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A B S T R A C T

The maln subject of thls work is the study of vector
fle].ds on So tangent to a Reeb poli.atlon a. generlc wlth

respect to the nonwanderlng set

We are cont]nuing research by W.M. O]]va ([7]) and
A.A. Homem de Me]]o ( [2] ) .

In the first pare we conslder a compact MJ manlfold

wlth a c" follation of codlmenslon l and the space Xr(M) of

vector fi.elas Cr, rZ4. tangent to a wlth t:he usual topology

Theorem l proves the exlstence of an open pense set of vector

flelds XcX:(M) wlth hyperbollc slngularltles -. except for a
flnlte nuinber of quase generic odes.

In the remalnder MJ is the sphere SJ and a aReéb
foliatbon.

In theorem ll we get an open dense set of vector

flelds GlcXo(S=) wlth hyperboli.c slngularltles - excepto algo, for
a flnlte nuiriber of quase generlc ones - and such that thls

restrlctlon to the compact Tz leal is Morse-Smale. We could

cave obtalned the game resulta applying methods of bermas lll-l

and resu]ts of Sotomayor ([3])
A trajectory y whose a and H llmlt setsaresaddJ-e

or sadd]e-node s]ngu].ar poínts i-n the leal of a and who is not
l



Interi.or to the two-dlmensional Invazlant manifold of the saddle

Bode wlll be called a sadd]e cónnect]on (see [3]). The quase

generi.c elemento will be quase generlc perlodi.c orbita, slmple

loops ([3]) and connect]ons between dist]nt sadd]e po]nts. In

Theorem 111 we construct a Baile set Go in X:(S3) of vector

flelds XeGI wlth hyperbollc or quase generlc orblts, quase
gener[c sadd].e connections aiü at post one quase gener]c e]ement
on each leâfó

In $1.IV we conslder a prover open subéet GI of
GI and glve a generlc descai.ptlon of the non-wanderi.ng aet of
these fields

Flnally $2.IV is an Intultlve Introductlon to the

stu® of the non-wanderlng set of vector fi.elos X.ZC. wütü.dt amtaín
oertaín qc].es definem by e]ements of a p].ane leal anã of the
torus T'



l N T R O D U Ç Ã O

O presente trabalho trata principalmente de cêutpa de

vetores na esfera Sa, tangentes a uha follação de Reeb a, ge
DÓrIcos com respeito ao conjunto não errante.

W.M. O]]va abordou em t7] questões re].atlvaa ao el

tudo qualitativo das singularidades dos campos de Appell conaegl

vatlvos olhando para a projeção ortogonal do gradiente da ener-
gia potencial sobre a distribuição.

Em [2], A.A. Homem de Me]]o obteve entre outros re

su[tadoa, conjuntos estrutural.mente estáveis (densos em a]gtxu câ
gos) de campos que são projeçÕes de gradientes.

Os resultados aqui obtidos situam-se na mesma :linha
de pesquisa dos artigos aci.ma referidos.

Não se pode prescindir de e].ementas críticos quase gg
nér[cos nas fo].has de a (veja-se, por exemp]o., 0.2.3 de [2]),
razão pela qual. o trabalho utiliza fortemente resultados de J.
Sotomayor (ver [3])

A primeira parte considera uma vara.idade compacta MJ

com laia\a follação a de codlmensão l e classe c" e o espaço

X:(M) dos campos de vetores de classe cr, rz4, tangentes a
a, com a topo]og]a usual.. O teorema l trata da exlstêncíade un
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cona\anta aberto e denso de campos XcXr(M) cujas singularidades

são h[perbó[[cas nas fo].has de. a exceto um número finito que
são quase genéricas.

Norestantedotrabalho M éaesfera S3 e a é

uma follação de Reeb.

No Teorema ll obter-se um conjunto GlcX:(S3) de
campos cujas s]ngu]ar]dades são h]perbÓ].loas naa folhas, exceta

um número fInIto, que são quase genéricas e tais que a restrição
ã folha compacta Tz é de Morde-Smale.

Como fol observado no texto, o resultado acima, pela
particularidade da fo].cação de Reeb. também pode ser obtido com

a técnica dc>s Lemas 111 usando resultados de [3].
Una órbita regue.ar y cujas a e u ].Imitei são pon-

tos críticos pl e p2 contidos na fo].ha de y. do tipo gela
ou sela que não é Interior à .variedade bidimensional da Bela

nõ Bela chamada de ligação de se]as (var [3]). Os e]ementos

quase genéricos de XcX:(S3) serão aa órbitas perIÓdIcas quase

genér[caa. as auto]]gaçÕes de se].a p com traço DXIFn # 0 e as
ligações entre selas distintas. o Teorema 111 mostra a existên-

cia de um conjunto G2f residual. em X.a(S3). de campos X € GI
cujas órbitas perIÓdIcas são hiperbólicas ou quase genéricas, aa
ligações de sela são quase genéricas e os elementos quase genérl
coa aparecem no máximo um em cada folha.

O SI.iV considera um subconjunto aberto próprio G].
de GI e dã uma descrição genérica do conjunto não errante dea-

+
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ses campos .

Finalmente o $2.IV é uma introdução intuitiva ao

estudo do conjunto não errante de campos XJd'GI que contêm cer-
tos ciclos definidos por elementos de \Jrüla folha plana e do toro Tz.

Alguns resultados deste trabalho foram comunicados
nas reuni.oes da Academia Brasí].ei.ra de Ciências de outubro

de 1975 e abril de 1977



P O N T O S C R l VimOS

Conslderareinos M uma variedade c' tr.Idlinenslonal,

coinpactaf ceDeRa com cinta follação a de codlmensão l e classe
c". Indicaremos com. E(M} o subflbrado vetori.al do flbz'ado taB.

gente TM dos velares tangentes ã fo]]ação a ([1]); com 0(M)

sua secção nulas com Xr(M) o espaço de Banach dos campos de vg
Lares X:M -> TM de classe Cr e com Xr(M) o subespaço de

Xr(M) dos caiados X:l'í -+ E(M) com a topologla Induzida.

