
{%l'+4s

c'

3

,.sl \$'} "1
Decaimento de geometria e

inedidasinvariantes
para polinâmios cúbicos

L'ia'r\e Bordignon

TESE APRESENTADA
AO

INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
DA

UNIVERSIDADEDESÃO PAULO
PARA

OBTENÇÃO DO GRAU DE DOUTOR
EM

MATEMÁTICA

Área de Concentração: Sistemas Dinâmicos
Orientador: Prof. Dr. Edson Vargas

DKrünte a, elaboração deste traí tho a autora receber apoio
financeiro dü CAPES.



Decailllento de geometria e
medidas invariantes

para polinâniios cúbicos

Este exemplar corresponde à vedação

final da tese devidamente corrigida e

deter)dida por Liane Boidignon

e aprovada pela comissão julgadora.

São Paulo, 20 de Março de 2003

Banca examinadora

. Prof. Dr. Edson Vergas (Orientador) IME - USP

e Prof. Dr. Eduardo Colei - IME USP

+ Prof. Dr. Marco Antõnio Teixeira ]MECC - UNICAMP

. Prof. Dr. Cardos Gustavo Tamm de Araújo h'loreira - IMPA

. Prof. Dr. Márcio Limo do Nascimento UFPA



Resumo

Neste trabalho são estudados polinâmios cúbicos bimodais Fibonacci, os quais
exibem decaimento de geometria. Demonstra-se que tais polinâmios induzem ex-
pansão, não possuem atrator selvagem e possuem uma medida de probabilidade in-
variante absolutamente contínua em relação à medida de Lebesgue. Os polinõmios
de Fibonacci possuem pontos críticos com forte recorrência o que os toma especi-
almente interessantes entre as aplicações bimodais.

Abstract

This work cleals with Fibonacci bimodal cubic polynomial mapa which have
decay of geometry. It is proved that these mapa induce expansion, have no wild
attractor and cave ar] absolutely continuous invariant probability measuie. The
Fibonacci bimodal polynomial mapa Lave strongly iecurrcnt clitical points which
makes them especially interesting
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Introdução

Um dos temas mais relevantes em sistemas dinâmicos tmidimensionais diz res-
peito a aspectos métricos dos sistemas determinados por iteiações de aplicações
multimodais ./ : ]O, 1] --} 10, 11. No contexto mais geral e iazoáve] assumimos que
/ é de classe C'2 c possui um número finito de pontos críticos, todos de ordem fini-
ta. Neste tipo de sistema dinâmico uma legião expansiva onde ./ possui derivada
grande inteiage com uma legião fortemente contratava próxima aos seus pontos
críticos. Decidir qual destes dois comportamentos, o expansivo ou o contrativo.
será predominante à medida que / é iterada toma-se uma questão fitndamental. A
predominância de um destes comportamentos pode sei medida através, por exem-
plo, da análise dos expoentes de Liapunov dos valores críticos, da existência cle
uma aplicação de Markov expansora, induzida por / (expansão ou hipeibolicidade
induzida), da medida de Lebesguc da bacia cle atração dos con.juntos w-limite dos
pontos críticos ou da existência de medida de probabilidade invariante e absoluta-
mente contínua(abreviadamente, p.i.a.c.).

No caso de polinâmios quadráticos reais, a saber = H Àz(l -- #), onde À é ..m
parâmetro real que varia em l2,41, sabemos que existem dois tipos de comporta-
mentos mais importantes: existe uma p.i.a.c. ou o polinõmio é regra/ar (isto é:
todos os pontos periódicos são hipelbólicos e o ponto crítico c = 1/2 é atraído
pol um ponto periódico atrator. Estes polinâmios também são chamados de Aá-
peróó/ices). Os parâmetros À correspondentes a estes dois comportamentos formam
um conjunto de medida de Lebesgue total em ]2, 41, veja IMN]. Os parâmetros cor-
respondentes à hipeibolicídade são facilmente detectáveis através da periodicidade
ou não da segdêncáa de Aneading enquanto que a existência de uma p.i.a.c. de-
pende de uma análise mais profunda. Inicialmente imaginou-se que seria suficiente
que o polinõmio quadrático fosse não-relzorma/ázáoe/ (em geral uma aplicação mul-
timodal é dita não-reforma/{záue/ se não possuir intervalos periódicos cuja órbita
positiva contenha pelo menos un] ponto crítico). Na ausência de pontos periódicos
atratores isto galante a existência de uma conjugação topos(5gica com uma apli-
cação expansiva. do tipo tenda z H minÍsz, s(r -- 1)}. Comprovou se então que
este não é o caso, veja IJI e IHl<ll.
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IJltrodução 7

A frequência com que os pontos críticos de uma aplicação multimodal ./' retol.-
nam próximos deles mesmos, ou sqa, a capacidade de ieconência destes pontos
é um dos fatoies mais importa.ates pala detectaimos a existência de uma p.i.a.c.
Então, aplicações de ptimeilo ietoino se tornam uma ferramenta muito útil nes
ta arlálise. Considera.mos a situação em que ./ possui pontos críticos lecoirentes
e escolhemos intervalos convenientes contendo estes pontos. Usualmente escolhe-
mos intervalos determinados pelas órbitas negativas dos pontos fixos de ./. No
caso em que ./ é um polinâmio quadrático como acima existe um único ponto fixo
p C (0, 1) e então consideramos Óo, a aplicação de primeiro retorno ao intervalo
/o := lp*,pl, onde p* é o único ponto tal que /(p*) = /(p). Se o ponto crítico
c é recoiiente a componente conexo do domínio de Óo que contem c é não-vazia
e então denotamo-la poi /i. Passamos então a considerar Ói, a aplicação de pri-
meiro retorno a /i. Sendo c recorrente podemos definir indutivamente a seqüência
de intervalos /. juntamente com as suas respectivas aplicações de primeiro retor-
no @.. O tamanho relativo l/«+il/l/.l está relacionado com a expansividade de
'Ó«l.r..: e o número k« de iteiadas tais que Ó:"(c) = Ó«+i(c) é uma medida da
capacidade de recorrência de c. Se k« = 1 resulta que é.(c) C /.+i e então di-
"mos que Ó«(c) é um «fora. ce«fr«/. Se k« = .. = k«+j = 1 e k«+.f+i # l
resulta que Ó«(c) = . . = Ó«+J+i(c) C /«+.f+i \ /«+j+2 e neste caso dizemos que
'é,.' - , '#«+j+i é uma cascata de reforrzos cenZraÍs. Estas cascatas estão associa-

das a uma forte recorrência. O exemplo de Jonhson IJI prova a existência de um
polinâmio quadrático não-renoimalizável que não possui p.i.a.c. Ao mesmo tempo
detecta-sc a presença de ca.scatas de retornos centrais arbitrariamente longas indi-
cando uma forte reconência do ponto crítico. No caso em as cascatas de ietornos
centrais têm comprimento limitado ocorre que l/n+t l/l/nl tende exponencialmente
para zero quando n --> oo o que cha.mimos de decaime72Zo ezponerzcia/ de geomeZrãa.
Provou-se cm IMN] que isto galante a convergência da série

>ll: in./':(/('))I':/'

e esta convergência, como prova(to em INStl, galante a existência de uma p.i.a.c.
Analogamente, no caso em que ./' é uma aplicação multimodal com pontos críticos
ci, c2, . - . , cr, todos não-planos, cuja ordem mais alta é /., foi provado cm IBStl que
se a soma

0

E
.j=i ;=o

E IP/:(/( .j ))I':/'"

converge, então ./ possui p.i.a.c.. Neste trabalho consicleiatemos os polinâinios
cúbicos /(z) = cza; + b#' + (l -- a -- Z')# cine são bimoclais (possuem dois extremos
locais em (0, 1)) pala os duais introduziremos os coi-lceitos de ietoinos centrais e



Introdução 8

decaimento de geometria. Então conjecturamos que a ausência de retornos cen-
trais implica no decaimento exponencial de geometria e este por sua vez garan-
te expansão induzida, não existência de atratoles selvagens (veja a definição na
próxima seção) e existência de uma p.i.a.c. eigódica com entropia positiva. Não
chegaremos a provar esta conjectura em geral mas o faremos pala uma situação
quc julgamos ser a mais delicada.

No primeiro capítulo descreveremos os principais resultados do trabalho e os
corlceitos básicos. No segundo capítulo, são citadas as ferramentas que usaremos
no decorrer do trabalho. A seguir, no terceiro capítulo, descieveiemos e dare-
mos características topológicas dos polinâmios cúbicos bimodais de Fibonacci. No
quanto capítulo construiremos uma partição de 10,11 e uma aplicação de Markov
hiperbólica induzida por um polinâmio cúbico de Fibonacci ./, definida nos inter-
valos desta partição. Com isto, demonstraremos que ./ induz expansão e não tem
atrator selvagem. No quinto capítulo, usaremos a aplicação de Markov construída
e o decaimento de geometria para garantir condições de somabilidade que implicam
a existência de uma. p-i.a.c. pala ./



Capítulo l

Principais Resultados

1.1 Conceitos e Fatos Básicos

Seja ./ : lO,il -} lO,il uma aplicação contínua. Esta aplicação é chamada
mlz/fanada/ se o intervalo 10,11 possui uma partição com um número anito de
intervalos não-degenerados restrita aos quais ./ é estritamente monótona. Se ./' é
derivável os extremos destes intervalos que estão em (0, 1) serão pontos críticos
extremos locais de ./'. No caso em que esta partição possui apenas dois intervalos
10, cl e lc, ll a aplicação / é dita un moda/. Este é o caso dos polinõmios quadráticos.
Se esta partição possui três intervalos, ]O,c], lc,dl e la,ll, a aplicação ./' é dita
bãmoãat.

A presença de pontos extremos locais pala uma aplicação mtttimodal ./ contribui
para a complexidade da sua dinâmica. No intuito de obter algumas informações
podemos tentar eliminar estes extremos (e também os pontos críticos de inflexão)
definindo uma outra aplicação que em certos intervalos coincide com iteradas de
./. Isto nos leva ao conceito de ap/ácação de À/arcou topo/ógáca induz da por / que
introduzimos abaixo.

Definição 1.1. Sda P = {Ar-lj., ÕK $ ooJ urna co/eção de rzferz;a/os AÇ c
R. não-degenerados e cujos interiores são dois ci dois disjuTLtos. Uma aplicação
F' : U;:::JVj -+ R é chamada de aplicação de Malkov se cada ramo «W, e' um
\om,eomor$smo sobre a sua imagem a q'ü«t coTttém todas os intervalos Ni tais que
) interior de Nin FÇNj) é não-vazio. Dizemos qKe F é de ctctsse C' (r Z Q) se
:ada TQm,o F\N, l)osso,i umQ extensão para 'lLm, (lifeomor$sviíLO de classe Clt de$i-tido
:m um internato aberto qze col-ttém o fecho de Ni. A cotação de intel'uülos FÇ'P) -.
{/?(NJ)}i-i é chamada de partição imagem. Se cada ramo qW, coírzcide com zzm
iZerado ./l"',, /)ara a/g?/.m n.f, dizemos gue F' ó zzma aplicação de Maikov induzida
p"f

9



1.1 Clonceitos e Fatos Básicos

Uma aplicação de Markov induzida com propriedades apenas topológicas não é
suficiente pala garantir boas propriedades métricas para uma aplicação multimo-
dal. Portanto introduzimos mais um conceito.

Definição 1.2. Uma ap/{cação de A/arcou F' : U;;:AÇ --> R de c/asse C'' Ó' ? IJ
é alfa hiperbólica em 10, 11 se.- ' '

1. 0 dovnínio de F é u,ma união de intervalos abertos U'j;\Ni com medida de
Leóesgue fofa/ em lO, ll.

2. A l)arte,ção imagem F(:P) -- \FÇNÕ\'ã.. é Kma cotação $nitct de interuülos
limitados.

3. Ez{.Ze « > 1 Z«/ q«. IPT'(«)l ? «, P«« Z.'Í' " € U;:::N

#. EzZsfe /{ < oo ta/ gele elÍ-(4 $ /T, para lodo #, g/ € AÇ.

Dizemos que uma aplicação multimodal .f : 10, 11 --} 10, 11 de classe C'i {ndwz

expansão ou induz /}áperóo/ c dado se a mesma induz uma aplicação de Maikov
hiperbólica em ]O, l].

Um aspecto importante para a compreensão de um sistema dinâmico é ra des-
crição dos seus atratoies os duais podem ser topológicos ou métricos. Dado um
conjunto compacto J positivamente invariante por / (isto é ./(,4) C .4) definimos
a sua óacáa de aZ7{zção por

B(.4) = {:« C 10, il tal q«e «,(#) C .4}

O conjunto .4 é chamado de afraZor fofo/ógÍco se

. B(H) contém um conjunto cle segunda categoria de Bairel

e dado l!!EconjLmto positivamente inval-jante .4' estritamente contido em .4.
então -B(.4) \ -B(H') é um conjunto de segunda categoria de Barre.

Sabemos que se ./ é não-renormalizável e não possui atratot peiióclico então o
.eu atratoi topológico é um intervalo invariante no c]ua] / é tiarlsitiva (vela IL] e

O conjLmto .4 é chamado cle afraíor ználrico se

' sita. bacia cle atração B(.4) tem medida. de Lebesgue positiva



].] Conceitos e Fatos Básicos

e sc Á' é um conjunto positivamente invariante e estritamente contido em .4.
então B(.4) \ 6(.4') tem medida positiva.

