antes
vemos
transversal
folheação transversal
substituiremo s aa folheação
Nesse caso, substituiremos
complementa r. Nesse
codimensão complementar.
:F de codimensão
sal a .F
sal

:F.
transversais àà .F
discos transversais
por um sistema de discos
por
associado poi
sub-fibrado associado
o sub-fibrado
T/r o
sej a 77,
T M ortogonal
ele TIW
sub-fi brado de
T/ o sub-fibrado
Seja então v7
ortogonal àà FF ee seja.
q-dimensiona l
disco q-dimensionar
imagem do
Dr(x) a imagem
EM,
xC
discos fechados
fechados de raio r.
/14,seja D,(z)
do disco
r. Para cada #
discos

exp(DT(Ox, r)) =
seja, exp(Z)a''(0,,r))
ou seja,
exponencial, ou
aplicação exponencial,
pela aplicação
T/r ])ela
em 77,
contido em
:F, contido
transversal aa .F,
transversal
:F.
à /.
transversal à
Dr,,(x) éé transversal
pequeno, l),,(#)
suficientemen te pequeno,
rx suficieiiteinente
Para r,
Dr(x). Para
Z),(a).
Como no
M. Como
de A/.
folha de
uma folha
em uma
contida em
C 1 contida
classe Ci
de classe
M ~ma
[O, 1)
Seja
Seja a:
a : 10,
11---,t À/
uma.curva
curva de
no
vizinhança compacta
uma vizinhança
N uma
Seja N
chamada de
será chamada
anterior, a será
parágrafo
parágrafo anterior,
de uma
uma :F-curva.
/-curva. Seja
compacta
- t M é uma
1] xx N
diremos que uma aplicação contínua
O, diremos
Dador>
IRq. Dado
O em IRÇ.
de
I' > 0,
contínua /J:: [O,
10,11
Ar --}
A4 é unia
ele 0

satisfeitas:
estiverem satisfeitas:
seguintes condições
as seguintes
se as
de a se
longo de
cêrca ao longo
colldições estiverem
mergulho em Dr(a(t)), para todo t E [O , l);
II
= a.
é uma F-curva classe C para todo x E N; além disso, JI
(ii) II
(ii)
/lt.,:jx{.} é uma /'-curva classe at, para todo c N; além disso, /lt.,.]xlo}

é um
{t} xN é um ".ergull.o
(i) /l{,}xP.,
e-nZ),('*(t)), p'r'' t'd' t € 1O,lj;

(i)

1

[ü ,l)x{x}

,

[ü ,l)x{O}
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JI

JI

Aqui,
e
serão chamados respectivamente de lado esquerdo e lado direito
{l}xN serão chamados respectivamente de lado esquerdo e lado direito
Aqui,/ {O}xN
{.}xN e .rl{.}*/v
da
serão denotados
por>.(!)
p(J) e denotare-«.os
denotaremos o interior de p(./)
p(J) ei«
em Dr(a(l))
d« cêrca /f e serão
denotados poÀ(/) e p(/)
Z,),(a(1))
por int
O difeomorfisino
difeomorfismo de>.(!)
p(f) d«do
dado por/}.f(./(0,
por h1(J(0, z))
x)) =/(1,
= f(l, ;«)
x) é cha«lado
chamado
p'inti(p(/)).
de À(./) em p(./')
1 (p(J)) . O
de
aplicação de
de holonomia
holonomia associada
de aplicação
associada aa /f.
Definição 3.2
3.2 Z)iremos
Diremos qwe
que /:F é
é ezpa7}s
expansiva
se existir
O suficientemente
pequeno
de
ua sc
czistr õô > 0
suácie71Zemente
peq
e70 de
modo que
que para
para iodo
todo z
x C
EM
para lodo
todo y
y C
E Dó(x)-{x}
podemos achar
uma .F-c?
:F-curva
modo
A/ ee pata
DÓ(z) -- {z} podemos
achar alma
rua o:
o
com a(0)
a(O) =
uma cé««
cêrca /J «o
ao longo
de a
tal q«.
que y# C
E>.(!)
C Dó(:«)
Dó(x) e. h1(Y)
r/. 0ó(a(1)).
Dó(a(l)).
co«.
= «x .e «m«
/.«go d.
a Z«/
À(./') C
h.f(y) g
Neste caso,
caso, õô será
será chaTTtudo
chamado de
de constültl,e
constante de
de e=paltsiuidade
expansividade para F
:F .
Neste

É fácil
ver que esta definição
definição é equivalente
equivalente à Definição
Definição 3.1
3.1 no caso
caso de codimellsão
codimensão l1.
E
fácil ver
Definição
3.3 Z,)irenzos
Diremos que
que uma
folheação .7:'
:F é /ortemente
fortemente empa?lsiua
expansiva sc
se ezÍsZir
existir (5
ô>
de
Definição 3.3
Hma/o/Aeação
> O
0 de
modo g«.
que
,-'í'

para íod.
todo «x C
EM
M .e t.do
todo .é>
existe «m«
uma /'-c"""
:F-curva a
a «m
com a(0)
a(O)
p««
> 0O .*íste

= «x .e ««.«
uma .ê""
cêrca

de aa 'í'
de «.««.í«
maneira q«.
que>.(!)
D,:(x) e. i«t.p(./')
int 1 p(J) :)::J O.(a(1)).
Dó(a(l)). O{«m«
Diremos q«.
que ô
ao /o«g.
longo d.
/f «o
.X(/) CC O.(«)
ó éé
uma constante de
de forte
forte e=pansiuidade.
expansividade .