Nesta pri.iüelra parte nosso objetivo é obter un sub-

conjunto genérico de X:(M) com respeito aos pontos críticos
(Teoreims l - ll) .

Salvo Benção explícita em contrario, conslderareRna

sistemas de coordenadas locais dados por (xlrx2fx3) que trlviâ
llzam a fallação, Isto é, tais que as folhas são dadas localmén

te por xa: constante.

Seja X um caitpo de vetores em Xa(M) com rzleum
ponto pc M com X(p) =0. Em coordenadas local.s no ponta p teB
se

X(XI rX2 fX3)

DXp dada pela matriz

(XI(XI'x2'X3)f x2(xlrx2'x3)r 0) e
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P

Tem tão a seguinte

DaPiN[ÇXO [ n ]i ([2]) Dlrenna que o ponto crítico p é s]ino]es

se DX. tem posto 2.

A8 proposições lt - l seguintes encontram

[2] (observação 1.4.7) de uma faena um pouco mais gela].

proposição 1 - 1: Um ponto crÍtIco pe M de\mcainpo de velares

Xc X:l(M) é slatples se e soiniente se a aplicação X:M '-> E(ii) é
transversal a 0(M) no ponto (p,0) € E(M).

PmPOSiÇXO ! O conjunto GO dos cana)os devedores XcX:(M)
Guias singularidades são todas slinplea é aberto e denso en\ Xr(M).

Seja M cam uma métrica rlemanlana <,>. Dado un

caiWO de vetores Xc Xr(M) consldefaims X. sua projeção orla

tonal dobre a follação a. Sendo (xlrx2fx3) coordenadas locais

enumpc>nto p cM onde X se escreve (XIPX2fX3)f então, Xa-
(al.a,.0) onde

al X. + X. . 913922 - g23912
gllç22 ' çi2

axi axi axi

    ax3

ax2 aX2 aX2     
axl ax2 ax3

0 0 0
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*: . *, . ':':ll;il :T'a2.

e çj.j

Doado Be conclui que Xae Xt(M) . Além disso devido ã linearida-
de doa a; com respeito aos X{ ten a continuidade da apli-
cação XcXr(M) '-> Xa cXa(M} . Ton-sef entãc>, o segujpntoi

cÓIK)LXnZO! O conjunto dos canpoa de velares X € Xr(M) tais que

a 8ua projeção ortogona] sobre a fo].loção aP Xa' pertence a
Gn é aberto e denso em X'(M).

1)

2)

iP08:çXO ! » 3: Seja X um carpa de vetores en G0' Ten'se:

o conjunto VX dos pontos críticos do campo x é una aubva
rledado coitWacta de M unldlmenslonal (Isto ép VX é um& reg
nlãa fInIta de círculos).

a vax'ledade Vy dos pontos críticos de Yc GO .varia dlfereg
clavellüenta em.classe cr com .Y numa vizinhança contida em

GO

Prova (1)

(2)

pegue de X ã O(M) em E(M).

segue do teorema das funções Implícitas aplicado a

c(q, y) = (yl(xl'x2,x3), Y2(xl'x2,x3)) no ponto

(p. X) e da can aci.date ãe VX' Sendo ü uma per'
mutação de {1,2,3},
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axi ax.

# 0 tem se que. numa vizinhança
ax.

se=1.
quando

aX2

Õxa( 1)

V do ponto pf VV é dado cona gráfico de

: Xa(1) (Y.xa(3))

: xa(2) (Ypxa(3))

para todo caitipo Y pertencente a uma vizinhança R/' do caitpo X
en G..

O aegulnte exemplo mostra que a variedade vx de um

caiWO Xc GO pode tangenclar a follação dada. Observados quof
com uma rãp3.da adaptação, podemos obter tais exenp]os de [3].

EXBl©-liO l n 1: Seja um cálido de velares em Rz x R dado por

f*: * *{ * *; - : ' *,
lx: : *í ''' *; - i.

O conjunto dos seus pontos críticos é llm círculo Si contido en

R2xÍO}. Conslderainoa ul : {(xlfx2fo): os lxtl + lxZlsóJ+
U2:{(xlfx2ío): oslxtl + lx2ls4} e

k > suP {.ll(XI(x) r X2(x)} 11: xe Ul- U2}.

Seja Y um campo de velares qual.quer pertencente a GO e p um
ponto de M ='egula=' para Y (l.é: Y(p) #O). Considera:aos un
sistema de coordenadas em p dado pe]o f].uxo tubular, que tr]«

0
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vi.allza a follação e tal que Y'(x].,x2Px3) : (kf k. 0) num aber-
to Contendo U... Para uma "bulüp-fwtct]an' a ta]. que

fü(x) * 0 se xc U2 x (-à.8)

la(x} H l se xd U. x (-6,6)

sejaocaltpo Z definido em M .pór Z:aY+(].-a)X que para

6 >0 conveniente, não ge anula en (Ul- U2). Observe-ae que
Ve, a variedade dos pontos críticos ãe Z, tem & conWonente
conexo herdada de X Intelralnente contida numa folha.

0

Verenns agora cano 8e traduz, em coordenada8p a tan

gêncla ou tranave='salldade com que VXí a variedade dos pontos
críticos , intercepta as folhas da fo].loção dada. Conai.deraremoa

r 2 2

Seja um campo de velares Xc GO con um ponto crIEI
co p c M. Como segue da deltnnstração da proposição l

dado, localiwnte em p, pol x(ü) '.(xl(s). x2(a). x3(s)) onde
x;(s) =8 paraa]gum ]et].,2.3} e xi(0) =0 para. todo
i € {1, 2, 3} . Dlzeiüos que

fo].ha que contém pl no ponto pcM 8e x3{0) #O eq» Vv tan

crencla FP com tangênclü de 2+ ordem nQ ponto peM se x;(0)nO

e xy'(0) # O. caino o vetou dado por (xl(O), x;(0), x;(0)) pel

tende a Ker DXPf tem-se que VX e transversal a folha Fp no

ponto peM se e soiüente se p é un pontc> cxitlc0 8lmplea no

sentido habitual pa!'a Q caro)o XIFn' restrição de X a folha

i,nte='celta transygçgalaüentq
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axi