Em ILj encontramos uma descrição detalhada de atratores métricos (que existem
poi IMI) de aplicações multimodais de classe C'2. Para a classe de ftmções da qual
trataremos neste trabalho podemos enunciei o seguinte teorema (vda [StVI):

Teorema 1.3. Seyrz ./' : 10,11 -+ 10,11 uma ap/cação de c/asse C'3 con7z gonzos
:míticos de ordem Feita. Então

1. Todo conjunto minimal A tem medida de Lebesgwe nKlal

2.
ltá -iLm número anito de compactos invariantes A\, Aa, . . . , AK, cadct um deles

contendo llm p07zfo critico, país gue U.B(.4{) fem med da fala/ em lO, 1l. ,4/ém
disso, cada Ai é zma órbita periódica atratora, tLln ciclo de intervalos tais
gue w(z) = 4{ para g fase lodo ponto z C ,4f ou .4i tí ?zm cora?indo mán ma/
contei-tdo no mínimo um pm\to cl'ético recorrente.

3. Se Ai não é Irrita órbita periódica at-Falara então f\B{A.) é ergódica. em relação
It medida de Lebesg\te.

Se .4 é um atrator métrico que não é um atiator topológico então será chamado
de afrafor se/z;agem. A questão da existência ou não de atratoies selvagens foi
colocada por h/lilnor IMj e tem atraído a atenção de muitos pesquisadores. No
caso de polinâmios quadráticos, o que possui a combinatória cle Fibonacci é o
principal candidato a exibir um atrator selvagem. Como foi provado em ILMj isto
de fato não ocorre. No entanto um polinâmio unimodal leal com ponto crítico
suficientemente degenerado (a sabei z H =21 + c com / suficientemente grande)
exibindo a combinatória de Fibonacci exibe um atratoi selvagem, veja IBl<INSt].

Uma medida de probabilidade # invariante poi ./ é dita eryódica se p(X) = 0 ou
p(X) = 1 para todo Boreleano X tal que /(X) C X. Por outro lado a aplicação /'
é dita eryód ca em 7'e/anão a medida de Z,eóesgzie (abreviadamente diremos apenas
eryód ca) se IXI = 0 ou IXI = 1 para todo Boreleano X tal que / l(X) = X, onde
,al é a medidade Lebesgue de um Borelea.no ,4. ' ' ' '

Neste trabalho esta.lemos interessados nos polinõmios cúbicos reais descritos por
/(:'). .- /ab(f) - a3; +6z'+(l --a--b)# que são bimodais. Obser« que ./(0) = 0
e ./(1) = 1. Neste caso c e d são pontos críticos distintos que assumiremos serem
decorrentes. E como a clerivacla. de Schwaiz

s/(«) /"'(«)
/'(«)

3
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1.1 Conceitos e Fatos Básicos ]2

definida pala todo = # c, d é negativa podemos assumir também que ./ não possui
pontos periódicos atiatoies, veja ISil.

Os nossos principais resultados relacionam a existência de expansão induzida,
a não existência de atratoies selvagens e a existência de uma p.i.a.c. com proprie-
dades da sequência de aplicações de primeiro ietoino que introduziremos a seguir.
Consideramos aplicações de primeiro ietoino associadas a certos pares cle interva-
los afeitos cuja tmião contém c e d. Escolhemos intervalos que são componentes
conexas do complementar cle um trecho finito da órbita. negativa dos pontos fixos
de ./. Temos que / é estritamente crescente eln 10, cl, estritamente decrescente em
lc,dl e estritamente crescente em la, 11. Uma vez que estamos assumindo que os
pontos críticos c e d são iecorientes resulta que / possui um único ponto fixo p em
(0,1) e de fatos c(c,d). Definimos então os intei«los /o :=(p.,pje .A :=(p,pa),
onde p. C (0,c) é o único ponto tal que /(p.) = p e pa C (d, 1) 1; o único ponto
tal que ./'(pa) = p. Definimos Óo, a aplicação de primeiro retorno a /. U Jo como
composição de ./lzouao cona V'o, a ap/icaçâo de prime ra eDiTada em /o U Jo, veja
IGS). Para definirmos V,o consideramos g a qual é igual a ./' em lO,p.l U ba, lj'e
igual a identidade em /o U Jo. Então definimos

V,o(:«) := lim g;(z),

pala todo z tal que este limite esteja bem definido. Note que o domínio de Üo é
uma união enumerável de intervalos abertos e dois a dois disjuntos. A restrição
de Úo a cada um destes intervalos, (lue chamamos ramo de Üo, é monótona e tem
imagem igual a /o ou Jo. Então definimos Óo := V' o /l.r.UJ. cujo domínio Z,)(@o)
também é uma união enumerável de intervalos abertos e dois a dois disjuntor'
Chamamos ramo de Óo à restrição de Óo a cada um destes intervalos. Dois destes
íamos possuem pontos críticos e são chamados ramos crúácos, são os ramos cujos
domínios são os intervalos /l e Ji (lue contém c e d respectivamente. Cada um
destes ramos críticos é uma. aplicação tmimodal cuja imagem está contida em /o ou
Jo. Cada um dos ramos de çóo que não é crítico aplica o seu domínio monotona.mente
sobre /o ou Jo. De maneira a.náloga definimos Ói, a aplicação de primeiro retorno
cle /i U Jt. Prosseguindo poi indução obtemos duas sequências de intervalos /. e
Jn e a aplicação cle primeii'o retoi'no cle /« U ./n que denotamos por 'Én. Os Íamos
de @« definidos em /n+l c Jn+l são ramos críticos e tmimodais cujas imagens estão
contidas em /. ou ./n. Cada um dos I'amos de é. que não é crítico aplica o seu
domínio monotonamente sobre /. ou ./n.

Notamos que se / é não-Fenol'ma/ízáue/ (ou seja, ./ não possui intervalo pe-
iióclico cuja órbita positiva contenha c ou d) então n=./i = {cl} e ní:;:..Ã = {d}.
Consideramos então as dl-tas se(ltiências

z --} c-o



1 .2 Principais Resultados ]3

IJn+ll . IJn+ll

e dizei-nos que ocorre decaámenfo ezponencia/ de geomelr a se estas sequências ten-
dem exponencialmente pala zelo quando n --> oo.

Se @«(') C /n+l U a.+- O« @«(d) C /«+: U Jn+: dizemos q«e .É. é «« ,.ef.«.
centra/. Uma cascata de reformas Genitais é uma sequência @., . . , Ó.+x; de ietoinos
centrais consecutivos. Se Ó., . . . , Ó,:+k é uma cascata de ietornos centrais conse-
cutivos e é«-!, Ón+A+l não são retoi'nos cer)traia dizemos blue Ã é o comprjmenfo
da cascata. No caso de aplicações unimodais como os polinâl-dos quadráticos, as-
sumindo que sejam não-renormalizáveis, a.s cascatas de retornos centrais podem
ter comprimentos arbitrariamente longos mas são sempre finitos. Para aplicações
bimodais como os polinâmios cúbicos que estamos considerando, mesmo assumin-
do que seja.m não-renoimalizáveis, tais cascatas podem ter comprimento infinito.
Conjecturamos que a ausência de ietornos centrais é suficiente para garantir o de-
caimento exponencial de geometria que poi sua vez é suficiente pala garantir a
existência de uma p.i.a.c. Neste trabalho provaremos esta última propriedade para
um polinâmio cúbico / específico. Consideramos uma das situações mais delicadas
devido ao fato cle que os pontos críticos c e d são fortemente reconentes.

1/ IJn 7).

Definição 1.4. t/ma ap/{cação óãmoda/ / : 10, 11 -+ 10, 11 á dáZa Fibonacci se para

l Z \ peTiSca-se que @.Çcà Çcà e $.Çd] -. f;" Çd], OTtde c e d são os pontos

crúicos de ./', se = 1, s] = 2 e s«+i = s. + s..i rou sÜa, s« á a sequência de
Fibonacci) .

Se / é Fibonacci não ocoiiem ietoinos centrais mas verifica-se que Ó:(c) e
ÚIÍ(a) pertencem a /n+l U Jn+l o que poderia sel' vista COTA uma das situações' mais
próximas de apresentar retornou cento ais. As aplicações unimodais Fibonacci fora.m
introduzidas em IHl<i21 (veja também ILMI) como o principal candidato a exibir
atratoies selvagens e desempenharam um papel fundamental em várias questões.
Os polinâmios Fibonacci bimodais foram introduzidos em ISVI onde se provou
que os mesmos a.presentam decaimento exponerlcial de geometria. No Capítulo 3,
demostiaremos, seguindo ISVI que existem polinâmios cúbicos bimodais Fibonacci
e que quaisquer dois destes são topologicamente conjugados.

1.2 Principais Resultados

Passamos a enunciei os nossos principais iesultaclos.

Teoretna A.. To(lo polinâmio cúbico de Fibona,cci induz e=1)ansão



1.2 Principais Resultados 14

Em particular o Teorema A galante a existência de uma aplicação cle Markov
r' induzida por ./' e que possui uma p.i.a.c. ergódica que denotamos por p. Isto
é suficiente p.ata garantir que para z q.t.p. (em relação à medida de Lebesgue)
a órbita positiva oró+(z) é densa em um intervalo. Clom isto temos o seguinte
teorema como conseqiiência.

Teorema B. Os poli?Lâmio cúbicos de Fibonacci não possuem atrator setuagem.

A partir da p.i.a.c. associada à aplicação de Maikov induzida r' sempre é
possível definirmos uma medida (não necessariamente uma medida de probabili-
dade) invariante c absolutamente contínua para ./. Na presença de decaimento
exponencial de geometria podemos provar uma ploprieclade de somabilidade que
nos leva ao teorema a seguir.

Feote\xna C. Todo potinâmio cúbico de FiboTtacci possui Tina probctbilidade inua-
.iaT-tte abSotutameTtte contÍn\ua., ergódica e de entropia positiva.

Se p é uma p.i.a.c. ergódica para / como no Teorema C resulta que para
qualquer função contínua A : 10, 11 -...-> R o conjunto

. n--l ..

E
; n J u

A = {z C 10, 11 tal que J.- À(/:(z)) --> / Adp quando lz --> oo}

tem medida p total. Como ./ é ergódica IStVI, .f-i(A) = A c p é absolutamente
contínua com relação à medida cle Lebesgue verifica-se também que IAI :: 1. Neste
caso a medida p é dita uma medida de Sinal-Ruelle-Bowen (SRB).

Do Lema 3.1 no Capítulo 3 concluímos que os pontos críticos c e d de um
polinâmio cúbico de Fibonacci estão em um conjunto de Cantor minimal Q quc
por.IStVI tem medida de Lebesgue nula. Neste caso o Teorema C implica que a
ó«cÍa de atração de Q, a saber o conjunto ' '

B(Q) 10, il tal q- «,(:«) Ç Q},
tem medida de Lebesgue nula.



Capítulo 2

I'erramentas Básicas

2.1 Princípios de Koebe e Outros Fatos

Se g : 10, 11 -+ 10, 11 é uma aplicação cle classe C'3 podemos definir a sua deráuada
de ScÀtoarz, Sg, pela seguinte fórmula:

$«(«)
(7 (Z) Z

para todo 3 que não seja um ponto crítico de g. Se z é um ponto crítico definimos
sg(«)

A derivada de Schwarz desempenha um papel importante em sistemas dinâmicos
tmidimensionais. Singel provou em ISil blue se g possui derivada de Schwarz ne-
gativa (isto é, Sg(z) < 0 para todo # o que abreviamos por Sg < 0) então todo
ponto periódico atrator de g atrai um ponto crítico ou um dos extremos do self
domínio. Os ])olinâmios ./ que estamos considerando possuem derivada de Schwarz
negativa e como esta.mos assumindo que os pontos clínicos são recorrentes e não-
periódicos e que os extremos são pontos fixos lepulsores, temos que / não possui
pontos periódicos atiatores.