É
fortemente expansiva,
expansiva, então
então .F
:Féé expansiva (a recíproca, no entanto,
E claro que
que se /:Féé fortemente
entanto,
não é verdadeira).
não
lema sela
será essencial
essencial na demonstração
deste parágrafo.
O próximo leIRa
demonstração do principal resultado deste
Lema 3.5
Suponhamos que
que /':F sela
seja /ortemenZe
fortemente czpa71sÍua,
expansiva, com
com constante
de ezpa7tsáuiexpansiviLema
3.5 Supor/lamas
constante
de
dade ó.
ô. Então,
Então, para
para iodo
todo c
é taJ
tal que
que O
8, Caíste
existe uzrz
um rea/
real f(
é) > 0
O com
com a seg
seguinte
dade
0 < éc < ó,
P(c)
nte
propriedade: para
para todo
todo =x C
E M,
M, existe
existe u,mü
uma F-cu,rua
:F-curva a.
ªx e zmcl
uma cêrca f,f x ao lon,go
longo de
de cl.
O'x de
de
propriedade:
modo que
as condições seguintes
seguintes estejam
estejam satisfeitas:
satisfeitas:
modo
que a$

{1) a,(o)
ax(O) = x;
r.r)

rPJ co-«P (a,) $ r(c);

rsy ,x(./;)c o.(«);
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ryJ i«t.(P(/=)) .) D.(a,(1)).
Além disso,
disso, podemos
podemos assumir
assumir que
que existe
existe (l
f, >> Q
O tal
tal qlte
que para
para todo
todo zx C
E M
M e
e todo
todo ]J
y C
E XI..f.)
>-(Jx)
Além
se compre
cumpre:
se

ç

comp Uxl(o,1]x{y})
<, .
comp(/=
[.,.]*{,})
( O'x)
comp (a,,l

·

Demonstração: Provemos
asserção do
do lema. Suponhamos
que ela
Demonstração:
Provemos a primeira asserção
Suponhamos que
ela seja falsa.
Então existe
éo com
éa << ó,
8, uma
uma sequência
seqüência {f
com /«(co)
Rn(éo) --,
- t +.o,
+oo, uma
uma
11 (t:o)}
Então
existe co
cona 0O << co
{r.(co)}
com
seqüência
x 1i} de
pontos de
de M
com a propriedade
seguinte: se
se a é uma .F-curva
F-curva com
com
sequência {{z,.}
de pontos
.4/ com
propriedade seguinte:
a(O) =
Xn e
comp (a) $
:S Z'.(co),
fn(t:o), se
urna cêrca
cêrca «
ao lo-go
longo de
de a
a com
>-Ux) C
C Z)..(#),
D" (x),
a(0)
= ««
e comp(a)
se /J éé «ma
con. À(/=)
0

então DÕ(a(1))
D0(a(l)) gl
</.. inti(p(./')).
int1(p(J)) . Apoia,
Agora, como !11
ex iste ;«o
x0 €EM
Xn t "o.
Xo .
M éé compacta,
compacta, existe
M tal que ;««
---,
Consequentemente, para
para toda
toda /-curva
F-curva aa com
x 0 ee para
toda cêrca
cêrca ./
f ao
ao longo
longo de
de
Consequentemente,
coi]] a(O)
a(0) == zo
para toda
satisfazendo>-(!)
C Z).
D,: 0 (zo)
(x 0 ) fere:nos
teremos que
D 0 (a(l)) «ão
não é
é um
um subconju«to
subconjunto de
de int(p(./')),
int(p(J)) ,
aa satisfaze«do
À(/) C
que Z)õ(a(1))
uma contradição cona
com o fato dc
ele .F
F ser
fortemente expansiva.
expans iva . Isto mostra a primeira parte
ser fortemente

do
do lema.
lema.
Para provarmos
asserção, tomemos
tornemos zo
x0 E
/11 qualquer
qualquer ee sejam
sejam a,.
Cl'x 0 e
e /=.
fxo
provarmos aa segunda
segunda asserção,
C it4
tendo as
as propriedades
propriedades de
de (1)
(4) do
do enunciado.
enunciado . Pela
continuidade de
de ./;.,
fxo, éé claro
que
tendo
(1) aa (4)
Pela continuidade
claro que
existe Çx
tal que
que
existe
(,. 0 >> O
0 tal