aX2

BXI
ax2

# o)
aX2

®i,
F., {i.é: se e somente se

Observamos que estas definições dadas não dependen do sistema de

coordenadas nem da parameb.rlzação de VX'
Naa inesinaa notações do parãgrafc} anterior ae o ponto

crítico p não é slitplea no entido habitual para XIFPr tem'
sé x;(O) ' 0. Supondo que

ax,

%
ixl

8xz

# 0, segue de X.(x(s)) = X,(x(a))1'-'''' "2
iX2
qt.

al a2 a3 1 1 al a2 ü3

xi;m)-$1'ila4 '5 üÓi+'SI'4 '5 'Ó

niz Bzz B231 1 Àii Àlz a'i3

a[ a2 a3 1 1 a]. a2 a3

a4 i a4 a5 a6 l ' a2 l a4 a5 a6

Àiz À22 A231 1 nli Bi2 ni3

(1- 1)

ax. ãx,
ando al H ;;?' (p). a2 ; 'ilil' (P)

4. #' '.-;',,f' e e + f



a'x. .. . a'x:
'i';;lià- b) ' ' ' ' ' Bi3 ''3i';;$- @) '

?

9',,,«:,All

supondo que
al a3
I'; ''. # 0, teremos que

al a2 a3 .l l al a2 a3

xl;(o)=:$ 1-alja4 a5 a6 I'aSla4 a5 a6

Bi2 S22 B23 1 1 À.ii Alz Ài3

al a2 a3 l i al a2 a3

+ a4 i a4 a5 a6 1 + a2 l a4 a5 a6

A12 A2z À23 1 1 Bii Bi2 Bi3

Introduzlrenns a noção de tüngêncla e tran9veraülldâ

de da variedade das pclntas c=lltlcos vx com relação ãs fc>lhas

da fo].cação dada usando a noção (]e latos ef portanto, claramente

Independente de coclrdenadas. lnmbraims que ainda estalada consldg.
Fardo x z 2.

Seja JI(M) = {jlÍ:pcMr XeX:eM)} a variedade de
clasüa cr'l; de (u.inwnsão 11. dos l)alas de 1? orden dos cam-

pos de valores X:M -''+ E(M) . Observaiüos que wti at].as para a va-
riedade Ja (M) pode ser obti.do a partia de um at].as coerente com

a follação a de M da seguinte maneiras se (UPxlfx2Px3) são
os si.atemaa de coordenadas da variedade M, og conjuntos lr''(U)

onde lr:Ji(M) '-+ M, lr(]:) = p e as coordenadas
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'":, ",. *,. x:. x:. axl, axl. .iq' '':, ;:, ;; )
detarmlnan um atlaa de J l(M) . Ob8enreims tantbém que & aplica

Çio (X.P) € Xa(M) XM -"'' ]:c]l(M} é de c].asse cr'l.

PAPOS:ÇXo [ O conjunto =\]r' dõa latos ]fe -1i(M) tais que

X(p) n 0 e OXIP. tem posto l é umü subvarledade de J'(lO de
c].Base cr'l e u.iwnsão 8. Além disso, 'lU'-:EZ/" á o com\:alto

d08 jatoa J:cll(M) tais.que X(p)'0 e OXlre temposto 0.

Observaaüs que

trlção XIP. no ponto p.n qq

f:M --+ R a aplicação dada par

' lx4 "5 *óJ

eProva: Sendo M = #
0, 0xl x2

x4 x5Ê M2x3(R}
xl x2 x3
x4 x5 x6

indica à diferencial da re8

x].x5 ' x2x4'

Q conjunto

1-1(0) - {Í.i .2 x3lcAl: postode l.t x21.il
l l:'. "5 *óJ' ' ''''' " 1". ':sJ J

é uma subvarledade de comi.n nsão l de M2x3(R) doneb segue que

li\lJ"é aubvarledade. Dado j:lc lt&n.:!J' cegue x(p) '0 e DXlrp ten
posto O porque as condições x(p) ã:o e posto OXIFnn2 saca
bentas. Por outro lado. para ].cli (M) com . X(p)=0 epog.

to DXIFn=0, em coordenaãag no ponto p calque xtp) a (0.0.0)
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+ r(xl'x2pX3):''-'*:.*,, - [: : ::]
Conaldarando: fx \

+ r(xllx2fx3):'-:,':,*,, - [; : ::
obteims un carpa Yc X:(M); 6-cr próxlan de
ção da Baldado. Da continuidade da aplicação

(Y.q) c X;(M) x M ""-'. 3' c J' (H)

IW'-:tir. c.q.d.

Xí usando parto

pmpOsiçXo 1 - Si Seja x .un campo de velares, x eG0 e Ur a
s\Jbvarledado definida na proposição anterior. são equ]va].entes :

1) a aplicação iX:K -.-- Ji(M} dada por

3X(P) u 3P á trangver8al à varladade IXf'.
2) a variedade Vx' das pontos erítlcoe de X

Intercepta transversal:Diante a íaltaçao em pontos que aao pontos

crlucoa atRple8 (no sentido habttua].) para 8 restrição xlrP el
coto num nüaero fi.alto de pontos que são tüngênctaü de 2q ordem.

p=ovgt Seja pe M tal que üm coordenadas

». - l:: :: ::l.
8uponhaHns que Rn lal a:i 0 com a5#0. Neste ca60roplâ

no tangente V*XllA/' é gerado pelc>s gulntes v toros (dador naa
'P



suas coordenadas na base canõnicla )

{6lpe2'e3íe8Püllr {QrOp0,0pOra4íaSr0'0.í0,0) r

CO,o,o.o,o,a2'0P0+a5,0,0) i(0.0.0f0.0fal'0,0.0.-a5f0) }'

Te en a. então, que 3X ! :W'se e soiwnte ae aS'x3(0)'az#0. O

núnBrc> de pontos de tangêncla é fInIto po]8 (3X)'l]=tU') n(]X) 'Z(liJJ.
c.q.d.

liEMA l mito G! das calipos de velares XcGO tala
que 3X ã \Ar ê aberto e denso em GO'

Prova: e tuna ap].lcaçao dlr ta doa teoremas qt e enuncla=eDna a

Seguir. Obaervanna f entretanto. que labora c> enunciado do teorg
mü l abaixo esteja lidei.rüx nte !nodlflcado aua prova õ esBen-
clalBuante a lesma de [4] .