O conceito de distorção que introduziremos a segue desempenha um papel
central ]la aná.pise de propriedades métricas.

g ("

g'(«)

Definição 2.1. Se g á tlm dil/eomor$srno do nlerz;rz/o U .sopre a .sua ámrzgem
:le$nimos

djst(g, U) = sup{
g'(«)

g?&e cAamarnos de distorção cle g em U

onde z, 3/ C U}

15
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A derivada de Schwaiz também se tornou uma ferramenta útil para o controle
de distorção de iteraclas de aplicações do intervalo. Os principais fatos nesta di-
ieção são os prá zcÜÍos de /{oeóe enunciados no lema abaixo cuja prova pode ser
encontrada em IMStj. Pala enuncia-los introduzimos alguns conceitos. Denota-
remos por IÁI a medida de Lebesgue de um Boreleano .4. Se a > 0 e U C V
são intervalos tais que pala cada componente conexo Z de y \ U verifica-se que
IZ,l ? flUI dizemos que y é uma a-uáz nÂança de U ou que U está o--ce lira/azado
em V]'

Lelala 2.2. Sdanz U C y ãnZerua/os e g ?zm dl#omor$smo de }' sopre g(V)
)g < Q e g(.V) é lma a-uizi,nhança. de glKU) então ueri$ca-se que:

Se

1. Existe cl > Q tül (l e V e apita a-vizinhança de U e a depende apertas de a

. j t(g, u) $ (1:')'

As defillições a seguir facilitarão a descrição de propriedades de extensões de
fi..,Ã..

i)erga\ção 'Z.3. Uma aplicação real contínu«. h definida em, um intervalo fechado
(/ á dáfa unimodal se /z(ÕU) á u«. lírico ponto e existe llm poria :« no nferáor de
U Lal que h é estritame21te morLótona eln cadct uma düs componentes de U \ \.=\

Definição 2.4. e Sejam y um ánferua/o e F' = ./'k um dil/eomor$smo de V' so-
)re F(V). Se existe u,'m inl,eruuto V -3 V restrito ÍLO qual fK é uvrlt difeomor-
./i.m. e .f*(y) é «m« a-«{.{«A-ç« d. ./*(}') d{«m« g«. «« á a-ente«sí«l.
Neste caso denotctmos Ík por F

B SuT)on.l\amos q\te f e fKA\ são aplicctções znimoda.is de$nidas em um inteructlo
J e que Jk é ulíl dileomor$smo de$nido em tLm internato V ta{ qwe j(U) C V
Então, se existem intervalos U D U e V 3 V tais qze f'\ ti)V) C U, fÜ
l Knimodal e tk é um difeomor$smo c'uja imagem é uma a-uizinhctnça de
fK ÇV) dizemos que Q aT)ligação \tnimodal h = flÜt é ci-ex\ensíveX. Neste caso

denota«tos JH'' pol' h.

O teorema a seguir, cuja demonstração pode sei encontrada em IMa] e IMSt],
assim como o Lema 2.6 serão importantes feliamentas na estimativa de medidas
de pié-imagens cle intervalos.

Teores-na 2.5. Sqa / : lO,ll -+ lO,ll ?(n7za ap/ilação de c/asse C'2 sem óróíías
periódicas tttratorcts. Seja U um. aberto contendo os pol-tios críticos de f. Se todas
üs órbitas periódicas de J forem hiperbóticcts, então existe C > Q e l3 > \ tal qlte

D./"(«) ? C'#"
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« ./''(«) g C/ P«,'« 0 $ j .$ n - l

Lema 2.6. Seja / : 10, 11 --> 10, 11 ma ap/ácação óÍmoda/ de c/asse C'2 sem óróífas
periódicas atratoras. Sejam c e d seis portos críticos e sejam U e V inl,eructlos
aó"f« f«'' g« c C U, d c }' . .fj(aU u al') n (u u y) = 0 VJ ? 0, «m ó,ó l«
$nitu. Se para ca(ta l-L > \,

A« lO,ll\ic,dll./':(«)gU'Uy. l$j$n l},
então IAm --} 0 ezponenc a/mente quando n --.> (x).

A

Demonstt'ação: Dado n ? 1, seja E uma componente conexo de A.. Temos
./'(a.E) C (aU U al') para alg«m / < n e ./:(-E) n (u u }') = 0 pa-' l 5; ; $ n -- l
e ./nE é monótona. Assim, /"(Z?E) são pontos distintos pei'tencentes à união das
órbitas de aU e Z?y. Portanto, existe v7 > 0 tal que l/«(Z)l > 77. Assim, existe
N C N (que depende de U e de y, mas não de n),,tal que c C /*(E) ou d C ./*(-E)
para algum A (que podemos escolhem' o menor possível) cona n $ A $ n + N. Como
/kz é mo«óto-, /*(E) D U o-- /*(E) D }' Como'./''(E) n (u u }') = g P«:-"
1 < i 5; k -- 1, verifica.mos que existe /\' > 0 tal que pala z) y C .Z:,

uma vez que

log
n./'*(«) l
D./''( g/ ) l

)l:(log( l Z,)/(.f*':(«))1) - log( l n./'(.f*':(g/))l))

$ c' }: l.f*-:(«) - .f*-:MI 5; c' }: ; $ c'{=1 {::l /"''

onde # > 1 é a constante dada pelo Teorema 2.5, e C' > 0 inclui a constante de
Lipshítz para log(ID./'(z)l)

Logo, se U C ./k(E), temos

A

]

# - l
P '

ul , ,, l./-*(u) n z'
/"(É') ': '' l-el

e, conseqüentenlente l/-k(u) n z1 2 ol.EI para algum o. > 1. O m.sm. acontece
se y C ./'k(E). Então IA.+;vl .$ ajA«l pala algum Q < 1 que não depende de n e o
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2.2 [Feorema do .F'o]c]ore

O teorema abaixo encontra-se demonstrado em IMStl e é um resultado bastante
conhecido sobre a existência de medidas invariantes.

Temi'ema 2.7. (Folclore) Sda F' : U;::AÇ --> lO, ll ?lma ap/ácação de /VarADo de
:lesse Ca e hiperbólica em VO, \X. Então ueri$cam-se üs seguintes pl'opriedades:

1. Existe K <. oa tal qüe

$u'*,
parte todo n Z {] e =,'y no domínio de um ramo de F"

2. F possui uma rn,edita de l)robabilidade inucrictnte, ergódica e equivalente à
bedidct de Lebesg\Le na imagem de F

Demonstração: Pala demonstrarmos a primeira afirmação observamos que da-
dos z, g/ C AÇ para algum .7 > 0,

]og
nr'"(«) l
o f'"(y) l

>l:([og(IDT'(-F"':(«))1) - ]og(l0F'(F'"';(y))l))

c'>1: 1f'"-:(*) l$c'El:i sc, ,

onde a > 1 é a constante dada pela definição 1.2, e C' > 0 é a constante de
Lipshitz para log(IZ)F'(z)l). Pala demonstrarmos a segunda afirmação, dado i C
N, tomamos À{ a medida de probabilidade definida nos boielianos de ]O, 1] poi
Ài(B) = 1-P :(Z?)l. O espaço de medidas de probabilidade em 10,11 mini(io da
topologia fraca é compacto. Portanto, a sequência

n

lZ

l lZ Z

(z/))l))

<

possui uma subseqüência convergente, ou seja, existe uma medida cle probabilidade
H e uma subsequência H.* tal blue p«* -} p quando nx; --> oo. Além disso, p é uma
medida F'-invariante. De fato, se Z? é um boreliano de N,

. nA--l

E
'' i-o

H( -F' '(B) )
e-'loo n#

l r' -:' :(a )
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. nt--l .

JU, l.Z- E I'-:p)i -'- ;l''"p)
l

0
F' ' '(B )

Esta medida H é absolutamente contínua em relação à medida de Lebesgue.
Pala mostiaimos isso, vamos consiclelar a partição P' de 10, 11 formada por U]Ví
e a partição imagem F'(P'). Seja E contido na imagem de f' ur]] subcon.junto
mensurável e Eí = -Enr'(J\C). Observamos que pala n ? l a partição F''"(P') retina
a partição F''"+i('P). Fixamos i e dado n > 0, seja .4 um átomo de F''"+:(P') o qual
é aplicado difeomorficamente em F'(AC) por /'". Seja Z, C Á tal que F«(Z) = .Ei.
Então

a.l or'"(«)la«.
L

Como r'"
obtemos

Á -.> /'(JV,) é um difeomoifisino com distorção limitada por Ã

l lf'(N,)
Ã' l.41

e, conseqüentemente,
L

dz
'L

Soma.ndo para todos os ,4's, temos

l l-E;l
À' IF'(N) l

, lr''"(E:)
''' l/'-"(r'(M))l .KJglL

lp'(w,)l '
ou sela,

1:1z;1111-i;q;llH < lr''"(E:)l < x'lz'l
lf'' "(p' (&)) l

Lembramos clüe a partição imagem é finita. Como lr'-"(lO, lj)l = 110, 111, existe
um conjunto não-vazio Z tal blue para todo i C Z, p(r'(JXC)) > 0. Sejam

&/« - U9
É. (F' (&) )

lr' (&) l
. ;* ey«!0';a'' lr'(n)l

Então, pala cada í € Z,

w'--ilzil < p(zi) < w,Ã'lzil
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e, usando novamente que a partição imagem é finita, obtemos

&/:-il.EI < p(z) < j%Ã'lEI (2.1)

pala cada .F mensurável. Logo p é equivalente à medida cle Lebesgue na. imagemde F' e é finita

A ergodicidade de É& é unia consequência imediata clo fato de que os ra.mos de
iteiadas de r' têm distorção limitada o que nos permite passar de escalas aibitra-
namente pequenas para um dos intervalos na partição imagem de F'. Isto garante
que todo conjunto invariante com medida de Lebesgue positiva (o suporte de uma
p i.a.c. por exemplo) tem de fato medida de Lebesgue total na imagem de r'

2.3 Média Temporal

A partir da p.i.a.c. existente pala a aplicação de Markov r' induzida por ./
poderemos colltruir uma medida invariante para esta última. Esta medida será
uma p i.a.c. caso tenllamos a finitude da média temporal do lema abaixo.

Lelala 2.8. Suão zÀa gue / : ]O,l] --> ]O,l] induz uma {zp/ilação de JMar4;ot; /'

U;::: /\Ç -} 10, 11, K $ oo com FINA = ./Z Se p á tina p.{.a.c. de r' e se

K

}:«jP(©) < '« (2.2)

então j posa'ui tina T).i.a.c

Observação 2.9. Oóserz;amos que se
K

«.ílwjl<.«

: existe constante l< < (n tal qse KÇNi) <. i<\Ni\ tesKttu. (lue 2.2 é uerdadei a.
é o q'üe ocorre de fato se H é a. medida anda pelo Teores(.t 2.'7.

Isso

Demonstração: Denotamos por p.Í a restrição de p a AG, ou seja, pj(.4)
É&('4 í] AÇ), para cada Á mensurável. Assim, # = >1'j.: #j. Vamos definir uma nova
medida p pela fórmula

A nJ--l
«(A) }: Hj(/''('!)

.j=t {=o
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pala cada .4 mensurável. Pela definição, p é absolutamente contínua em relação à
medida de Lebesgue uma vez que assim é p. Falta demonstiai que p é .f-invariante.
De fato, para cada .4 mensurável,

P( ./' ' '( .4) )
k n.j--l

>l: )l: pj(./'':': (.'1))
.j=i í=o

A /".j-l

}: 1 )1: pj(./'''('i)) -'F pj(/'"'(.'1))
.j=i \ {=o

Tem-se que

p.í(/ "'(Á)) = p(/'"'(Á)n $)(.4) n©),

H(r'':('1)) - }:P(f'':(.'!) n N.) ' P(.4) ('1n %)

Pela F'-invariância de p, temos que

H

>l: pí(./''"' (Á))
.j=i .j=i

Portanto, p é /-invariante. Como

k n.j--l K

«(lo, tl) - }: 1>: pj(./'':([o, lj)) - }: «jp(h)
.j=i {=o .j=i

resulta que se vale 2.2 então z.'(lO, 11) é finita. D

O teorema abaixo peimitc provar a existência de uma. p-i.a.c. para ./ usando
apenas uma condição de somabilidade nas órbitas críticas e está demonstrado em
lnstl

Teorelaaa 2.10. Sqa / : lO, ll -+ lO, ll ?lnrza ap/ cação mu/Zámoda/ de c/asse (.y3 com
deriuuda de Schwarz negativa e um número limita de pontos críticos com ordem
m,á=irnü $nitn 1. Se para cadct ponto crítico c bale

>:(lo./'*(./'('::))1)':/' < '«,
então f ud'Frite u'rnü i\edtdct de prosa.bilidude u, tnuul'i.aTtl,e e ubsotut í\ente contívt'ua
zm reacção it medida, de Lebesgue e F c L' pcu'a qu«.lquer T <. lji.t \).

k ]



Capítulo 3

Polinâmios de Fibonacci

3.1 Existência de Polinâmios Fibonacci

Começa.mos este capítulo com o lema abaixo demonstrado em ISVI que garante a,
existência de uma importante classe de polinâmios cúbicos bimodais a qual contém
os de Fibonacci.

Lenta 3.1. E=isterrit parâmetros a, b tais que o polinâvTti,o cúbico j -- f.b -- clãs -}
)T.l -} Ç\ -- a -- bÜ= é bimoda! e cuja seqiLência de ptiTneiros retorl-tos $., para n ?. \,
scLtisfaz üs seguintes proptieda,des:

/ Existem alas componentes conexas do domínio de $. que denotamos por UC.....
: Ua.t\ e que contêm os uülores críticos #nÇcb e $nÇd], respectiuavi\ente'

2. As imagens dos ramos críticos +.\õ.-ç« e 4'«\.v.+* estão ambas contidas em
õ. o« «mó« .«. '«. N"f' p«ám.{«. «.. *'"''-;. q«e á..p. c @«('r.+:) . «.
'.g««'Ío « ''"''-;' q«. 7..F: C é«(Ó«+-)

3. Os ramos (b.\uR+. e +.\Uó+. são monótonos e suas imagens coincidem e, no
:teso em que #.Çd] € 8. e +.Çc) C 8., são iguais Q -f.. No caso em que
t),.Çd] C 1. e #.Çcà C 1., são igKüis a Õ..