"TP1+tp:1111:ll
.,

comp Uxl(o,1]x{y}) < ç
comp (a,.)
(ax 0 )
co-nP
"" "'xo ·

Ainda podemos
podemos tonlat
tomar (,:;.
Çx 0 de
de forma
forma que
que para
para uma
uma certa
certa vizinhança
vizinhança Vxo
de zo
x0 e
e para
Ainda
V=. de
para
todo
X E
se tenha:
tenha:
todo 3
C Vxo
y=. se

<
ç,
r?rpl+
!9:!Jll:ll
.
O'x)
xo
comp Uxl[o,1]x{y})
comp ta,,l
(
comp

no

(*)

(onde /=
fx ee .«,
O'.x são
são definidos
como antes
E À(/=)).
>-(Jx)).
(o«de
defi«idos como
a«tes ee y C
Como zo
Xo é qualquer e M
½,, .... .. ,, Vi
Jt/ compacta, existem abertos
abertos Vi
V# cuja união cobre M
A/ e
de
modo que
que se
1~, então
existe uma
urna constante
constante positiva
positiva (i
Çi tal
tal que
que (*)
(*) se
se verifica.
de modo
se zx €E K,
então existe
verifica. ÉÉ

ç=

ç

claro agora
a.gora que
que { = maxl€1,
max{ 1, ....
, Çk} satisfaz
satisfaz as
condições da
da segunda
segunda asserção
asserção do
do lema
lema.
claro
. - ,{k}
as condições
D
o
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Antes de
de passarmos
passarmos ao
principal resultado
resultado deste
deste parágrafo,
parágrafo, t'ecordemos
recordemos que
que se
se L é
é unia
urna
Antes
ao principal
folha de
:F e
e #
x C
E L, a
a função
de crescimento
crescimento de
de L en]
em #
x pode
pode ser
definida por
por gl(7')
gr,(r) ==
folha
de .F
fui]çãode
ser defit)ida
(número de
de placas
placas distintas
distintas que
que podem
podem ser
ser ligadas
ligadas aa 2
x pol
por /'-curvas
:F-curvas de
de comprimento::;
r).
(número
comprimento $ r).
Aqui, como
como no Capítulo 1,
1, devetTlos
devemos observar
observar que gl
g 1 está
está bem
Aqui,
bem definida, ou seja, para
pala cada

r,
gL(r) independe
independe do
do ponto
ponto zx em
em L
escolhido.
r, gl(r)
L escolhido.
Diremos
L tem crescimento
crescimento exponencial
exponencial (respectivamente
( respectivamente quase-exponencial)
quase-exponencial) se
se
Diremos que Z,
liminfr-+oo i l.g(gt(,))
log(9L(r)) >
>0
O (respecti-:ne«te
(respectivamente se
se limsupr-+oo
log(gL(r)) >
O).
li«:inf,-li«-sup,--..«
i log(gt(,))
> 0).
Seja
O suficientemente
pequeno; para
para todo
todo zx C
E i\4,
M, para
todo 3/
y C
E DÕ(z)
Ds( x) e
e pala
para
Seja 8.5> 0
suficientementepequeno;
para todo
qualquer cE. >> 0O suficientemente
pequeno,
podemos definir
definir
qualquer
suficientemente
pequeno, podemos

B.(y)

{. C 0.(«)

d(y, .) 5; .} ,

onde d
riemanniana g sobre Z)ó(#).
Ds(x).
onde
d é a distância induzida pela métrica riematiniaila
Seja v7,,
T/xy :: B.(y)
B,:(y) --, Dó(y)
D6(y) a
a ap
li cação determinada
determinada da
todo
Seja
aplicação
da seguinte
seguinteforma:
coima: para
para todo
E /3.(y),
B,:(y), zz ee ?,,(z)
T/xy(z) estão
na nlesnla
mesma placa
placa (ou
(ou seja,
seja, q,.
1]xy éé aa "projeção"
cada zz C
E B.(3/)
B"(y)
zz C
estão na
"projeção" de
de cada

em Z)õ(y)
D 6(y) ao
ao longo
:F que
que os
os contém).
contém) . É
claro então que
que 77,.
T/xy é
é um mergulho,
mergulho,
longo da folha
folha de .F
E claro
e é fácil ver, pela compacidade de A/,
M, que
que existe um
número 77(c)
TJ(E.) >> 0,
O, que
que não
depende
um número
não depende
de
y, mas
mas somente
somente de
de c,
E., de
maneira que
todo zz C
E -B.(y)
B,:(y) existe
existe uma
uma :F-curva
de
de zx e y,
de maneira
que para
para todo
/-curva de
comprimento
menor que
que 77(é:)
17(€.) ligando
li gando z e
e 77.;,(z).
T/xy(z).
comprimento menor
Podemos enunciei
enunciar agora o principal resultado
resultado deste
deste parágrafo, que nos
uma
Podemos
nos fornecerá
f( riiecei'a.iliiia.
condição
que uma folheação
folheação .F
:F seja fortemente
fortemente expansiva.
condição necessária
necessária para que
expansiva