!BaRRIgA is Solan Af X-e Y va='vedados de classe crf rz l,{À/"

etibvarledade Br de y, plA .....p Ct(x.y) wm representação C'

tal q\» para todo a( A, p(a)(X) n (W-\ü )-g, K wn compacto

canudo en X. Então, o conjwtto A(K.tÜ) caca:p(a)IK X'LÀ/} 8
aberto on A.

TEORB14A 2i Sejam A. x e Y varíedade8 de claBae a í r z l,

piA -+ Cr(X,Y) uma representaçãc> de classe ct, wcY una 8ub-

vüri.idade de Y ãa clãs e ctl AW ; laca:p(a) l W}.

suponhaitns qual

].) x tem dimensão finita n+ w tem codliwnaão q e
{av p) 'l(W} n a(A xX) - g.

base enuiülerável de abert08.À X2) possueme



3) r > max {n - q, 0}

4) avp:AxX "-.p Y é transversal a W.

Então: AW é ='asldual (logo, danDO em A)

Para a denunstração do lema acima apllcareBnB aa teg

remam com ÁnGr,r XuMuKf Yull(M)/ :W' dada n& propoalção

ln4r p:G0 "'-p Cr(M, J]'eM)) dada por avp(XPP) - 3X. En coordÊ.
nadam,

ÜVP(XfX[fX2pX3) -(X]+X2rX3'y]ry2fZ]]íZ12'Z].3'Z21'Z'22'Z23)

yi B yi(X/XlpX2fX3) * Xi(XlfX2'X3)l. üij " kij(XfXlfX2rX3) -

* 37- (xl'x2'x3)

ão li.neülea contínuáa en

Seja un 3at0 3ic:tÉ. Nun
0) , Leal-'se

(a.o,o.x'i(o).v2(o)' ivi (o)... ,. ;;i(o))Dava (xfp) (Y,0)

Variando cüirq)aa

Y2 (x)

Y4 (x)

Y6 {x)

Y8 (x)

dados por

YJ; (x) = (1,0 ,0} ,

YJ(x) M (xl rOf0}

y) (X) n (x3fOf0)
Y' (x) = (0+x2f0)

= (o.lfo)

- (X2fOr0)

' (0+xl'0)
* (0fX3P0)

e obBorvando qua os velares ãe
düa por

(M) )T x(a
3 P

dador nas coordena

Coiro X é de classe Cr, yi G Z. . 8

xl segue que avp ê ãe clasea CT'l.

al8tema do coordenadas cüm x(p) B (Q,0,
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e. a (l.Q,O...., 0)

e2 = (0rlrOí.... 0)

e'4 = (Ol0/1r0...., O)

pertencem ao plana tangente V:x(W) 30gue-se que

Dava(X,p) (Xr(M) x 'TPM) + 'i'j}(W') ' 'rj}(ü'i (M} ) .
o axeitç)lo seguinte inoatra que üxlBte eümpo da veto

rea xcG: tal que 8 variedade vX doa pontua crJlttcos tela tag.

gência con luu fo],ha nwn ponto p.eM tal que DXlpp ton zero
calão autovalor de multiplicidade 2.

BXMPliO 1 » 2i Cona no exeiliplo x o campo dado por

Íxl(zí.x2'x3) ; x{ + xi - l

IX2(xlíX2rX3) *'XI + X2 + X3

canstrulnna um caxaPO ze ai tal qua a variedade vz admite uma

componente CoRaRa dada poz' {(0rx2ptvfil==!') 8 -lS X2 S l} OOn to

doa oa pont08 hlperb81i.cos excito os pontos dador par pl' (OfOfl)

o p2'(oPoP=1) para oa quzüs üxlrPí'iz ol'
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Nosso próximo passo (Lema ]i- 2) é restringir cà a
un subcon:jeito aberto e ãensc> ©!tt c;;l del:calo»s de vetclzes X taça
que a varledada Vv não tem tangêncla com a íülhaa, excito en

pontos p(VX tais que nxlPP tQNu utovalar não nulo.

seja wit campa de vetores X c Ci con um ponto criei

co pcM o jXeRI/'. Stlpo!!hann$ que OXlrP tenha autovülorea 0
e X #O e ae3ü \ni si.staau de coozãenadü x (x!,x2fx3) tal que

OÃ2
0 X '5iz (P)

aã vInDa que VX é dado lücülnçente em p€1ZX poi'

X(g) % {8, X2 (B) . X:eg) }

e oa autovalores cot'responaentes pelam raízes da equação:

l2 . t= nxjr ) DELE'x(s}

xt(s) ='.1} tt üxlp (8)

jeans qtao xi(o) = 2 ' -;;lf (p) abade qu
8X.

x;(0) * x;{0} = 3;E (P} : 0.