Existem vários polinâmios ./:ó satisfazendo as propriedades descritas no Le-
ma 3.1. Pol construção estes polinâmios não apresentam retoinos centrais mas
ponte ocorrem uma falte iecoiiência dos pontos críticos blue é o caso por exem
plo dos polinõmos de Fibonacci cuja seqiiência de aplicações de piimeito ietor-
-Í@.} satisf« Óo(':) Óo(d) Ó.(c) @:(d)
@«+-(') - @« .(Ó«(c)) e @«+:(d) = é« -(@«(d)). E.tão tem.s q«ejá na seg««da

22
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iterada os pontos críticos tetotnam a (S.+i U '«+i e podemos dizei que estamos
o mais próximo possível da situação em que retoinos centrais ocorrem. Por isto.
para efeitos da existência cle tuna p.i.a.c. a partir clo decaimento exponencial de
geonletiia, esta situação é a mais delicada. Sendo assim esperamos que as outras
situações possam sei tratadas pelos mesmos métodos e de maneira mais fácil.

Demonstração do Lenda 3.1 Esta prova será baseada no seguinte fato

Fato: Seja g : ]O, 1] a 10, 11 uma aplicação bi-modal contínua tal que g(0) = 0,
g(1) = 1 e os seus pontos extremos locais em (0, 1) (que chamaremos de pontos
ci'íticos) não são periódicos. Então existe uma aplicação /ab da famíl ia cúbica acima
tal que g é gemi-conjugada a /aó. A gemi-conjugação pode deixar de ser injetiva
apenas nos intervalos errantes de g ou em intervalos que são assine(éticos a pontos
periódicos atlatores de g. Veja IMSt] para uma prova deste fato

Obteremos então uma aplicação bimodal contínua g satisfazendo o Lema 3.1
como limite de uma seqiiência g. de aplicações bimodais construídas indutivamente

Indução (primeiro passo): Este passo de indução está ilustrado nas figuras 3.1 e
3.3. Seja go : 10, 11 -..> 10, 11 uma aplicação bimodal contínua com pontos críticos
c e d e tal que go é estritamente crescente em lO,cl e possui um único ponto fixo
p em (0,1). Observamos que lO,pl = U=.U.. e [p,l] = U=. % onde U, e U sã.,
i«'e-«los tais cl- gã(K) = '5o = (p.,p) e pã(U) = 'o = (pipa). Denotamos por

p. C (0,p) e PÚ C (p, 1) os únicos pontos tais q--e ./(p.) = .f(PÓ) = /(p) = p. Então
podemos escolher go de modo que go(c) C K com .j 2 0 e go(d) C Uk com A ? l.
Observamos que no caso .j :: 0 ocone que óo :: ái e 'i := 'y2. Então, se Óo é a
aplicação de primeiro retorno a óo U "fo resulta que .ê.(ái) C 7o e @0(7i) C J., onde
(fi 3 c e 'i 3 d são os domínios críticos de Óo

Alterando go apenas em (íl U'yi obtemos uma aplicação bimodal gi cujos valores
críticos estão posicionados de tal foinaa que éi, a aplicação de primeiro retomo a
õi U 'h correspondente, satisfaça as afirmações 1-3 do Lema 3.1 com ambos @i(c)
e éi(d) pertencentes a J..

Observamos que, desde blue Úi é a aplicação de primeiro retorno de (íi U 7i,
podemos modificar gi em (í2 U '2 cle tal ma.negra que todos os ramos monótonos
de Ói permaneçam inalterados e os valores críticos ÓI(c) e @i(d) soam movidos
independentemente pala posições plé-designadas em ái .

Indução (passo geral): Este passo de indução está ilustrado na figura 3.2. Su-
porlhamos que temos ui:na aplicação bi-modal g. escolhida de tal maneira (lue Ó.
satisfaz o Lema 3.1 . Assumimos que a imagem dos Íamos críticos de @. estão cora
tidas em ó« (o caso em blue estão contidas en] "y« é análogo). Temos também que
modificando g. somente em (í.+i U '«+] os íamos tnon(5tonos de é. permanecem
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. . . t .

u{ u{ Gráfico da go

J2 '2 :: 'h
Aplicação Óo Aplicação ÓI

Figura 3.1: Aplicações cle plimeiio ietolrto

inaltei'aços e os valores críticos Ó«(c) e @«(d) podem sei movidos livremente pala
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n+l

-:-

.:. :' .:'

-} .i. . . .i-i - . - . {. i- - .}

7«

2+2

Figura 3.2: A aplicação @.

quaisquer posições pré-designadas em (5«. Na veiclade precisamos apenas movem

estes valores clínicos livremente em (/'+i e [Za+t , respectivamente.

A aplicação #'«+i é o primeiro retorno a ó.+i U '«+i. Os domínios ZIC., e
[#+2 de én+t são OS dois intei'vagos cuja tmião é @;'li,.r. ('5n+l). Nestes domínios
Ó«+i é monótona e igual a @.. As suas imagens co'incidem e são iguais a ó.+i.
Confio @«(c) e «'«(d) podem vai'iai livremente em U:+. e Zi«+:, respectivamente,
modificamos g. em (S.+l U'y«+t e obtemos uma aplicação bimoclal g.+] de tal modo

q«e @.(.) C «':lu:.. ('y«+l) ' d'«(d) C «'l;lu#....('y«+i). R"«lt; e«tão q« .É.+., = 'É:
em Ón+2 U '7«+2. As imagens de @n+llÕ«+2 e'de @.+ll,y.+: estão ambas contidas em
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d

Ó.+: C

,«*; '.}llill.:'
Figura A aplicação Ó.+l

'y«+l . Finalmente observamos que mocliâcando g.+l apenas em (5.+2U7«+2 os ramos
monótonos de Ó«+i p"manecem inalterados e os valores críticos Ó«+i(c) e @«+t(d)
podem .ser movidos livremente para quais(luar posições pré-designadas em [r+2 e
[/a+,. Acém c]isto Ó.+l satisfaz as afirmações cle 1-3 clo Lema 3.1.

Podemos implementar esta construção cle modo que n=:o(5« = {c} e n- .,y. =
{d}. Assim, a seqüêncla g. converge, (luarldo n --} oo, pala uma aplicação bi-

modal contínua g a dual satisfaz o Lema 3.1. Então o polinõmio ./aó ao qual g é
gemi-conjugada satisfaz as afirmcações clo lema como queremos. []

Em ISVI, deJnonstra-se que para os polinânlios satisfazendo o Lema 3.1 ocorre
decaimento de geometria, definindo, porém, os intervalos centrais clue contém c e
d como domínios cle primeiro retomo ao intervalo (lue contém c e não à tmião dos
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dois intervalos como definimos aqui. Contudo, daquela demonstração, podemos
concluir que se os intervalos centrais (S. e ' . rolem tomados como definidos lá.

então t/:+i ' e --ii;;Í- decrescel'ão exponecialmente, assim como !%liJ e !!tl:riU. Além
disso, pala '#« restrita aos intervalos centrais como definida em' ]SV],''usando o
decaimento de geometria (e os mesmos argumentos que usamos na demostração do
Corolário 4.6), podemos mostrar quc existe uma constante ]r > 0 tal que

Ã'l« cl $ 1o@.(z) $ A'l« .1,

se # pertence à componente conexo do domínio de Ó. que contém c e

Ã'lz al $ 1o@«(:«)l $ Ã'l« al,

se z pertence à componente conexo clo domínio de Ó. que contém d. Com isso.
podemos demonstrei que para os intervalos (i. e '. construídos aqui temos que as
i'a,zoes

á«+-l l7....:l
ló«l '' l7.l

tendem a zelo exponencialmente quando n --.> oo.

3.2 Fibonacci Cúbico, Propriedades Tipológicas
Lenda 3.2
cot-tju gn dos .

Quais(luar dois poliTtâmi,os cúbicos de Fibol\acci são topologicamente

Demonstração: E suficiente veiiflcaimos que duas aplicações bimodais Fibonac-
ci possuem valores críticos com as mesmas sequências de kneading (veja IMStl).
Para isto precisamos apena-s provar que uma aplicação bimoclal Fibonacci determi-
na uma sequência de aplicações de primeiro retorno (lue satisfaz o Lema 3.1 com
Ú:(c) - /'('), @':(d) = /'(d), @,(') = ./;(') e @,(d) = ./;(d). Do Lem, 3.1 seg«irá
que Ó.+i = V'«-l o'P« e, poi'tanto, Ó«(c) = ./''"(c) e @«(d) = ./';«(d) para todo n ? 2.

Us.:.emos ind--çã'. Inicialme«te temos q«e Óo(c) = ./(c) e @o(d) = /(d) o«
@o(c) - ./(c).e @o(d) - J''(a), (o« perm"tendo os po«t's c-íticos .Éo(.::) ='/'(c) e

@o(d) = J'Ça)) o«, ai«da, «'o(c) = ./'(c) e Óo(d) = ./'(d). Neste último caso p«:a q«e

@:(') - /'(c) e d':(d) = /'(d) como real--e:ido te:í;mos de te:. Óo(c) e @o(d) com

retolnos centrais. Mas isto implicaria que Ó2(c) = /'(c) e é2(d) = /'(d) e portanto
a aplicação não seria Fibonacci. No primeil'o caso, teríamos ./ ienoimalizável.
com Ó2(c) = .f'(c) e é2(d) = /'(d) e novame«te não temíamos uma aplicação cle
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Fib'naco.. Podem's ass«n,i: "tão q« .é.(.) = /(c) e @o(d) = /'(d). Res«]ta
que á] = âo, '2. = 'i e @lll: = 'Éol... Devemos ter @.(âi) .) '2, caso contrário.

isso concluímos a demosntração. n

a 3.3. Seja j l m polinâmio cúbico bimodat de Fibonacci. Seus pontos críticos.
c e d, estão contidos num conjunto de Cantor .minimal.

Denaonsti'ação: Pala cada n ;. 1, definimos
Sn+ ] -- l

-« :- l U ./;P«-,-0 lu
á:o

f' l.Ul:.F. )
j=o

'Sn+ l -- l

U ./'(1«+-)
A-0

sn l

U ./''(Und-.-.
r:o

onde (/nd.n., 'n+l, ZI/c+l e án+l são os intervalos definidos na demonstração do Le-
ma 3.1. Observamos que para cada n ? 1, í2. contém oró+(c) U oró+(d) De fato,
pa:a U $ 2 $ s«+i -- 1, temos ./'(c) C Un;'': ./:(á«+i). Então observamos (lue

. ./''"+' (á«+,) C Unc+: e ./''«': (7«+,) c td...: ;

. Pa:a / ? 2, ./;''-'('J«+i)U./'"-'-'('y«+i) C '7«+/-, Uá«+l-: e ./''«--'--- (') C '«+/U'5«+l

Com isso, usando que s.+. = s« -F s«-i, temos que oró+(c) C Q. para todo n l> l
De maneira similar, mostramos o mesmo sobre a oró+(d).' '' ' '" '''' " :'

Pala cada n ? 1, podemos mostiai também que Q.+i C Q«, pois

. á«+2 C án+l e /;«+:(J«+2) C Zle+:, garantindo

Szt+2 -- l

U ./''(J«+,) c
í-o

Sn+ l -- l

./': (á«+ : ) U /j(w,..
/=0

' Zle+2 U Z,/l!+, C (Í«+i U 7«+l e portanto

F' (U:..a]
Sn+ l -- ]

/'(c* : )
's«+ l -- l

./''(J«+ - ) /*('7«+- )



3.2 Fíbonacc; Ct 29

' 'yn+2 C '«+l e ./';'+- ('y«+2) C [#+«, gai'anuindo

Sn+2 -- l

U .r:(7«+2) c
{:0

'Sn+ l -- l

/' ("y«+- )
-n

U ./j(a,..

Observamos que com isso podemos concluir também blue dado um intervalo Z, cle
Q-+i e um intervalo V de n« existe .j C N tal que ./j(Z)) C }''

Verifica.mos ainda blue se 7n« = maxÍjl/l l y é uma compollente conexo de Q.},
então m. -> 0 quando n -} oo.

sd-

n
n::l

Q- Q..

Temos que n é um conjunto de Cantor e or6+(c) U oró+(d) C Q. Além disso,
dados c > 0 e z,g € Q, podemos escolhem rz > 0 de modo que os intervalos de (2.
tenham comprimento inferior a c. Seja V C Q« o intervalo que contém g/. Seja L
o intervalo em Q.+l que contém z. Como existe J > 0 tal que ./j(Z)) C y, temos
./'(#) C (g/ -- c, 3/ + c). Assim, verificamos blue dado z C Q, or6+(z) é densa em Q,
ou seja, Q é um conjunto minimal. []



Capítulo 4

lliperbolicídade Induzida

Neste capítulo provarelnos o Teorema A e o l.'eoiema B. Fizemos um polinõmio
cúbico bimodal / : 10, 11 --> 10, 11 pertencente à família /aó(#) = az; + 6a' + (l --
a -- Z))# que exiba a combinatória de Fibonacci. Clonstruiremos por indução uma
pa'tição módulo zero (ou sela, módulo um conjunto com medida de Lebesgue nu-
la) de ]O, l]. Os elementos desta partição que denotaremos pol ( serão intervalos
nos quais definiremos uma aplicação de Maikov /' induzida poi ./. Posteriormen-
te provaremos que, para algum Ar 2, 1, r'w é hiperbólica e possui uma p.i.a.c.
Determinatemos a aplicação de Maikov /' ao construirmos a partição (

4.1 Fibonacci Induz Markov

Inicialmente observamos blue no complementam de áo = (p.,p) U 7o = (P,Pa),
podemos tomar pré-imagens disjuntas destes intervalos por iteiada.s cle ./' e assim
temos uma coleção enumerável de intervalos nos duais está definida uma aplicação
mon(5tona, dada pela restição de uma iteiada de ./', com imagem igual a. át = (ío
ou a 'h (veja. Figura 3.1). Denotamos cada um destes domínios pol zX e em cada
um deles, definimos um ramo de Ft := ./"' : A --> 10, 11. Em (5o U 'o, toma.mos Óo,
a aplicação cle primeiro retomo a (ío U "yo. O domínio de @o é uma união finita de
intervalos abertos dentre os quais existe um, denotado pol (íi) que contém o ponto
crítico c e outro, denotado poi "h, que contém o ponto crítico d. Aqueles (lue não
contêm pontos críticos serão denotados também pol A.