Teorema
3.2 Sega
Seja .F
:F uma
folheação /ortemenle
fortemente eexpansiva
M de
de codimensão
codimensão q,
q, com
com
Teorema
3.2
uma /oJAeação
pa7 sida em
em .A/

cr

folhas classe
classe C'
.folhas

(r >-. 2).
2). Então
Então J:F possui
possui uma
uma .folha
folha com
com crescimento
crescimento quase-e3poTtenciat.
quase- exponencial.
(r

Demonstração: Fixemos em .A4
M um
atlas regular {(Uf,
{(Ui,'Pi)}f:;
sejaU
Demonstração:
um aLIas
pi)}=. 1 e seja
Z#== {U
{UI,1 , ....
. . ,,Um}
U,«}
dos abertos regulares
regulares associados
associados aa este aLIas.
atlas. Seja
P; == pi'(1)"'ç
cp-;1(Dn-q x {0})
{O}) C
C U
a família dos
Seja P.
Ui.
1.
Tomando, se
refinamentos ele
podemos supor
supor que
que para
para todo
todo zx EM,
6 (x)
Tomando,
se necessário,
necessário, refinamentos
de U,
Z/, podemos
C A4, D
Z)ó(z)
intercepta (pelo
(pelo menos)
um do
do P.'s
Pi's (onde -5
ô>
constante de expansividade
expansividade de /).
:F) .
menos) un]
> 0O éé aa constante
107

Vamos construir uma
urna união
união disjunta de
de discos con)pactos
compactos À,.
A 11 transversais à .F
F indutiindutivamente, da
maneira que
que segue.
vanlente,
da maneira
segue.
Primeiro, fixemos
fixemos um
ponto zo
x 0 qualquer
qualquer de
de .ü/
M e
e coloquemos
coloquemos .4o
A0 =
D5(x 0 ). VaDIos
Vamos
Primeiro,
um ponto
= 1)ó(zo).
supor agora
agora que
que já esteja
esteja construído
construído .4«,
A 11 , como
corno união
união formal
formal disjunta dos
dos discos
discos .4:
A~

u;:1

=

D5(x~), a:
X~ C
EM,
onde 1l :S
2n, ou
ou seja,
seja, ,4.
An =
A~.
Z)Õ(z:),
M, onde
$ pp $:S 2n,
= lJ:lli Ál;
Vamos tomar
tomar dois
dois pontos
x~+ e
e x~D5(x~) tal
tal que
que d(x~+,
x~-) > ó.
8. Fixemos
Fixemos
Vamos
pontos #:+
zÍl- em
em Z)õ(z:)
d(z:*,zfl-)
O convenientemente
convenientemente próximo
de 0
O com
com 0
O<
< cé << ó.
8. Pelo
Pelo lema
lema andei'ior,
anterior, poder)os
podemos tomai'
tomar
cé >> 0
pi'óximode
urna
cêrca J::,+
ao longo
longo de
uma .F-curva
F-curva CY:+
a~+ satisfazendo
satisfazendo a
a seguinte
seguinte propriedade,
propriedade, que
uma cêrca
/nP+ao
de uma
que
por
conveniância chamam'enlos
chamaremos de
de propriedade
propriedade P(J::_+
): a:+(0)
a~+ (O) == Z:+,
x~+, À(/nP+)
>..(!::_+) C
C D"(x~+
por conveniência
P(/nP'''):
Z);(#:+),),
comp(a~+) :S e(é), p(f::_+) :=) D5(a~+(l)) e comp(Jf,_+ I
)/comp(a~+) < ç para todo
[O,t] x{y}
comp (a:''') $ r(c), p(/nP*) .) OÕ('-lÍ*(1)) ' -mp (#''' [o,.]x{,})/"mp
('*11''') < <1p'r' t'd'
yy C
E À(/nP+
>..(!::_+ ).). De
maneira análoga,
análoga, podemos
podemos achar
achar uma
uma cêrca
cêrca /nPJ::,- ao
longo de
de uma
urna F-curva
De maneira
ao longo
.F-curva

a~- satisfazendo
satisfazendo aa propt'iedade
propriedade P(ff,_-)
de maneira semelhante
semelhante à P(/nP+).
P(J[:+ ).
ailP(/nP-) definida de
Para
entre 1
2'\ vamos
vamos colocar
colocar ,4:;'
A;/;/ == p(/.'.-)
p(f/i-) ee A;i+t
p(f~+ ). Então,
Então,
Para cada
cada {i entre
l ee 2",
Á:\.. == p(./:+).
.