'tr:Bk Fx(B)

Segxn da fórmula (i-l) (]ue xy'(o) - - '17 'a'li'
$ê q ;.!

x;(0)#O. tem"'ae Àll#0. logo X{(O} O. ! go o ponto
+

P,,;.e
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una Beta para XIFo ([3]) e a Curva de autovalor B XI(a} é
tranaveraal üo .eira tmagi.Ráfia a orlçíem

'pK»oslçXo l n 6: Seja X lãm caiEwo de vetorea de G: can un

ponto cr11ttco Pe M tal que OXIPP tem tc>va].or nulo cam

nultlpli.cidade 1. Então, o ponto p é laica sela para o can

PO XIFn'

i.Bla. : c: o con3wttõ doa carpas de veto=e8 x € aã
tala qua os pontua de tangâncla d& vaz'ledade VX con ae folhas

sio Belas-nõ {ver pxopoalção : 6). Então, ($ é aberto B de&

go elü ai (logo em x;(M), :'z 2).

pl'ova: l) ljonsidüde!-Dados e>0 8 XcCà seliah PlrP2f'''fPü

oa pontos ãa tüngêncl.ü tais que OXlrPÍ te nte o zero coado

autovalõr. Se:ia (UI.x) tema vlzinba1lça coordenada de pl ' t&l

que x(pl) " (OíOf0) #

e s;ã'(pJ
e :::::lt;1l . ,',:.',, ,,X(XlrX2rX3) *

Ü

seja 'ittt u8n vlzínlltaxlça ã,ü X em cà tal que ge Ye::ÜI' OB
tios a variedade ãüB pontos cz'ítlco d :yf VY' adlalte un e ü»

ni.co ponto de .tangêncla PI('r) contido en UI (segue da aberta.
ra da t='nlsvetsali.date 3X ã:iilF) . con um nünnra real a +0 con
vens.ente'a Q caliçlo



G

X{Xlpx2fX3). '
0

f 8X.

::::: i;!] . ,',:.,,.,,,
conatrutmos, usando partlçaa da tHnldade, um Gang)o xie:\lti' e
próxlau ào X que tem an UI \2m único pontc> dB tangêncla com auto
valc>ree correspondentes 0 e a#0 a qua cülncJ.de com x fará

do u].. Repetindo o preces o conatrtllnns X2,X3.....Xne Cà com

Xn el- Cr prÓxImo d.õ X B Xa € Gã.

2) Abertura: Seja Rega e PllP2f...+Pn aaPontos

de IZX tangentes ãü folhas. Sejam UI vizinhança eoordonada de
pi a \A.i vizinhança dc ca!!ipo X coREi.da en G: . tala que pü=a
todo caço YetLI, a vara.edaãe vv tea \n ÜÀlco ponto de tangêB:

c[a p!eY) contido n U!. o& eont]nu]dade da ap].]cação

(X.p) € Co # M "''-+ tz' 0XIPp

podeis aupo= quü Ui e :iÀi sao tais que pi(Y) ten tm auto

valor nio nulo. Por out;ro lado. s8 peVX com p#pi. (I'l....,z}),
exlaten \ânü vlainhança coordenada V ãa ponta p e una vi.zl-

nhança '4J"' do calvo x em Gà tai.s quõ pata toda !«{/f lrYnV

é dada por (xl(Y+9lr x2(Yía)+ B). Da coapüci.dado de VX aag\n
a axlstêncí.a de um nÜiüero fInIto ãevizinhanças V que ajunto cou

tllPt12'' ' ' 'llü ecobx'en llX 8. ã Intersecçãc> finita ãas carreapcU.

dantes vizl!\hançaa 3.1-i e '\;'' d© c&l!$Jia., X é uma. v'lzl:trança l\li- de
X contida em G:. c.q.d.

R€

t)m caW)o de veto=as Xe G: podo ter pontua c=ÍtlcoB



p (e até wna i.nfi.ni.dado) tais que OXIFo tem tiB/ com B#0f
coxtto autova]ores. É fácil. construir exenç)los análogos aos l- l

anteriores {ver taitü)ém observação anterior ao exemplo l - l) .

chamarexnos de c8(}l, RxRX E(M)) o espaço das fun-

ções de classe ca definidas em M com valores em RXRxE(M)

com a topologia c'.
Considerelmws r z 2, e a represent

p:cã '-'--'> cr'l(Mf R x R x xem))

dada por avp(X,p) = (tr DXIPP' IPP' (p)). Escrevendo em
coordenadas:

açao

àxãx 3X8X 2l2
!

(

(x)(x)(x) ,(x) + 8x !2
aVP (XTXlíX2/X3} '

3Xõx
! 2

(x), xi'(x) 8x l2 x2' x3' XI(x) , X2(x))

é fácil ver que p é de classe cr'] desde que

3X. (xl'x2px3} são ]]neares em X. A].ém dl3sor

& -pu'd o) ; (;; ''' 'l:, ax2 axl

êX. 3Y.
©'©,.,'.'.**'

x € X:(M} e

aX2 3YI
xl ax2

coam i)avp(XPp)(yPv} - 'éi avp(X+p)(Y) + a avp(Xfp)

re3 eicTavp(X,p)(RxRX 11(M}) dados por

el =(0.0,0fG.o,llO). e2 :(0P0,0fO,Q,0

a3 ' (lf0/0+0,0,0f0) e o4 : {0P1l0PO,O

2!

+

+

'ãz
}

Y2)*

(v) os veto

,l) ,

,o,o)



são dados por O3vp(XPp}(Viro) onde Yzc Gãr ]oca].mente em pí

,;.: -:-Ê,' *''«e; *;**:Ê . *'**:Ê'
Chamando 8e W a subvarledaãe de RxRx=(M) dada

par W = {0} XR.p.p xO($i} , dc (3ue vimos acima segue a

pRoposIçÃO l À representação p deflni.da acima é de clas-
se c e a avaliação avp é transvetsa] ã st)bvar]eda(]e W.

i,aMX l n 3: O can:junto G: dos campos de velares xeCâ tais
que p(x):M ""'-+ RXRx]l(M) é transversal. a W é aberto e deg

go en cá (logo em xl:(u} l rz 2) .

royê1 2 uma aplicação dos teoremas 1- 2 enuncládog na deHnns-

tração do lema lt-2r considerando Á Clip XnMnKf Y-RxRxE(M)
tynW e a rüpresentüéão p dada aci.ma. Observe

p,(p} d w - wf vpc i.

f

COROLÁRIO: Seja X tnxlt campo ãe aã. Então, x tem no mãx3.!nu

wm nümez'o fmi.to de pontos críticos que não são hiperbólicas nas

respectivas folhas.