Obtermos assim uma primeira partição de lO, lj:

(- : lo, tl uz\) u d- u ,r..

Em cada intervalo do tipo Z\ definimos um ramo cla aplicação cle Markov Fi,

30



4.1 Fibonacci lllduz Markov 3]

a saber, Fila = bola ' /l"' o qual é uln difeomorfismo sobre ãi ou 'i. Neste
primeiro passo temos na verdade que ái = (5o e que existem apena-s 2 intervalos do
tipo Z\ contidos em 'o e sua imagem pot Fi é (íi.

Os intervalos (ii e 't contêm pontos críticos cle Óo e será necessário subdividí-los
na pr(5xima etapa. Para isto definimos At = éolõi e gt = éol,v:

Subdividindo JI U 'h: para subdividirmos ái U ,yi consideramos o domínio cle
Fi o Ai. Observa.mos que a imagem de gi não intercepta o domínio de Fi (veja
figura 3.1) e poi isto não consideramos Fi o gi também. Então aperta.s (íi será
subdividido nesta etapa. Definimos a partição

,7: : á: U 'y- ) U ó, U 7,,

onde 7i = 72 e Z\ C (íi denota intervalos onde F] o Ai é monótona ou intervalos que
são aplicados difeomorficanlente por Ai sobre 'h. Nestes novos intervalos A C ái,
/'i o#l ou Ai define uma aplicação de Markov que denotamos por F2. Nos intervalos
Z\ previamente construídos definimos F2 :' F] Observamos que a imagem de um
ramo Fila é Ji ou 'i

Os intervalos (fl e 'h contêm pontos críticos e precisamos subdividí-los na etapa
seguinte. Pat'a isto definimos nestes intervalos as aplicações A2 :: r'lo/zllÕ2 e g2 :: gt .
Observamos (lue /}2 e g2 coincidem com a aplicação de primeiro retorno @i, restrita
aos seus respectivos domínios.

Temos atola. uma nova partição de ]O, l], (a sabei:

(, : lo, ll uz\) u õ, u l,

Paralelamente estão definidos difeomorfismos de cada intervalo zX sobre (íi ou
'yi. Estes difeomorfismos são ramos de uma aplicação de Markov F2. Também
estão definidas as aplicações tmimodais A2 e g2 cujos domínios são (S2 e ,y2, respec
tivanlente.

A próxima pa.Feição blue definiremos será mais um passo na construção por
indução de uma sequência de partições {« e cle uma seqüência cle aplicações de
Markov /C.. A partição ( que queremos e a aplicação de Markov f' saião definidas
posteriormente como uin limite. Iniciamos pela subdivisão de (í2 U ,y2.

Subdividindo (í2U72: para sttbdividirmos (S2U'y2 observamos que Â2(c) C U2 C (fi
e g2(d) C (/2a C (fl, e cine U; e U2a são pré Imagens de 7i por /zl. Definimos uma
partição preliininal

772 : (Í2 U '2 (UZ\) U (Uá;:) U Õ; U '3,
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onde Z\ denota intervalos que são aplicados por P2 o/z2 ou f'2 og2 difeomorficamente
sobre õi ou 7i, á;i denota intervalos que são aplicados poi /zi ou gi difeomorfica-
mente sobre ó3, 53 = A;:(Uil) e '3 = g;:(t/2a). Devido ao fato de cine as imagens
de ã2 e g2 não intetcecta.m 72 não temos os intervalos do tipo '2 l

Nestes novos intervalos Z\, F2 o A2 ou F2 o g2 definem uma aplicação de N/larkov
que denota.mos por F3. Nos intervalos A previamente construídos definimos F3 :=
F2. Os intervalos ó3 e ,y3 contém pontos críticos e deverão ser subdivididos na
etapa seguinte. Pala isto definimos nestes intervalos /z3 = /zl o A2 e g3 = At o g2,
respectivamente. Observamos que A3 e ga coincidem com a aplicação de primeiro
retomo Ó2, restritas aos seus respectivos domínios.

Previamente devemos subdividir os intervalos (i;:

Subdividindo U(í;i: observamos que existem 4 intervalos do tipo (S;i com 2
deles contidos em (52 e os outros 2 contidos em '2. Estes intervalos são aplicados
difeomorficamente sobre ó2 por #2. Então o conjunto dos z C á;i tais que /z;(a)
está definida para todo n ? 0 é um conjunto de Cantor, de fato é uma ferradura
de Smale. Uma vez que (S l n (53 - ü resulta pelo Teorema 2.5 que este conjunto
tem medida de Lebesgue nula. Trata-se na verdade do conjunto dos pontos de ó2
cujas órbitas positivas não interceptam (UA) U (53 U 'y3. Resulta então que cada
intervalo (i2 é uma união (módulo zelo) de intervalos do tipo Z\ e áit sendo que estes
primeiros correspondem a pontos que saem de (í2 sem pa.asar poi õ3 depois de certo
número de itetadas positivas e estes últimos são aplicados pol A$ difeomorficamente
sobre (53. Em '2 também existem dois intervalos clo tipo (í;i que são aplicados
difeomorficamente sobre ó2 por g2 Então temos que

uá;: UA) u (uó;*),

onde ó;k são interva.los obtidos de ó3 por A iteradas de ramos de /z;i ou por A
iteradas de ramos de /z;i seguida de uma iterada de um ramo de g;i

Assim temos uma nova partição de (i2 U 72:

l

?l;: á, u 'r, uz\) u(uó;*) uó; ul:

Usando as subdivisões acima podemos descrever uma nova partição que consi
cleiaremos como um primeiro passo de indução, a sabei:

Indução (passo 1): a partição

{; : [o, l] (UZ\) U (UÓ;*) U Ó3 U 7.,

é uma partição (nlóclulo zelo) cle 10, 11 tal cl.-e



4.1 Fibonacci Induz M.arkov 33

e Coada Z\ é um intervalo que é aplicado clifeomorficamente sobre (íi ou "h poi'
./"', para algum na. Definimos então em z\ um ramo de uma aplicação de
Mai'kov F3 pondo F3la = /lna

8 Vei'ifica-se que A3 e g3 são os dois ramos unimodais da aplicação de pi'imeiro
retorno Ó2 e estão definidas em (53, '3, respectivamente.

. Os intervalos .5iA (k ? 1) são dois a dois disjuntos e são aplicados difeo-

molficamente sobre (53 pela composição de Â ftmções escolhidas dentre A2 e

Indução (hipótese de indução): sejam rz 2 4 e

(«--: lo, il UA) u(uóJ.) u(u'y=:) u ó«-- ul..:
uma partição (módulo zero) de 10, 11 tal que

e Coada A é um intervalo que é aplicado difeomorficamente sobre (Si ou 'i por
/"a, para algum nA. Definimos então em .Â um ramo de uma aplicação de
Markov Fn-l pondo Fn-lla - ./'nAA

e Verifica-se que /z.-i e g«-i são ramos unimodais da aplicação de primeiro
ietoino é«-2 e estão definidas em õ.-i e '.-i, respectivamente. As suas
imagens estão contidas, ambas em (í..2 ou em "y,,.2.

e Cada .S:..f. ou 7;f: (A 2. 1) é um intervalo que é aplicado difeomorficamente
subi'e á«-] ou "yn-l , respectivamente, pela composição de k ftmções escolhidas
dentre A{ egi, pala i - l,...n 2.

Pa.ia provarmos o passo indutivo, inicialmellte consideramos A.
clãs, respectivamente, em (5.-t e '«-i. Decorre do Lema 3.1 que

l e g..i defini

7..: C À« :(ó«-:), A« :(c) C ó=. C '«-, e g«--(d) C ó=. c 7..,
otl

'5«-. C g« :(7«-:), A« :(') C 7=, C á«-, e g«-:(d) C 'r=: c ó. ,

Assumimos no que se segue que ocos'ie este último caso urna vez que o outro é
completamente análogo. Portanto poderias definir õ. ) c e 'y. 3 d (lue são respec-
tivamente componentes conexas de /z:.!.(7=.) e cle g=:('7=.). Nestes intervalos
definimos, I'espectivanlente, /z. ::: À. 2 o An l e g. ::: /z,.-2 o gn-l (lue são ex-

tensões da tiansfoimação de primeiro retorno 'É,.. Apoia subclividimos ó.-l U '..t
e postetiolmente cada intervalo do tipo á. ki ou "y,Ji
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Subdividindo (5.-i U 7..i: definimos uma partição ?7«-i de õ.-l U '..i usando
as pré-imagens dos intervalos de (,-l por /z«-l ou por gn-l.

77..i : (5«-i U 7..i (ua) u (uáJ:) u (ulZ:) u ó. u l.

Subdividindo (U(í:.f:) U (U'y;f:): para implementaimos esta subdivisão obser-
vamos que as órbitas positivas dos pontos de (Uó;J:) U (U7;.f:) por iterações das
funções Ai e gi(pala { - l,...n 2) podem interceptar intervalos Z\ C e. 1
sem antes passar poi' (Sn U 'Y. ou vice-vet'sa. Decoi're então do Teorema 2.5 que
(Uó;lfi) U (U7;lfi) é uma união (módulo zero) de intervalos do tipo z\, .5;-* ou 7;*
Sendo que estes primeiros correspondem a pontos que visitam (sem passai por
(S. U ,y.) intervalos do tipo Z\ previamente construídos. Estes últimos são aplicados
difeomorficamente sobre á« ou '. por k iterada.s de furlções escolhidas dentre /zi e
g{ para { ' 0, . . . n e dão origem a intervalos que denotamos poi {5;k ou 7;-k. Assim
temos uma partição de (U S;J.) U (U7;if:), a saber:

,71,.: : (uóJ:) u (u'v/:) Ua. U (Uó;'') U (U7:'') U Ó« U 7.

Usando as subdivisões acima deõnimos uma nova partição (módulo zero) (. de
lo

(« : ]o, i] (UA) U (Uá;*) U (U7;*) U Ó. U 7.

Cada intervalo z\ é aplicado difeomorficamente sobre (íi ou 'h por uma iterada
conveniente de ./ e define nestes intervalos íamos de uma aplicação de Matkov /C,
induzida por .f. Com isto finalizamos a indução. Então € é definida tomando os
intervalos Z\ de cada partição (., mais precisamente temos

( : {z\ l A c (.}.

Observamos que ainda precisamos provam club { é uma partição módulo zelo de
lo, ll.

Paralelamente definimos uma aplicação de Markov F' pondo

r'(«) : lim 8,(«),n--too

pala cada # C UaceA. Obseix'amos que a se(licencia .fC.(#) estabiliza se, ou seja, se
;« C A C {. então Fn+i(z) = /C.(#) pala todo i ? 0. Isto garante a existência do
limite acillla.

Pata cada 7z > 0 fixo definimos
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.S« : (Uó;') U (U'y;'*) U ó. U 7..

A sequência S« é uma se(liiência encaixante, ou sela, .S.+i C .S.. Definimos também

.S := n=:..S.

O conjunto .S está contido no complementar em 10, 11 do domínio da aplicação
r'. Será necessário piovaimos, o que falemos na próxima seção, que o mesmo tem
ineclida de Lebesgue nula. No momento enunciámos apenas um lema de natureza
topológica decorrente da construção da partição {

l.ente. 4.1. Um,u aT)locação bimodal f carita no Lema 3.1 qze não possui poltl,os
periódicos atratores e internatos errantes induz uma, apticctção de Marcou F com
partição i,made« Brita (os intervalos õ\ . -f* .le$,«idos «ci«a) de$.«id«, em \lm

s?zócoíÜ?unto aóerlo e denso do nfert;a/o lO, ll.