A

u 2n+1

AP

d e fi n1t110S Á«+l
n+t = H:='
p=1 Á:+l
n+1 ·
definimos
Assim, para
para todo
todo 71,
n, fica
definido oo conjunto
An .
fica definido
conjunto .4..
Agora, corno
para cada
cada p
p e
n, ,4lÍ
A~ =
= Z)ó(z:),
D 6 (x~), temos
temos pela
pela nossa
nossa escolha
escolha de
ele .5
8e
e do
cio
Agora,
comopara
e n,
recobrimento regular
U, que
que ,'l«
An intercepta
intercepta Ul=i
U?: 1 /',
P; no
no mínimo em 2"
2n pontos. Isto implica
regulamZ/,
que, para
cada n, existe
existe um
inteiro i.in tal
tal que
:S in
m e de
de inatlcira
maneira que
que ,4,.
An n P..
P;"
que,
para cada
um inteiro
que l1 $
i. :S
$ m
consiste de,
no mínimo l2"/ml
[2n /m) pontos
pontos (onde
( onde [x
ca o maior inteiro illenor
menor que
x ). Como
de, no
l#l) indi
indica
que z).
existe um
finito de
ele placas
P;, existe
existe um
um inteiro
inteiro áo
i0 e
e uma
uma seqilência
seqüência (divergente)
(divergente)
existe
um número
número finito
placas Pi,

{ nk} kEN de
de forma
forma que,
que, para cada k, ,4.*
Ank nn .f'..
P; 0 consista
consista de,
de, pelo
pelo menos,
menos, [2nk
/ m ) pontos.
pontos.
{ni;lkcn
l2"J:/ml
Pela nossa
nossa escolha
escolh a de
ele 8,
pela nossa
nossa construção
construção de
de ,4«
An e
e pela
pela definição
definição de
de 77(c)
7J(é) (dada
(dada
Pela
ó, pela
antes
do teorema),
teorema), temos
temos que,
que, para todo
1, todo
todo ponto
ponto de Á:
A~ pode
pode ser ligado
ligado a um
antes do
todo n ?> 1,
ele Áo
A 0 por
urna /-curva
F-curva cujo
cujo comprimento
comprimento éé menor
menor ou
ou igual
igual aa nl(Z(c)
n[fe(é) ++ ,7(c)l.
77(é)].
ponto de
por uma
ainda PAo
conjunto das
das placas
placas Pr
Px passando
passando por
por pontos
pontos zx C
E .4o.
A0 .
Seja ainda
PÁ. o conjunto
Fixemos g/o
y0 C
E P..;
P; 0 ; então,
então, é
é claro
que existem
no mínimo
[2nk /m) placas
distintas
Fixem)os
claro que
existem no
mínimo l2"k/ml
placas distintas
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em
em

PAo que
que podem
ser ligadas
ligadas ao
y 0 por
por /'-curvas
F-curvas de
de comprimento
comprimento lllenor
menor ou
ou igual
igual a
a
PHo
podemsel'
ao yO

+

+

nk[(R(c) + 17(c)]
d; 0 (onde
(onde d{.
d; 0 éé oo diâmetro
diâmetro da
placa P;
para todo
todo É.k.
rlkl(r(c)
?(c)j
+ d{.
da placa
/3.),0 ), pala
Seja gz,.(r)
9Lo ( r) a
a função
crescimento da folha
folha L.
L 0 dc
ele /F contendo
P; 0 • Tomamos
Tomamos a
função crescimento
contendoaa placa
placa a..

+

=

+

seqüência {rk},
{rk}, onde
onde pata
para cada
cada k,
k, rk
rk = nkl(I'(c)
nk[(R(c) + 77(c)l
77(c)] + di..
d; 0 • É
claro que
que
sequência
É claro
lim sup !
= lin.
-- log(gL
log(gl. (r))
r-->+oo Tr
r-'++oo

limsup
__!__ log(gt.
log(gL 0 (rk))
lim
sup -:
k-->+oo
k--p+oo

1'k
Tk

0

'

.

(3.1)
(3.1)

Além
para cada
cada kk suficientemente
suficientemente grande,
como conseqüência
conseqüência do
que vimos
vimos acima,
acima,
Além disso,
disso, para
grande, como
do que
desigualdades:
temos as desigualdades:

L log(l2"'/n.l) $ T'k
-L log(g..(,*))

T'k

(3.2)

e

l7'klog(l2"*/ml) > 17'klog (:

Agora, pela definição de 7'k,
rk, vens
vem que
Agora,

1
lim sup - log

'=i=,=-'.
k--,+oo

1'k

2nk'l )
(2nk-l
- - >o.
m

> 0

(3.3)
(3.3)

(3.4)
(3.4)

De (3.1), (3.2), (3.3) e(3.4)
e (3.4) decorre
que:
De(3.1),(3.2),(3.3)
decorre que:
.