Prova: Segue de p(x) ã W que existe apenas IHn! numero fln3.to de

partos elítlcc>s p tais que DXIFp t;em autovalores do tipo tlB

ConslderenioE agora \3]ü campo X € G2 com um ponto cl:{

tlcó p(M tal que og autovalüres ãe DXlp são tlB com B 0.

É fãci.! vez que p(X) ã. \g se e solwnte ae
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a'x: B:x, a:X: 3:X:

axl

aX2

8xi

axl
:x2

8X2

axl
ax3

ax2

det A, H

P

Supondo V.r paralwtri.fada, localmente em pP pox'

X(B) n {X. (8) . X, (g} , B)

g ão dador localnnnte emog autovalores de DX l Fx { B )
por

tr DXIFx(e) Fx(B)

Sonda a(s) = tr DxlFx(Ó) terá-se

(ct' (0} . 0, 0)

l.og0 8e det A # OP então, eL'(O) # e
al(0} # O, os velares

Regi.procannnt;e r supondo

(0X
!

- '':"], [:] . -t;]l CO)Ã.lx2

aão ll.nearannte independentes desde que



ãxl
'xl

ax2
axl &.

Lagar det A # a. Prüvailna, entaor que p(X) e tlanBversal a

variedade W numponto p &uâl que pXCp)cW se e soawnte 8e
a'(0) # O. Obsenre-ae que a conde.ção Q-(O} # ü é sua.ciente

para que & curvas ].ocals de autovalores atravessem transverual-
mente o eixo Imaginário em i: IB

Daqui. em diante estaremos consldelando r 2 4.

Àpresentarelnns rapidamente o que precede o . prÓxImo
].amai 08 detalhes estão conES:ãos em [3].

seja um calitpo de veEo=es X ( Cã com um parto criei

co peM tanque tlB sao os autovalores de OXlr.P' :n a-ae
CQm 'F a tranüfotmüção que a cad pa!' (Ypq)c=!/"x }i (onde 'iJ' é

wm vIzINhança de x em Gn3 e }i é m.a secção transversalãfg

Iha F. com dinenaão 2 associa e prllüíeiro ponto que a traje

dóri.a Y.(q) volta ã cortar H. Tomarexaos H determinado pelo

plano xl x3' Quando

a,.?!

81 T(.X, 0, 0} # 0,

o ponto p é wm foco composto para XIFn' Podomoa supor que e-
M.ste ulüia vlzi.nhança V ãe p-p(X) tal que todo campo Ycv"
tem em V um Ünlco foco composta p(Y). Além dissof as Órbitas

periódicas ãe Y( :{/' que passam aü V ósi:ão all üontldaü, são hlpe:
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bÓllcas dadas pela fiação cr'' (Y. xl) '""'':"'-'': x3(Yf xl) onde

(xlri3(Y'x!)) sãoos pontos fixos de T(Yr ','). Acurva
xl '"""""'-'" x3(Yr x!) tem t a tangência ãe 2ê ordem paralela.ao eâ.
xo oxl no ponto p(Y). Nãa hâ perda cle generalidade em adxtü-

tl.r que :\J' e V se:jam escolhidas como nü prova da praposi.ção
3:

Chalüiaremos de .G: o conjuntc> dos campos xcc8 tala

que os pontos críticos peM tais que DXiFn têm ÉiB cano aB
tavalores são focos coltç)ossos.

4 G: é Mert:o e denso em GO

?rota: ]) Abertura: segue de maneira anal.oga ao lema ! - 2 uaaD:

da a contlnlxldade àa íwicãü

(Yf xl, x3) »""-.. a'« (YI xl' x3)õx.

e Q\@ p(X) $ W quando X € G'n}

2) Dansídade: ;\prox]mülaos ].ocas:Rente Tios parxü)s q.f p2, .''rpn

tai.a que p(X}(p{) ( t# abanão o Teorema 2 de [3]. A den n trg;
ção pegue de 11ianelra análoga ã do lelülü l c.q.d.

o seguinte exemplo n stra que existem campos X € GO

canpantos p(M tais que p(X)(p} ew semque p sejafococo11
i)testo

EXEl©-!iO l Usando parti.çgo da unidade podemos optei' tlm aan

po XcG: que localxwnte nwü ponto p dado por (0+0+0) édef{

Rido por Xlxlf x2p x3} ' {xlx3 + x2r ' xl + x2x3r a)



21

Dado wm cazlpa X € Cá chamazunws do pontos cz.ittcoa

quase genêrlcos ([3]) aaü pontos cr31ti-cos PC M qtn sãa aela-

nõ ou foco coilposto para XIP ' obsenre-se que tadoG os pontos
críticos de X c câ são hiperbólicas excito un numero fmi.to de-
les que são quase genéricos.

OS lenns l - Ir2.3+4 e a proposição 1-2 1npll-

cam o seguinte:

to e denso da callpõs cujas aingulari.daâeB são todas hiperbólicas

exeeto wn nülnwro finito de qt3a8e'ganérica8 que aparecem no máximo

ulaa em cada folha.

P 0 N T 0 $ C K ! T ! C 0 $ N A POLIAçÃ0

Nesta parte ap:Ligamos os r'esultados anteriores para

a es:Cera s3 munida.de ullu fo]iação de Reeb ([5]) . Des]gnato-

inns por 'F'É a :Eo].ha compacta ãe a.

Beija GI o conjunto dos cailpos xeG; t;dique XIV2
é um caxiç)o de BÜ)rse e além di.sso OB pontos cr1lti.cos qua-



ge genéricos aparecem no ntãxllw.m \Em em cada folha

liBRA:: Dados WRnÜmcro >G e i campo âe velares de Morse-

SIntaXe X, declasse cr com rz4. no toro T'; existe un

ca11ç)o Vccá tal que a restrição vÍV2 e e'Cr prõxinn 6 coE.
tjugada do calt©o X.

Prova: Basta considera una extensão qualquer da caRW>o X,

Xe Xa(S3), usar a densidade da G: e a estabi.líãade estrutuz'al
dos campos de }br8e-Smü]e no to='o Tz ([6]).