Demonstração: Da hipótese de que ./' não possui pontos periódicos atratores
e intervalos enantes (hipótese esta que se verifica no caso de polinâmios cúbicos
como no Lema 3.1) decorre que o conjunto .S construído acima possui interior
vazio. Portanto Uac(Z\ C ]O, l] é denso em ]O, l]. Os intervalos Z\ são abertos com
interior dois a dois disjuntos, por construção. Também por construção a aplicação
F' : UaCeA --> (íl U 'i que em cada intervalo Z\ coincide com uma iterada ./'"a é

uma aplicação de Malkov induzida por / cuja partição imagem é {ái,7.}. []

Lema 4.2. Sda / «m ánleru«/o, / C l/(d),/(c)l Então 1 1 f;r/) 1/(a) , ./:(c)l

Demonstração: Como ./ não possui intervalos errantes, existe .j ? 0 para o qual
existe A ? 0 t;l q«e ./Í(/) n ./j'F*(/) # 0. Seja J = U=, /j+'*(/). Obter«mos
que /k(J) C J e ./k não é periódica pois se fosse, ./ beija um ponto periódico
at:atar. Ass«mimos, e«tão q«e . C J U ./'(J) U .. . U /*(J). Po:tanto «,(c) C

17U/(7) U . . .U./*(J) e como d C w(c) temos w(d) C 17U/(7) U. . .U/*(:7). Logo,
/(c),./(d) C w(') C J U ./(17) U . . U ./'(7) e, como / é «ão re«ormalizá«l, temos
J d),./(c)l e o lem- s.g«e. n

P«po;iÇão 4.3. 0 j«Z«/o d l./'(a),./'(.)l é . «t«Z., f. ,./Óg{« d. .f

Deilaonstração: Como ./ não possui atiatoies pedi(5clicos e é não ienorma.lizável.
sabemos (veja IMStl) que os atiatatoies topológicos de .f devem sel intervalos.
Como c e d ])eltencem a un] mesmo conjunto minimal, temos que ./ possui um
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único atiatoi. Observamos, então que .4 é positivamente invariante e pelo Lema 4.1
sua bacia de atração é um conjunto de segunda categoria de Barre em 10, 11. Além
disso, o Lema 4.2 garante blue qualquer intervalo pioprialnente contido em .4 tem
a mesma bacia de attação. []

4.2 Decaimento de Geometria e Hiperbolicidade
Induzida

Visando provar a hiperbolicidade da aplicação de Markov construída na seção
anterior intioduziremos alguns fatos decorrentes do decaimento exponencial de
geometria. Piovaremos a hiperbolicidade de f' usando técnicas descritas em IJSI.
Esta.lemos assumindo nesta seção que existem constantes ,4 > 0 e À > 1 tais club
8n e '. estão ,4À"-centralizados em (i..i e ''. 1, respectivamente. Isto implica em
particular que

ü:-h ü:.h
Sabemos que cada intervalo do tipo á;k (ou ';A) pertencente à partição (. é

aplicado difeonlorficamente sobre '5« (ou 7n) por ç'lJ;. (ou ç'l,;*) a dual é uma
composição de k funções escolhidas dentre A{ e gi, para i - 0, . . . , n -- ]

Lema 4.4. Pa'ra lodo i5;k,.y;À C (. os dil/eomor#smos ç'lÕ;;-A : ó;-k --> (in e gl,v;-k

7;-k -+ 7. são .4À"-eafensúeís e Zêm distorção /inalada por (l + : y

Del-nonstração: Dc fato, basta observarmos que, pela construção da partição e,
cada (5;k C {. está contido eln uma pré-imagem de ó:.f. (não necessariamente em
(«.i) e o difeomorfismo g está definido neste intervalo, cuja imagem é õ..:. A
mesma observação é verdadeira pala "r;k. Como 8nl e --ll!!L decrescem exponen'
cialmente, ou melhor, são majorados pol (l + ÁÀ")':, o lema segue.[]

Cimos observamos anterioimcnte, clecone do Lema 3.1 que, pala n ? 2,

,y..- C Ã« :(Ó« :), A« :(c) C Õ=. C "y«-2 ' g«-:(d) C á=: C7. ,

otl

'S«-. C g« :('7«-:), A«-:(') C "r=« C 'S«-, e g«--(d) € 7=: C õ. ,

Definimos e"tão, I't':(c) := 7o e }ri(d) := Ài'('y:) e, para " ? 2, 1'16,(c)
A,i.!.(.i=,) e 1'16.(d) := p=:(õ,J,) se oco::'- o p:i'-'i:o c.se. Se o«:.:,.: o
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s'g««do caso defi«imos ]'t6.(c) := Ai.]:('r=,) e I'rn(d) := g=:(7,2,)
intervalos T.Vn(c) e Wn(d) são vizinhanças de ó« e 7., i'espectivamente.

Lema 4.5. Para fo(/g.n ? l as ap/cações u?zmod«ás /z. e g« possuem ,4À'

Extensões u,nimoduis h. e li.. Estas e=tensõe! estão de$rtida.s, I'espectiua.mente,
«0. j«t.«««/0. }En(') ' T'rn(d) ' 'ão Z«á. qU. A.(akUn(C)) . â.(aPrn(d)) «fà. .«.
E)Õ..-a ou eTn a'y«-a, para. n Z '2. Além disso, pata cada. n Z \, existem aplica,ções
monótonas H. e G. tctis (Jtte

Estes

e ãb= G..f
com

o + zl;-)'' $ ;1;:1;1;: $ o + ÃxJ'
para i, y C (5. e

o + al;-)'' $ ;;ii;l;: $ o + ]l;-p
para = , \y C "y.

Demonstração: Vamos usei indução em n. Para n = 1, temos /zl = / o ./ e
gl - ./ o / e assim o lema segue. Assumindo-o veicladeiro pala 7z pa.usamos a prová-
lo pala n+ 1. Existem 2 casos a serem considerados (lue dependem da imagem de /z.
e de g« estalem em õ«-i ou em '«-i . Assumimos que ocorre este primeiro caso uma
vez que o outro segue clc modo análogo. Falemos a prova apenas pala /z,.+i . Temos
q--. A.+- , Ã«(aá«) C aó«-: e A«(ó«+:) C A:.!:(7«) C ã;.!:(7«--) C Ó..-.
Pela hipótese de indução existe um difeomoi'filmo .17n tal que A. = H. o ./'. Como
/Zn llA;!:("r- i) e monótona, definindo H.+l := /z. io]7. i'exulta que A.+i = #n+l o/
em todo o intervalo }Hn+l(c) definido anterior'mente. A imagem de ]7n+. é pelo
menos o intervalo 7..i enquanto que a imagem cle A.+l está contida em 1.. Como
Pllil e R;=-T são majorados por (l + AÀ") ': o tema segue. []

Corolário 4.6. E..tásíe llnz número rea/ C'i > 0 fa/ que

/ Para n, Z Q e z ç: 8. ueri$ca-se que

(1 + :-)';ID'h«(')II" - 'I $ 1DA«(«)I $(1+ U);IO'À«(')II" - 'I
2. Para n 2. Q e = C -t« ueri$cu-se que

(l + H)';ln'p.(a)ll" - al $ 1nw«(")l $(1+ ?-)3lD'g«(d)ll« al
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Demonstração: Piovaremos apenas a primeira afirmação, dado que a segunda
prova-se de maneira análoga. Pelo Lema 4.5 temos que A. é .4À':-extenclível e
Ã. = J7,,o./', onde J/n é um difeomorfismo .4À"-extendível e, poi'tanto com distorção
limitada poi (l + ;ihy. Como

(S. il ': 1 + 2.AÀ"'
em paiticulal l.S«l $ (2.4À")'' l(5ol. Sendo 2 a ordem clo ponto crítico c concluímos
que existe constante Co < oo tal que pala todo # C (f. verifica-se que

ló ln

(l+ g)''io'/(')ii« - 'l $ ip/(«)l 5;(i+ \l;)ln'/(')ll" - 'l
Como -O'A«(') (/(c))O'/(.) e

B 1:1 EH o + ÚI'
o lema segue. D

Clorolarlo 4.7. E;riste consta?zZe (J2 < oo fa/ gue para lodo n > 0 ueril/ica.-se ql&e

.Jlzl < 7nl , c', lly=!© < Q-
lwn(')l ': (1+2ÁÀ"){' ló«-:l -: À{' lwni:Ü silo:Íã:ii.i;P ' IV«--l -: .xt

Demonstração: Vamos demonstrei somente a primeira e a segunda desigual
dade, pois a.s demais seguem a partir de argumentos semelhantes. Assumimos.
ta.mbém, que (í. = /z:!i('ylJ:).

Pelo Corolário 4.6, integrando-se Z)A.-i em ó., temos

dh . (« * á:
pala alguma constante C' > 0. Usando então o lema de Koebe macioscópico (Lema
2.2) pala A« 2lv-l,, obter-nos Ênalmente

1/2l7=.
l7=,l

ó«l , c',

}rn(C)l : (1 + 2.AÀ"y/'

pala uma constante C'2 > 0, o que demonstra. a plimeiia. desigualclacle.

Para a. clemorlstração cla segunda clesigualclade, devemos consideJal duas si
tuações possíveis
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l /z..2((5«-2) é uma .AÀ'#-vizinhança de '. 2. Neste caso, usamos o Lema 2.2
e obtemos que (5..2 é uma ,4À'F-vizinhança de A;i2(7.-2) = ''i2. Então,
novamente pelo Corolário 4.6 temos

lw«(')l , c,
'''':-- "\ ''' ='iX=a' : B

para uma constante C'2 > 01

2 ã. 2((i«-2) não é uma ,4À'iz-vizinhança de '«-2, ou seja, há pelo menos
uma das componentes conexo.s de A«-2(.5«-2) \ '«-2 com comprimento menor
que ÁÀ'i:l7«-21. Isso pode ocolrel somente com a componente que contém
/z,.--2(c). Pelo Corolário 4.6, verifica-se que

7=,l
.5«-21

$ c. «" + ÁÀ:(Xz=!@ $ c,« + .A*s:W
IÃ«-,(Õ«-2)l{ ' ' (l + .A,X" '){

pala alguma consta.nte C' > 0.
finalmente

Usando novamente o Cloiolário 4.6, temos

C'2W«(c) l R

pala uma constante C2 > 0

Ava[iaremos em seguida, qual a proporção que os ínterva]os zX que surgem em
cada etapa da construção da partição { representa. em 10, 11. Pala isso, definimos

n

I'. := Uace.z\,
'l'ambém cleíinimos

F«(.) l,t6.(') n I'« e F«(d) T'rn(d) n F.

D. =min{ I'(C) ,
li'«(a)l .

Lenda 4.8. Ezisíe m ntímero rea/ CJ3 > 0 fa/ que para iodo n ? 0 z;eriWca-se gwe

n
B

D.>
'c; + À }
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T) n ni ,i r- Q+ r n p n ,.
U JL q-t\ q,LV

uma tripla
Observamos que cada á;t ou ,7;-k cla partição (. faz parte de

Õ;* C W;''(c) C áJ. o« ,Y;* C }T=''(d) C IJ:.
Aqui (í;fll e 'l;fi podem não ser elementos da partição {.-i e estaienl contidos em
ó« U 7. ou em (i«-l U ,y..i. Cada uma destas triplas é aplicada difeomoríicamente
soba'e a tl'mpla ó« C I'rn(c) C õ«-l ou sobre 7« C }Un(d) C 7. 1, respectivamen-
te. Decorre do Corolário 4.7 qu: a distorção destes difeomorfismos em l,+/ll.'k(c)
ou W=k(d) é limitada pot (l + B )', onde B < oo independe de n. Cada interl-
va[o ['Ç-'t(c) ou Wn'*(d) contém a i'espectiva pré-imagem de ]'«(c) ou I'«(d) que
denotamos poi F:'*(c) ou Fi*(d). Temos então que

#h:là o+g-)''liH . Jbul% ao--3-)''#itll. o.u
Isto e o fato das pré-imagens de I'«(c) serem disjLmtas, galante que

W o+P-)''"« -Ki::13a 2 0+g-)''"..
Agora relembramos que existem 2 triplas especiais que contêm os valores críticos

A«(c) e g«(d). Elas são pi'é-imagens difeomorfas poi' A«-i de '« C I'rn(d) c 7..:
ou poi' gn-J cle (5« C PUn(c) C .5« 1, dependendo da parida(te dc n. Suponhamos
que seja.m pré-imagens pol' /zn-l de 7« C I'rn(d) C '«-i e denotêmo-las por

7;: C I'tç':(d) C "r=..
Em cada uma destas duas pré-imagens especiais ';l C 7't, verifica-se que

J! L1174U o+<-)''o.,
l"y..il À 2

por 4.1. As pré imagens, respectivamente, por /zn e g. destes '. l C ,y'i: defi-
nem os intervalos Ó.+] C I'rn+](c) e "y«+] C IVn+l(d). Também ficam definidos
I'«+-(c) C Wn+:(c) e I'«+:(d) C t'Hn+:(d). Todas as o«trás triplas são tais q«e
os respectivos intervalos õ.É: e 'ilfi não contêm valores críticos e possuem pré-
imagens clifeomorfas por /z« e g..

Concluímos cine

lr«+-(')1 !%!:(')\ó«--:l > r. . B ~-,'.
IWn--:(')l IP16,*-(.)\á«il ii;Ü:Rãt ',i'i/ \" dü) ««.
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Pelo Lema 4.7 temos que

õ«+:l , c',

Wn+.(C)l ': (1 + 2AÀ"+:){

#à:iVã ? o + l-)''o - õ-íáhü:ç)"«.
Disto segue que existe uma constante C3 < oo satisfazendo o lema.

Logo

D

Corolário 4.9. Ebisfe 0 > 0 fa/ que Z.)« > 0 Vn ? l

Denaonstração Pelo Lema 4.8, existe C'3 > 0 tal que

n«-'-: 2 a
n, l

Então Z). 2 ll i;;\llli-ÍZ)i
Mas,

l

- Ü (: * «:
e

-8..; (: * «) « -
p'is para { suficientemente grande, log ( aa + 1) < Ca . Logo, o lema segue.