1

hrnsup-log(gL
(r)) >O,
h",
s«P - I'g(gt.0 (,'))
>0,
r--t+oo
r-->+oo 7'
1'

ou
L 0 tem crescimento
crescimento quase-exponencial,
quase-exponencial , o que
que demonstra o teorema.
teorema.
ou seja, Z,o

o0

O Teorema 3.2
nos fornece
fornece uma condição
suficiente, para que uma
3.2 nos
condição necessária,
necessária, mas
mas não suficiente,
folheação /'
F seja expansiva en]
em uma variedade compacta
compacta A/,
M, se
Féé maior
se a codimensão de .F

que l.1.
Ainda
não se
se obteve neste
neste caso
caso uma colldição
condição suficiente
suficiente para a expansividade de
F.
Ainda não
de .F.
Porém,
curiosamente, o fato de /F ser expansiva nos
nos fornece uma
uma condição suficiente para
para
Poréiii, curiosamente,
aa não
nulidade da
da entropia
entropia geométrica
geométrica A(/',g)
h(F, g) em
em codimensão
codimensão qualquer.
qualquer.
não nulidade
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Para mosto'ar
mostrar isto, começaremos
começaremos por dar unia
uma definição
definição que
lembrará muito aquela
aquela
Para
que lembra.rá
definição de
"(n,.s)-separabilidade"
dada no
no capítulo
anterior. A
A idéia
idéia desta
desta definição
definição éé
definição
de "(n,
c)-separabilidade"dada
capítuloanterior.
devida
Hurder (vda
(veja IHul).
[Hu]) .
devida aa Hurder
Definição
3.4 r'ázemos
Fixemos Hm
um 7'ecobrime?lto
recobrimento regular
U
Definição
3.4
regra/ar Z/

=
(Ui, 'Pi)} ?~ 1
= {
{(Uf,PÍ)}l=::

de A/.
M. Z)
Diremos
de
remos qque
e

um conjKn,to
conjunto EE C.
CM
(:F,U,r,.s)-separado se
se dadas
dados doi,s
dois portos
pontos =x e y
y qu,aisqKer
quaisquer de
de E,
E,
M éé ÇF,t4.t,e)-seta,ra.do
uma das
das seguintes
seguintes condições
condições se
se ueri$ca:
verifica:
lama
(i) não
existe Ui
Ui fa/
tal que
que {z,y}
{ x, y} C
e Ui;
ríJ
pião ezÍsfe
t/i,'

(ii)
existe um
aberto Uf
Ui de
de Z/,
U, com
com {#,y}
{ x, y} C Ui
uma .F-curda
:F-curva a e
e uma
cêrca ./
J : [O,
ri{,) ezÍsíe
?lnzaóerlo
Ui,, uma
umacêrca
10,1]11x

N --}
- M
!vi (uiziTttta?lça
(vi zinhança compacta
compacta de
de 0O em
em ltq)
IRq) ao
ao loTtgo
longo de
de aa tat
tal que
que:
N

(«) xl.f) c u:;
(b) a(O)
ÍÓJ
a(0) = x;
.s
f.'m.
f ?. placa
/. mesma
(c) y
y e
e um palito
ponto zz de X(J)
À(!) p.s+.n.o
estão
em uma
uma
mesma
placa de
de U
U;;
(c)

rd)m-,C/«("-np
(/ [0,.]x{,}))
$';

(d) maxxEN(comp(JJ [O,l]x{ x} ))::::;r;
(e)
h 1 (z ))
Í.2 d(h
d(A.r(«);
1 (x); À/(,))

(onde d {«dic«
indica «a dí.tá«.í.
distância {«d«ã'í"
induzida po,
por gg «b«
sobre i«t.p(/)).
int 1 p(f)) .
? é. r-de

Denotamos por
por NÇF,t4,t,e)
N(:F,U,r,.s) a cardinalidade máxima dos conjuntos (:F,U,r,.s)
-sepac)-sep
Den,otamos
rados ee de.Entremos:
definiremos:
Fados
hr(:F,U,.s)
h,(/',a,
.) = limsup!logN(:F,U,r,.s)
s«P - I'g N(/',Z/, ,,.)
r--»+(x)
r->+= 7r

.

Lema 3.6 Seja
Seja F
:F fortemente
fortemente ezpansiua.
expansiva . Então para
para um
um recobrimento
recobrimento regular
regular t4
U Jizo
fixo,
Lem.a
existe é>
tal qwe
que A,(.F,Z/,c)
hr(:F,U,.s) >> 0O.
existe
c > 0O ta/

Demonstração: Seja ó
8 aa constante
constante de
de forte expans
ivid ade para :F.
Fixemos .sco
tal que
que
Demonstração:
expansividade
/ Fixemos
0 tal

<
O
0 <

J~-,

éo << ó.
8. Agora,
Agora, tomemos
tomemos P(co),
f(.s 0 ), Á.,
An, ;«:,
x~, /nP-'f~+,, ./#-,
co

Teorema 3.2.