GI é abertos àensoem Xt(S3) {rz4)

Prova: a) Abertura: Para cada pinto quase genérico pif I'lP 2r-.pk,

do cai1lpo REGI construlFüns tnüa. vizinhança Ui do ponto pi e

uma vizinhança :i.t i da campo XP =11. € G; tais que o saturado
de U{ pela follação não intercepta U{ se íi'ii e cada campo

Y c':l.l,i tem um Único ponto quase genérico em Ui(âo mesiw tipo
de pi.) . Para caãü pOJn'tUn p € V.X' hlpa!'bélico,construlltioB vlzl

nhanças Vj. doponto p e Vi üo campo X, Vier: (dadas
coam nü proposiçãc} ! - 3) tais que todo ponto critico de Y co&

tido em V+ é hiperbólico. FI.nalmente se x(x) # 0 construímos

vizinhanças W doponto xcS3 a q:iÊ..Í âo campo X em G: tais
qtÀe se Y'c\xJ" Q yc W, então, 'r(y) #o. .k delmnstlaçã0 cegue
da compaciãaae de S:s e da abert\lFa do canjwita ãos canpoa
Morde Sn\ale em T'.

b) Densidade: Dadas XcG.4 e e>0 suporexllos que todo

caittpo YcXd($3) € ct próxi.mo ãe X pertence a G:. jogue



do Lema anterior, que existe 'cGÊ ta]. que VIV2 esta 6-cr
proxima de XI.P2 ande Q<ã<c. Seljam V e ti vizinhanças do
tolo T2 taisque ycU e X está ã-cr prox=Lnlo de Y em U.
Sendo + !ma "b\níp-fl ct]on" t&]. que W(x)=1 se x(P', W(x):0

ge x#'U, Lera! s que o campo Z = ©'V + (t-+)XcGá está e-cr
prõxiinn de X. O Leal'ema segue fâzGBdun pez'turbaçÕe8 local.s nog

pontos quase gene!'icc , do tipo X ' +r. onde

+Ü(X[rX2fX3) : (X].rX2rX3' Ü}

para de[xa= no maxi!m mü ponta em cada folha {q]eor ]]V.8-[2]) .

CO]DI.ARIA: O canja to dos camPOs XcXr(S3), com rz4. tais

que a pro:jeção Xa eGI é anel't0 6 denso em Xr(Si). (Ver Coro-
lã=io da proposição ! - 2}.

Observe que terelüns resu]taâoa anal.ocos para un\á fo-

llação de caãímensão l que apresenta um número fi.Rito de fo-
lhas compactas.

P B R l 8 D l C À S

}ãesta parte estamos considerando a variedade $= oom

wna filiação a da Reeb e campos de velozes em Gi'
Suponhamos que y seja wna Órbita Feri.Ódica de um

campo XcG[' Seja pcy e coordenadas x (x].Jx2íx3} tai8que
x(p) =0. x7 =õ ãetcFllü-=lâ umã secção transvel'sal : ao eany?o e
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x(q)

seja P(Y,xl'x3) ; (feY,xl'x3) , g(Yfx3)) a transfo11
mação de Polncaré defllnl.da em E para campos Y pertencentes a

wni.a vizinhança lr" do cãHipo X em GI' Ten'se que DPX(p) é
dada por

iil;;- (x+o.o)

8

&'*,'.''l
l

DEFiN:çÃO 111 ].: Na= condições acima y é chamada de Órbita

periódica blEglbÓi;i.ca se DPX(p) tem um autovalor X# l. l.s
to é, se -KIE- {X,0.Q) # l

!

Observamos que uma Órbita é hiperbólica se e s8 se

for hiperbÓLIca (no sentido usual) para XIPP; a].ém dissof a de
ílnlção aclaià não depende ãe E nem do plinto PÉ 'y-

Suponhan!os À<]. e .gââ- (Y+xlrx3) <a<1' Do teore
ma das funções J.!nplicltas segue que existe \nna função xl'x!(Y+x3}

tal que f(Y,xl'x3} ; xl n\Hn\ã vizinhança ãa {Xr0,0} 8e e so-
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Dente se x. = x. {y ,x.}

Passaremos ã descrição 8o ccrijwito das órbitas periê

dicas do calQlpo X nas vi-Bi-nhalças de \na óxblta y hiperbólica.

.J

:lll la : supülüamos que 'r liiíd.te ml disco na fo-

lha Fü' Tem-se g(Y,x3} :'x3 e a vlzlllhança '\.r' obtldà acima
pode ser tomada ãe tal itianel:a que as 8rbltas períodicas de um

Ye ::i./" que passam D\nla vizinhança tubular aberta V de

Bãü todas do !iM8HW ti?c} de y estão inLelramente coREi.ãas 6n V
e follttam uma ubvariedaãe ãâfeomorfa â w't ci].índi'o S' x (-1,1)

(dado por xl :xlCYlx3)) que coi.Doida com o conjunto dos iüY-li
}íd..te âe todos os pünEos q ( V.

Sejam i:al] e 11a 11 os geradores âo grupo fundalw2

tal do toro T2. Àholonomia HC&;) (í»!r2) é representada

por wma função e{ (í-1,2} talquei
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t se t > 8

t se t s ü

t se -t > ü

t se t < O ([6] pãç. 14G}

l:i Suponhamos que 'r seja homotõplca a al'
T'em-se g(Yfx3) : flex3) , Existe wnu vizinhança aberta convem
ente v da órbita y tal que.aü órbitas periódicas de vc=t/"

( 'i./' reduzida se necessário) que passam pcr V estão ].ntelrame2

te conta.das aí.; sao ão nesnlo tipo de y; forlt\am wna stü)variedade

dífeon[orfa a sxx{ .0] dada pol' xl:x.{Yrxl) com RISO eã
Órbita Tv correspondente a xa =ü ê o bardo da subvarledade

Ã:)lém disso, essa s\)bvarl.idade coincide con o conjunto dos uv-l!
nü.te de todos os pontos 'q eV.