Nlostremos agora que a aplicação de Markov r' está definida em quase
ponto. Isto é o principal ingrediente pala a hiperbolicidade desta aplicação.

D

todo

Lema 4.10. Sda. .5
Então l.SI = 0.

n:E:.S. o .suóconyunfo de 10, 11 orzde F' não está de$ záda

b
Dei-n o n st r8 râ o Inicialmente observamos que decoile do Corolário 4.9 que

para a.lgum # < 1.
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Dado z C .S temos que existem intervalos arbitrariamente pequenos do tipo
Wn'k(c) ou I'Ç'*(d) que contêm #. Como estes intervalos são aplicados em Wn(c)

ou w.(d) por um difeomorfismo com distorção limitada verifica-se que lllilyi?i ?
0' > 0, e lr;'(ó)l > 0/ > 0 ou seja ,

qHP:''«« qHH:''«,
Logo, l SI = 0. n

Demonstração do Teorelala A: Seja F' : UaceZ\ --} (íi U 'i a. aplicação de
Maikov construída na Seção 4.1 que devido ao Lema 4.10 está definida em um
subconjunto de medida total em 10, 11. A partição imagem F'(P') = {r'(A)}aC( é
finita, na verdade é {(ii,'yt}. Como os pontos críticos c e d estão em um conjunto
minimal Q cuja distância a a(íi u Z?,n é maior do que a.lgum cv' > 0 resulta que,
pala algum a > 0, os íamos de F' ou mesmo os de f'W são a-estendíveis. Temos
então que estes la.mos têm distorção limitada independentemente de Ar. Uma vez
que não existem intervalos errantes ou pontos periódicos atratores, o comprimento
de cada componente conexa. do domínio de r'w tende pala zero quaJldo N --}
oo. Concluímos que existe 7V ? l e a > 1 tais que IZ)f'W(z)l > a para todo #
pertencente ao domínio de r'JV. Assim segue que r'w é uma aplicação de Markov
hiperbólica e concluímos a prova do Teorema A. Além disto, pelo Teorema 2.7, r'w
possui uma p.i.a.c. ergódica e única. []

Demonstração do Teorema B: Pata mostrei que / não possui atiator selva-
genn, vamos mostrar quc seu atratol tipológico é também seu atiator métrico.

Seja r'Jv a aplicação de lvlarkov hiperbólica dada pelo Teor'ema A. Seja {B.l}
urna base enumeiável de abertos de l/(d),.f(c)l e, pala cada n > 0, seja

zn : lo, il l «b'''(«) n B« :: 0}.

Vamos mosto'ar que U Tnl = 0. Suponhamos que ITn.l > 0 para algum no > 0.

Tomamos # C ZL., ponto de densidade de 7L., ta] que F'Jv(z) esteja definida.
Então podemos tomar um intervalo / C /i U ./: com F'N(#) C /, cle comprimento
suficientemente peclueno, tal que

]
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Colho r'/v tem distorção limitada e F'/V(Tn.) Tn., temos que

l/n Tn.l
... '' > u,

ou seja, Tn. tem medida total em algum / contido na imagem de r'JV. Pelo Lema 4.2

temos que U ./'j(/) = 1/(a),./(c)l. Logo, existe z C Tn. tal que o«Z,+(z) n -B« # 0

e portanto, l U Tnl = 0. Assim, existe um conjunto de medida total em [0,11
cujas órbitas são densas em l/(a), /(c)l e, conseqüentemente .f não possui atrator

/

J



Capítulo 5

Probabilidade Invariante

Neste capítulo vamos demonstrei a existência de uma medida de probabilidade
invariante absolutamente contínua para ./'. Faremos isso de dua.s maneiras dife-
icntes. Primeira.mente usando o Teorema 2.10 que garante a existência de uma
pi.a.c., desde que seja satisfeita uma condição de somabilidade (veja o Lema 5.5
adiante) sobre as órbitas críticas. Uma outra maneira cle proceder é consideiai a
pi.a.c. p associada uma aplicação de Markov induzida por ./' e provarmos que a
média temporal }'a.( Raiz\l é finita (veja o Lema 5.6 adiante), obtendo a medida
para / usando o Lema 2.8. Ambas as abordagens dependem essencialmente do
comportamento da sequência cle aplicações /z. e g. construídas anteriormente. A
compairabilidade entre os tamanhos dos domínios (5. e "y« destas aplicações desem-
penha um papel chave para o estudo de propriedades de expansividade das mesmas.
Propriedades estas que são o principal ingrediente na primeira abordagem. Para a
estimativa da média temporal necessária pala a segunda abordagem é necessário
um estudo mais profundo da relação entre os tamanhos lal e os tempos nA para
cada componente Z\ do domínio de P'. Iniciaremos fornecendo as propriedades de
expansividade cle /z« e g« que utilizaremos posteriormente.

5.1 Expansividade dos Ramos Críticos

Tanto para demonstrar cine ./ satisfaz as hipóteses do Teotcma 2.10 colmo pala
mostrar que a i-nédia temporal é finita seixo necessárias estimativas mais precisas
sobre os módulos de /z. e g« e sobre a relação entre l(i.l e l7.l pala cada n > 0.
O rlosso ponto cle paiticla é o Corolário 4.6 ma.s precisamos cle mais algumas infol-
maçoes.

Lema 5.1. Ezjsfe lrn nlím.ero rea/ J\' > 0 Za/ qlze

+4
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1. Pala todo n Z \- ueri$ca-se qKe

2. Para lodo n ? 1, D C á. \ (5.+t e zo C 'r« \ ,y.+l uerlWcam-se g?ze

loA«(«)l ? A'': . Dg«(«,)l ? Ã'''

g. P«,.« f.d. n ? 1, « C Õ« \ Wn+:(') . «, € '7« \ }16.+:(d) «,@C««.-'' q«.

nA«M1 2 ; e lpg«(«,)l ? K
'lõ..:l\ 4'

á«l

Demonstração: Observamos que por um argumento análogo ao usado na prova
do Lema 4.5 podemos escrever /z« = 'H« o Ai e g. = Ç. o gl onde H. e Ç. são
iteradas apropriados de ./ que aplicam parte de seus domínios (as quais denotamos
pol' Un e Un respectivamente) difeomorflcamente soba'e (S.-i ou '..l. A distorção
destes difeomoi'fisrnos é limitada poi' 7{n = (1 + : y. Temos ainda, Un e Vn são
simétricos com respeito ao ponto crítico c no sentido (lue /(Un) = ./'(Un). Temos
e«tão blue Z)'6«(c) = Z)%«(Ai(c))Z)'Ai(c) e supo«clo q«e as image«s são .5«-- (o
caso ,y..: é análogo) resulta que

ili)#lo'A-ní $ 1n'A«HI $ K.%lio'A:n
Analogamente

)L--kh#lo'g:WI ln'p.(©l 5; K.lh#lo'p:@
e portanto

l IUn IP'A:(C)l , ln'A«(')l . .,,IUnl IO'Õ-(C)l
A'lÍ lunl lp'w-(a)l ' ln'p.(a)l ' ''"lu,.l ln'g.(a)I'

A segunda afirmação da paire l segue a partir clo fato que ID'/z«(c)l e lzyg.(d)l
são comparáveis e de cine l/z«(ã«)l e Ig«('r«)l são também ambos comparáveis a
Ón-il ou a l7«-ll. Para pi'ovarmos este último fato relembramos quc A.+l =

ó..- . A« ' g«+: = A«-: . g« (o caso A«+: - g.-: . A« ' g«+: - g«-: . g. é
«álogo) e A«(c),g«(d) C A;!.(7«). Aq--i a p:é-í«.;gem A;l:(7«) é co«stit«íd; .te
duas comp?nestes conexas que clenotamos poi' lz,Z/l = 7;-l. Se lz,z*l = (Ín-l e
Z?« = (1 + 9-)';, clo Coioláiio 4.6 concluímos que
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1; «1
IA«--(.) - À« :(«)l

B«--l, - clln'A« :(.)
e ta.mbém que

{l+!=!Í:1-:41:.!-ÇfÜ < 1 D:/z /c\l < 4 B lh«-i(z) -- A«-i(c)l
23n--tlZ -- Cl2 -= 1'' ''n--l\''JI

E isto implica que a distância de [#, y] = 7;i ao bordo de á..l é dada poi ]z -- z]
que satisfaz JUIZ?:lz -- #l > ló.-il, para. alguma constante Mi < oo e independente
de n. Isto mais o fato de que /z«(c),g«(d) C A;-!.(7«) implica que l/z«(.5«)l e Ig«(7«)l
são a.mbos comparáveis a ló«-i 1. Desta forma a segunda parte segue-se. Passemos
agora à estimativa da, derivada de Ã« (a derivada de g. pode ser estimada do mesmo
modo). Pala o C õ« \ .5«+i temos que

loA«(«)1 2 a=:ln'A.(')fila«(«) A«(.)l!

Sabemos que

o' h«( .)
2ló«-il>
n« ló« I'

b«(«) À«(')l ? IA«(ó«--:)l ? tlj;t,
pala. alguma constante Ã/2 < oo e independente de n.

Necessitalemos então de uma estimativa para o Lama.nho do intervalo lz, yl
7;' = Ai.]:(7«). Verifica-se que

«-« I'y.lló.--l'

Mas l(5«-il ? l# cl e reunindo estas informações obtemos que

a

DA«(«)l ? bÃ6ÉIÓ;-){q:/(Tl:qí);.
A primeira parte deste lema gana.nte que l(S.l e I'y.l são comparáveis e usando o
decaimento de geometria concluímos a segunda paire. Pala provarmos a terceira
parte usamos blue para u C '5« \ I'rn+l(c) vale que

À«(«) - A«(c) ? IA«(}Un+:('))l ? BiltÍ'7 ,
pala alguma constante /143 < (x) e indepeladente de n.
veliflca se que

Se l«,g/l h;l.('v« -)

« :ül: lltlh
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Novamente lá«-i1 2 1= cl e portanto

""«'«, : «Jhhm'H,; * ;'W,;,
para alguma constante /{ < oo e independente de n e disto a terceira parte do
lema segue-se. []

De acordo com o Lema 5.1 as aplicações /z. e g. não são necessariamente ex
passivas nas regiões T'Un+l(c) \ ó«+l e I'Hn+l(d) \ 7«+l, respectivamente. Isto difi-
culta a piava do Lema 5.6. No entanto 2 iteiações na região I't6.+i(c) \ .5.+l ou
y C Pyn+i(d) \'yn+l produzirá uma expansão da ordem de pelo menos (Íil;=T){ Este
é o conteúdo do próximo lema.

Lema 5.'Z. E=isl,e constante K < w (ü mesma do Lema 5.1) tat que para u ç:
}rn+:(C) \ Ó«+: .« «, C IVn+-(d) \ 7«+: ««'W"-'' q«.

/. S' A«(«),g«(«,) C Ó«-: o""' q«.

o(A«-: 'Â«)(")1 ? )á'
IJ«-,l
I'i«

l
2

. lo(A«-:'g«)('")l? iià-
ló..,l\ {
ló«-:l

. S' A,.(«),g«(«,) c 'y«-- «'"' q«.

n(g«-- 'A«)(")l ? iib-
ló.-,l
ló«-:l

l
2 . "''«-:.,«'.«, :é(n);

Demonstração: Fa:'mos apenas " estimativade ID(A« ioA«)(t,)l no caso À.(u) C
Ón-l uma vez que a.s outras seguem exatamente os mesmos al'aumentos. Esta es-
tlmativa é uma consecluência imediata do Lema 5.1, da definição de I'rn+l(C) que
implica que /z.(W«+i(c)) C A;'-!.(7« 1) e do fato que Wn(c) n Al;!:('y«-i) = 0. []

5.2 Somabilidade nas Orbital Críticas
P

Nesta seção, mostraremos que ./ satisfas as corlclições do Teorema 2.10. Segui-
remos aqui os passos usados em IR/IN) pala. funções da família quadlática. O lema
abaixo tem um papel fundamental.

Lenda 5.3. Êhisfe C' > 0 fa/ gue para n ? l se # C (í.+i U '«+i ueriWc«-se gwe

lo./''" (./'(«))l ? c'lt;:J
l0n
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Demonstração: Demonstraremos apenas a afirmação pala # C (f«+], pois a
demonstração para 3 C '7.+l segue os mesmos passos. Pelo Lema 4.5, pata cada
2 C ó«, h«(#) = #n(/(3)) e existe /T > 0, independente de n, tal que

l
K

, lox«(.f(«))
' lnx«(/(3/))

<x

pala tacto z,y C (í..

Além disso como l(í..il e l7«-il são comparáveis, Lema 5.1, existe constante
C'i > 0 tal que

x«(./'(ó«))l ? c': ló.-:l.
Observamos ainda, que como c tem ordem 2, existe C's > 0 tal que

/(ó«)l ? o3ló.I'

P'lo mesmo movi«, uma -z que /(#«(.f(ó«+-))) n (.5« u '«)
contacte C2 tal quc

ID./'(Hn(.f(«)))l ? C',l8.l.

0 temos que existe

Logo, existe uma constante C' > 0 tal quc

o.f''(/("))l - in.f(x«(/(")))ll-op«(/("))1 2 clàlli;ll.Í«l ? a-lb:Í!
Assim concluímos a. demonstração do lema

Dado A > 0, vamos estimam Z,)./k(./:(c)). Observamos (lue a estimativa de

D./k(/(d)) pode ser feita da mesma maneira. Fixemos no para que tenhamos

n

' :-E (b) ; « «.