110

77(.so) ee (( como
como na
na demonstração
demonstração do
do
,7(cO)

Denotemos por
por y:
y~ o
o ponto
ponto de
de .4o
A 0 que
que pode
pode ser
ser ligado
ligado aa z:
x!; por
por uma
uma. /'-curva
F-curva. "ao
"ao longo
longo"
Denotemos
da.s /-curvas
F-curvas relativa.s
relativas às
J/(±), para
para. 1l :S
n . Seja E.
En =
{y~ 11 11 $
:S p $'.S 2"}.
2n} . E
É
das
às cêrca.s
cêlcas /.l(ü),
5; ãi :S
$ 7
= {g/:
claro
que E.
En tem
tem cardinaliclade
cardin alid ade 2" ee que,
que, além
além disso,
disso, E«
En éé (/',Z/,n((Z'(co)
(F,U,n((e(éo) ++ 17(Eo)),Eo)claro que
r7(co)),co)separado,
ou seja,
separado, ou

N(F,U,n((e(Eo)
17(Eo)),Eo) ?2: 2"
2n
JV(/',Z/,
n((g(e:o) ++ ,7(co)),co)

(3.5)
(3.5)

+

rn == n((Z(co)
n((e(Eo) + ,7(co));
17(Eo)); éé cla-o
claro que:
Agora, seja
Agora,
seja -.
q«e:

lim
sup k,g
log N(/',U,«,..)
N(F,U, 1·,t: 0 )
h«.;.p!
r-+ oo
r
T--+OO
7

= lirn
sup -_!_ -'g
log N(/',a,,'.,.)
N(F,U, r t:)
:n;«p
n---+
oo
?t--»OO

1'n
7
lz

11 ,

(3.6)

De r3.5)
(3.5) ee r3.6\
(3.6) segue
segue que;
que:
De

h,(/', a, co) ? i?il;ii;Í:lÍ;;il;iÕ log 2 > 0
D
o
1lo lema
Observação:
Devemos notar
notar que
quando cE --,
- o+
hr(F, U, E) aumenta;
aumenta; logo,
lema
Observação: Devemos
quequando
0+,, /t,(/',Z/,c)
l- pelo

acim a, se
fortemente expansiva,
expansiva, temos
temos que lim..o+
li me_, 0 + À,(7:',Z/,
hr (F, U, c)
é) >
O.
acima,
se /F é forteilletite
> 0.
Teorema 3.3
3.3 Se /Féé/oríeme,z
fortementee ezpa7tsáua,
expansiva, então a entropia
geométrica A(/',g)
h(F,g) é posa
posiTeorema
entropia geomálrica
tiva.

Demonstração:
primeiro lugar,
lugar, devemos
devemos notar
notar que
não há perda de
de generalidade
generalid ade se
se
Demonstração: Em
EJn pi'imeiro
que não

supormos nas definições
definições 3.2 e 3.3 que a.
a. cuida
curva a (ao longo
lon go da
da. qual definimos as
cêrca.s) seja
as cêrcas)
uma geodésica
folha (é
(é fácil
fácil ver
que, mesmo
mesmo com
com esta
hipótese, os
os resultados
resultados seguintes
uma
geodésicaela.
da folha
vei que,
esta hipótese,
seguintes

continuam válidos).
Suponhamos então
então que
que /'
F seja
seja fortenaente
fortemente expansiva
expansiva e
e üxemos
fixemos A,
6., Tr ee Ut:,.
como na
Suponllamos
Z#acomo
ila
segunda parte
parte da
da demonstração
demonstração do
do Teorema
Teorema 2.1.
2.1. Seja
Seja -5
8 a constante
constante de
de expansividadel
expansividade;
segunda
pelo lema
lema anterior,
anterior, existe
existe c]
t: 1 com
com 0
O<
E1 <
< ó8 tal
tal que
que A,(/',Z/«,ci)
hr(F, Un, t: 1 ) >
O. Por outro
outro lado,
lado,
pelo
< ci
> 0.
seja c2
E2 tendo
tendo a propriedade do
do enunciado
enunciado do Lema 2.4.
2.4 . Seja então
então cE=
1 ,E 2 }.
= min{E
minlci,c2}
Seja
A CC À/
M um
um conjunto
conjunto (/',Z/a,7'«,c)-separado
(F, Ut:,. , rn, E )-separado de
de caidinalidade
card in alid ade máxima
máxima (onde
(onde
Seja .Á
rr.11 == 2n7'zX).
2nr6.). Vamos
Vamos supor
por absurdo
absurdo que
que existam
existam elen]entos
elementos #
xe
e yy en]
em A4 que
que não
não sejam
sejam
supor pot
lll
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(F,U.6.,n,t:)-separados. Podemos
Podemos então
então supor
supor que
que ze
xe y
y pertençam
um mesmo
mesmo aberto
aberto
(/',27a,n,c)-separados.
pertençam aa um
regular da
ela coberturas/a(caso
cobertura U.6. (caso contrário,
contrário, obviamente,
obviamente, #
x ee yy seriam
( F, U.6., n,
é )-separados).
regulam
seriam(/',Z/a,
n, c)-separados).

Temos então
Ternos
então dois casos
casos a considerar:
considerar:
1 º- Caso:
Caso: d(a,Z/)
d(x, y) << éc.. Neste
Neste caso,
caso, pela
pela nol:sa
nossa escolha
escolha de
ele cé ee pelo
pelo Lema
Lema 2.4,
2.4, temos
temos
la

que pala
para toda
toda geodésica
geodésica a
a cona
com comp(a)
comp (a) $
:S 1'n
com a(0)
a(O) =
= z,
x, existe
existe uilla
uma n-cadeia
n-cadeia
que
7. ee com

u =
= (UI,.
(U1 , . .•.. ,, Un) de
de abertos
abertos em
em Z#a
U.6. que é uma cadeia simultânea para zx e y ao longo
U
longo de

a . Pela
Pela observação
observação feita no
no início da demonstração, é fácil
fáci l ver que toda cêrca ao
ao longo
longo de
a.
que tenha
tenha as
as propriedades
propriedades como
como en]
em (ii)
(ii) da
da Definição
Definição 3.4
3.4 tem sua iinageni
imagem contida
contida em
em
aa que
que À(/)
>..(!) C
e UU1 e p(/)
p(J) C
e ü'«.
U".
«u e q«e
Agora, como #x e y não são
são (/',Z#a,
(:F,U.6.,n,t:)-separados,
segue que das
das definições
de d
d e dw
dH
Apoia,
n, c)-separados, segue
definições de

( dH a distância de
ele HausdorH
Hausdorff entre placas)
p lacas) que
(dH
d(A/(Z), À.f(Z)) 5; dH(Pn=, .r7) < C

(onde zzéé como
como em
em (ii) da Definição
Definição 3.4
P,1;_ são
são as
as placas de zx e
e y eln
em U,i).
(onde
3.4 e P,~
P,f e /'X
Un). Como
toda cêrca.
cêrca ./'
f pala
para zx e yy é dessa
dessa forma, segue
segue que zx ee y não
nâo são
(:F, U.6., r,.,c)-separados,
1'n, é )-separados,
toda
são (/',Z/a,
t . , ,4 ; ,; .
uma contradição.
Y--'

2º- Caso:
Caso: d(#,y)
d(x,y) ?2: c.
é. Neste
Neste caso,
caso, como
como dn(P',
dH(Px,PY)
2a
p3') <
< t:,
c, podemos
podemos escolher
escolher um ponto y'

em P'
PY tal que d(z,
d( x, y') $
s; dH(P',
dH(Px, p3')
PY) << c.
t:. E
É claro que
que se
(:F, U.6., r.,
rn, c)-separados,
é )-separados,
se zx e y são (/',Z/a.,
então =x ee g/'
y' também
também o
o são,
são, uma
uma vez
vez que
que yy ee y'
y' estão
estão na
na mesma
cardinalidade
então
mesma placa. Logo, a catdinalidade
máxima de conjuntos
conjuntos (/,
(F, Z/a,
U.6., r«,
1'n, e:)-separados
é )-separados permanece inalterada
inalterada se trocainlos
trocarmos y poi
por y'
máxima
e podemos, portanto,
portanto, repetir a demonstração
demonstração do caso
caso anterior pala
para #
x e g'
y'.
e
De qualquer
qualquer forma,
forma, provámos
provamos que
que todo
todo conjunto (/,
(:F, U.6.,
rn,, c)-separado
é )-separado é (/,
(:F, Z/zi
U.6.,, n, c)é)De
Z/a, r«
separado, ou
ou sejam
seja,
separado,

NI..J:,t4ó.,n,e) Z N tF.UÜ .r..c]
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(3 .7)
(3.7)

lado,
outro lado,
Por outro

h,(/', aa , .)

r, c)c: )
log(F,U6,
!: I'g(/',
limsup
s«p
Z{.,
«,

li-n

T--.p
OO
T----->00

77'

U6,rn,é).
limsup.!_logN(F,
lim
sup :- log JV(/',Z/a
, r., c)
7t--,
oo 72,
n
n----+oo

(3.8)

que:
segue que
(3 .8) segue
(3.7) ee (3.8)
De (3.7)
De

/.(/', aa, .) 2 A,(J'',Z/., ')

(3.9)

h(F, U6 , e:) >> O.
que /l(/,Z/a,c)
então que
segue então
de (3.9) segue
escolha de cé e de
nossa escollla
Da nossa
0.
( veja a
h(F, U6) >> O
nos fornece
desigualdade nos
última desigualdade
Passando ao limite, esta última
Passando
fornece que /}(/',Z/a)
0 (veja
O, o
h(F, g) >> 0,
2.1 que h(/',g)
do Teorema 2.1
então do
Segue então
observação que vem após o Lema 3.6). Segue
observação
D
O

do teorema.
demonstração do
conclui a deillonstração
que conclui
teorema.

que
mas que
expansiva, mas
que éé não
urna folheação
ele uma
exemplo de
Exemplo 3.4 Vamos dar um exemplo
Exemplo
folheação/F que
não expansiva,
geométrica positiva.
tem entropia geométrica
teria
folheação .
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