Seja m > 0 o maior possível ta] clue 8..+«., U '«.+.. é visitado pela órbita de ./'(c)
até o tempo A - l.

Defirlimos

b. ma*ll $ .j 5; A l ./''(c) € ó..+« U '«.+«}
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Pala i $ m definimos os inteiros Ai como a iterada mais alta de /(c), menor ou
igual a A -- 1, a interceptar '5«o+Í-i U '«.+i-l. Assim, se {A{ < .j $ k l .fj(c) C
(5«.+i U '«.+i} = a, então &{.i = ki. Clamo contrário,

ki-: = m«{Ai < .j $ A l /'(c) c ó«.+Í-. U 'y«.+Í-:}

Observação 5.4. Oóse7't;amos que k. 5; A..i $ ... $ Ao de$??Idos ac ma safes/a-
gem É,,, :: sno+m e #i --Âi+] :: 0 07é X;. -- kiwi :: shot ; ])ozs nunca Áa doze reformas de

/(':) « ó«.+iU'y«.+í 'em «m« p«"g.m po« '5«.+i+: U'r«.+i+: '«t« ./e.. Oe /at., p«
/ .., «'«. PO/{«Ó«.i. d. f'iZ'.««ccã, .. /*'(') C (Ó«.+. U 'r«.+i) \ (Õ«.+i+- U "y«.+i+:),
então ki.t = ki, otl seja, a situação k.. < k..\ <. ... <. ko nurlca, acontece. Ainda.
« A. / k:+:, .«fã. /*'+: (.) C õ.+;+: U 'Y«.+:-'---

l.fauna 3.5. Seja J \Lm polinâmi,o de Fibonucci bimodctl, conforme descrito no
cctpítu.to 2 e sejam c e d seus l)autos críticos. Existe L > q tal q-ue

oo oo

}:(lo/:(/(':))1)':/' + }l:(t o./';(/(a))l)':/' $ z
i-l {-1

De.motlstração: Clom a Observação 5.4 e o Teorema 2.5, podemos estimei ID/k(/(c))e obtemos

lO/*(/('))l = ID./'*-*'(.f*'(/(c)))llD/'"-'-"(.f(c))l ll IP/*:-*'-'--(/*'--'(/(c)))l
0<Í< m l
k # Ai+l

Assim .

ll0.f*(/('))1)''/' $(1O/''*'(/*'(/(c)))l)''/' ll(lO/'«-'-'(.f*'':(./'(c)))l)':/:

#i # Éí+l

Como Ã ko $ s«.-i, usamos o Lema. 5.3 e observamos que fixado Ao não há
dois produtos à direita da desigualdade com os mesmos fatoics. Assim, a soma
de todos os diferentes possíveis pJ'odutos é majolada. pol 1 + b + b2 + . . .. Então
podemos estimei

}l:(lo./''(./'('))1) '/'
k-l

Sn0 --

c.-'/' >: p-;/'(l + b + ó' + ...)
{-1

/-v - 1/2 P ('-o i) l &) « -
<

<
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Observamos que uma estimativa semelhante para

}: (IPI'*(./:(a))l) ' '/'
k-l

é obtida cla mesma maneira. []

O Lema 5.5 nos galante (lue ./' satisfaz as condições do Teoieina 2.10 e portanto
possui uma p.i.a.c..

5.3 A Média Temporal

Nossa. estratégia aqui é a de obter uma p-i.a.c. para ./ a partir da p.i.a.c. exis-
tente para uma aplicação de À4arkov hiperbólica induzida pol /. Será necessário
provarmos a finitude da média temporal do Lema 2.8. Para isto é suficiente pro-
varmos o Lema 5.6 abaixo sobre a finitude da média temporal em relação à medida
de Lebesgue.

Lema 5.6
FIA - /l=''

Seja F . UÕ.etb --» l U J a aplicação de Marcou ind\tzidct por j, com
Existe L < oo tal blue

mala.l $ Z,
€(
E

Com o Lema 5.2 temos a expansão suficiente para provarmos o Lema 5.6 e obter
a probabilidade invariante pala /. Nuas de fato esta expa.nsão só ocorre para n sufi-
cientemente grande e isto nos leva a substituir a aplicação de Matkov f' construída
]lo Capítulo 4 por ouvia mais conveniente que denotaremos por /'. Escolhemos
no suficientemente grande, a set especificado mais raide. Então consideramos a
pai'tição

(«. : ÕoU'yo U(UÓ#) U(U7#)UÓ« U'y«.
e definimos uma aplicação .7:«. do seguinte modo: nos intervalos A C («. definímo-
la cle modo a coincidir com /C.. e nos intervalos (S;J e 'y;J definímo-la de modo a
coincidir com a aplicação que leva estes intervalos difeomorfica.mente em (5.. ou em
7. . Clontinuai'emos denotando poi' Z\ as componentes conexas do domínio de Fn.
Assim temos uma partição inicial

7:'. : lo, il (UZ\) U á«. U 7«.
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Utilisando A. e g. para n ? no e a mesma construção das sequências {. e Fn
definimos sequências 'P« de partições (módulo zero) do intervalo 10, 11 e /n. Resulta
desta construção, por uma espécie de limite, como no caso da definição de { e
F', uma partição (m(5dulo zelo) P' de 10, 11 e uma aplicação de Maikov .F. Esta
aplicação de Malkov .F assim obtida possui partição imagem finita. A partição
imagem resultante é na verdade constituída pelos intervalos ái e 7i como antes
ma.s surgem os intervalos (5.. e '... Da mesma maneira que mostramos que existe
/V > 0 para o dual F'JV é uma. aplicação de Markov hiperbólica e possui uma p.i.a.c.,
podemos mostrar que .F satisfaz estas condições. De fato, como o conjunto limite
Q = w(c) = w(d) é minimal teremos que a sua distância ao bordo destes intervalos
é positiva. Disto, e usando o mesmo argumento da prova do Teorema A, segue que
existe JV ta] blue /w é hiperbólica e possui uma p.i.a.c. Então a própria. /' possui
uma p.i.a.c. Sendo assim plovaremos o Lema 5.6 para / o que garantirá que ./
possui também uma p.i.a.c.

Denaonstração do Lenda 5.6 para /'.

Então, pelo Lema 2.6, temos que
Seja A c Pn. e nA tal que .Fia

ACP«o ,n,x :;k

decresce exponencialmente com A. Isto implica que

«»l.&l
AC'P«o
E E al

k=1 Ac7>.o ,na =k

é limitada

Passamos agora a estima.r }:ac?..+. nal 1. Pala isto observamos que 7'..+i é
a colação cle todos os intervalos que são aplicados difeomoiâcamente por A«. ou
g«o em algum Z\ C 7'... Continuamos denotando estes novos intervalos por Z\ e
observamos que cada ,A C 7'.. tem, no máximo 4 componentes conexas que são
intervalos zà C 7).+l .

Dos Lemas 5.1 e 5.2 resulta. que

«»,IA'l $ '"'( 'b-'l) { .E.(«.+ ..MIAI.n0+l

Ainda temos que n.\ ? s«.-i para cada Z\ C (Ã.(ó.) U g«.(7o)) e, portanto,
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na,IA'l $ 12/í'2
ó«...l\ }
Óno -- 2 acP«.

«.IAI

A nossa estratégia é proceder de modo análogo para obter uma estimativa pala
>-acP.nalZXI em função de }'acp..: falAI. Mas pala n > no + l definiremos
valias etapas na construção de 7)., as quais utilizaremos nas estimativa.s. Estas
etapas estão ilustradas na Figura 5.1.

Definimos 'Pno que é a coleção de todos os intervalos que são aplicados difeomor-
ficamente por A« ou g« em algum Z\ C 7'..i. Continuamos denotattdo estes novos
intervalos poi Z\ Dos Lemas 5.1 e 5.2 resulta que

}: «.*lal $ 4K'' l K':q l ' >ll: («» -r .«)i'\i.

Ainda temos queria ? s«-i, para cada zX C P« ], zX C(A«(8«)Ug.(7.)) eportanto

ó...IN {
'5«-,

Ae 7'n -- l

E «»i'\is"2Ã"'(Bl:l); E «.i'\E (5.1)

Indutivamente, para, J ? 1, definimos p';Í que é a colação de todos os intervalos
quc são aplicados difeoinorficamente por Aí ou gi(i = no, . . . ,n) em algum Z\ C

7): i. Cada um destes A C 7)J'i possui no máximo4(n no) pré-imagens (2 pala
cada Ai ou gi) as quais são intervalos Z\' C 7):. Dos Lemas 5.1 e 5.2 resulta que
cada pré-imagem poi um lama de Ai ou gi(pala i - no, . . . ,n -- 1) multiplica o

tamanho do intervalo por um fatos cle /T( õ' ){. As pré-imagens poi ramos cle
/z,. ou g. não são tão boas e isto nos leva a considerei 2 iteraclas negativas. Sendo
assim fai'amos uma estimativa i'eferente a 'P2j e outra pai'a 'Pn2j+l

Primeiramente observamos que não ocorrem todas as possíveis 2 iteraclas ne-
gativas. Os domínios cle A{ e g{ (á = no,. . ,n) são os intervalos ái e 7i, respec-
tivamente. Eles são encaixados do seguinte modo: áí+] C (5{ e 7i+] C 7i. Disto
resulta por exemplo que se á < Ê então .5k n /zÍ:(õk) = ç) pois (óí u '{) n ãi(áx;) = g.

Piecisaremos considerei então apenas (n -- no)(n -- no +- 1)/2 pré imagens. São

pré-imagens, por exemplo, clo tipo (/zk o/zi)': , com { .$ k+ 1. A pré-imagem de um
intervalo Z\ C T':-2 pelos ramos de 2 iteiaclas negativas deste tipo é constituída de
no máximo 8 intervalos Z\' C p':. Além) disto se A C (íl U 'i para / ? k teremos
A' C (âiu"rí)\ (ái+l U"yi+i). Os Lemas 5.1 e 5.2 nos peimitein estimam os tamanhos.
Para cada Z\' temos club se i ? k,
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.A € ip«-t

A« l w«
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mo
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""l \«.

no+l
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A

Figura 5.1: Etapas da partição P.

Â'
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"' : «' (A); (A); » .

nativa é um pouco pior, a saber:

'' : «' (E
Também temos que na, $ na + s{ + sk < 3na. Concluímos que para .7 ? 2
verlnca-se blue

No caso í = A + l a estáS

ã

la

E
AC7'no

E ".,i'-'i $ ""' ÇX(Nh) X(J:b){ -' X(n:a);,l E "»l.'i.

Escolhemos então no suficientemente grande pala que

' :-â (B) ;
seja tal que 24/\'2(Z)2 + 6) < 1/2. Sendo assim temos (l

n l

]lf]

>: n»,la.'l : )l: n»,IA'l 5; 2 l }: «»IAl+ }: n»IAI
a.'e'Pn j=0 .a'c'Pá \.aC'Pg 6.e'PÀ

O Lema 5.1 ainda permite concluir que

E ".,i»'r $ '" X(tl h); E «»í.~i.

Isto e a clesigualclacle 5.1 nos permitem vei ificai que

E "»,IA'I :$ 24/PO +8Ã'Q(B]); E "»IAI.
Finalmente temos que

L«. » : ã ('-«'''" ' *«'','n,;)"'"' ,*» ,,» » : . « -.
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DDeste modo concluímos a finitude da média temporal.

Denaonstração do Teorenaa Cl: Sela ./' um polinâmio cúbico bimodal de Fibo-
nacci. Com o Lema 5.5 e com o Lema 5.6 garantimos a existência de uma p.i.a.c.
[' pala /, conforme anunciamos no início deste capítulo. Vamos mostrei agora (lue
u é érgodica e tem entropia positiva. Para isso, devemos verificar que se X é um
conjunto positivamente invariante e p(X) > 0, então algum dos pontos críticos de
./', c ou d, é ]m] ponto de densidade de X

Observamos que c C co(=) ou d C w(a;) pala # q.t.p. em 10, 11. Assim, se X é
positivamenteinvariante e P(X) > 0 e, portanto IXI > 0, dado n ? 1, existe Â« > 0,
menor inteiro possível ta] que /k«(z) C á« U 'r«. Assumimos que /k«(a) C .5., ou
seja, 3 C ójtn. Em (f;A" está definido um difeoimorfismo com imagem (S. e controle
de distorção. Portanto,

lvt l l onl

n-+oo lO.l

e c é um ponto de densidade pata X em relação à medida de Lebesgue. Eln
particular, c ou d é um ponto de densidade pala o suporte da medida ú. Se p
tivesse entropia nula, ./' seria invertível em P-q.t.p. (veja ILel). Então o suporte
de p deveria ter clensiclacle no máximo 1/2 em cada ponto cl ítico, o que contradiz
o fato de c ou d sei ponto de densidade do suporte de p. Logo, p tem entropia
positiva.

Pala mostrar que p é elgódica, observamos que dados dois conjLmtos positiva-
mente invariantes X e y com u(x n y) = 0, então um dos dois tem medida nula.
De fato, se os dois tivessem medida positiva, c ou d seria ponto cle densidade de
ambos. Então X ou y deve ter medida nula e u é eigódica. []

lim l
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