-2?-

Wu(YY) B {q(S3: diSt {yt(q)f'YY) ""'> O quando t "-+ «aa}

W (Yy} = {qes3: dist ('Et(q},'Yy} -'F a quando t --» n}

(eStamOs supondo S3 con uma iiétrj.ca) tel'erros que Wu(yY) n yY
B, ]oca]inente em yv+ Ws(y,} é unu subvariedade tridilwns]ona].

cujo bordo é a variedade estãvet ].oral de 'yY em Tz, Uma re'
presentação gráfica agsoclaãa ã y podexi-a ser:

"3 '

!gesta caso, di.Feitos que y ê do t:ípo.atrg.tgEg:

::i Supolüalws que 'y seja ho:tmt8plca a al

:rem-se g(Y,xq) = f.'(x,). Nesta casca, existe uma vizinhança a-
berta V de y tal que as Órbitas periódicas de Y(:\; inteira.
Rente contidas em V são ão mesmo tipo de y e deterlü.nam uma

vara.idade coam botão yví dií]eonolfa a gJ x(-1/0] dada por

xl'xl(Ylx3) com x3s 0í que é o u-].ími.te üe todos os pontOS

xcV correspondentes a x3sü' 'relemos que l#a(yY) coincide
com a variedade estável de 'yv' em Tz e W"('yv) é uma subva-
rl.idade (llmr8a) Cr. bidé:wBsioniãl com boz'do yv e que varia

emc].asse cr com Ye {/' (Ve!- !18]} dada por (xleY/x3)fx3)
com x. >0.



G=aíicamente poderia ser

Neat:e casal ãii'erros que Y c'F' é dc tipo sel:a

11==- !ül! Beija y homctópica a a:a: com n,n>0.
Terólnos g =:E: õ e:. !''oàemos tomar as vizinhanças V e qii" tais

que todo Ye :{/" ad!!d.te wüa única Órbita periódica yY passando

em V dada por x3:0 que é ü wY liliüte ãe todos os pcnt09
qW. Neste caso, W8('yv} ê iza\ aberto ãe Ss. Grãfi.caawnte re
presentanws po!



e tüilüém diremos quü é ào tj.PO &xuEãtOF

IZ: seja 'r holnütópíca a al ü; com m<0,

n >e. Tereinüs que a órbita 'yv é o u-linü.te d© todos os pon'
toB ãe y com xasü+ ].ocülmente Wsey.ç) ê wma subvarieãade
tridi.menstona3. com bordo i'gua]. g. vgt.piedade e8tãve] ].oral de yY

para VII.2 ê Wu(yY) ã ulm subvari.edüda (]iMrsa} bJ.díimns]ona].
de classe cr qüe vaz'la ãífezenciaveliütente com Y( RT' com bordo

Direnns tallbém que y é do tiPO sela

Ifj: Quando y éhonct8plcaa al a:, m<0,
n < O, wütyv) é uma subvalledaàe tnersa bl(ãiimnslonal dada pór

(;l(Yrx3)fx3) x3c(-6/6} Gom 6>ü ([8]} e Ws(yY) éava-
ri.idade estável de YY pai'ü ü campa iV2.

l
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DirelíR)s que Y ten! G ti.no seio dos ãoi.= ].mãos do toro

Supanh81t»s que a $rb3.ta perIÓdIca I' este:ja contida
nuns folha plana. Nas lhes:uu notações que precedem a definição
anterior:

DEPUN[ÇãO :[X 2: {ver [3]) Diremos (ãuc "r ê taitla órbi.ta gJig=

ge. sgnér4:çg ge

(x,0,ü,} = 1; ã'f (x.a,o) # o.(x,ü,o} # o e
2
}

Observamos que a deflni.ção nãa dopendl

dasp da secção transversal E ê do ponto pey
Segue ãe [3] que existe t]!in cc>nven]ente vizinhança

aberta V ãe y ta]. que todo calão Yc:;LÍ {':ir'reduzida se for

necessário) tem tonta Gni.ca órbita 'Y quase genérica cclntlda em
V. O conjunto da8 Óxbltas periódicas do cuítPO Y que passam em
V é uma subvariedade dlíean rfa õo ü]]i.nàro sj x (-]l].} , trans-

versal âs folhas excito em 'yYr dada por x3 x3(Yfxl) que tem
ultia tangêncla de 2$ o='áen correspondente a yY' Além disso para

Y«Vf ó caitq)o Y('p'fc) e transvürsa]. ã franteiz'a de Vntx3'clf
pata e c (

coordenaãas



DEF[N[ÇÃO =11 3: (ver [3]) U!;m ]-i.sacão de se].â$ é uma tlg

3et8rla cujo a e u liitü.tes são poí\tos cr1lticoa selar 0u se
las nõ e não é Interi.or ã variedade i.nvariante bidé.nen tonal da

sela+nÓ.

seja YX tl11w Ligação entre duas 8e].as pl e p2 cog

ti.das nwnu fo],hü plana e g(Yíx3) à íw\ção f de [3] (pãg. 28}
calculada a !anos de tnllta adaptação Óbvia ao ealnpa

Y(XR} = V'( ' r ' PXl} .

DBFiN[çÃD 111 4: ([3]} Diremos que 'X

gg...gei:lírica se .ill:L (X.0) 0; rlo caso de \m !aço (í.éiPI'P2'©
imporentos adicionalmente que t;r üxiPP '

ligação

Supoinhalnns que yX se:ja wn laço quase genérico a-'
tratorem F., istoé, traço DXll'. < 0 eque

De [3] pegue que exiBE m \na vi.zílihança V de yX e uma vivi

(x,o}
3
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nhança ;i.f' do campo X+ ;q.r'c Glr tai.s qual o conjunto düs poB

tos críticos dõ Y ;tj f VYn V, é dado por {xl(Y,x3)fx2(y.x3),x3)

(prop. 1' 3} e são todos ão :neslwu tipo de p; Y admite um i3nl

co laço qua e genérí60 yv conta.da em V; as Órbitas periüdlcas
de Y que Rasgam por V estão contidas a5., sãa hiperbólicas a-
tratora as fo].has e formam 3.Inato S''x(Qfl) dado por

ileYPx3)/ x3>0, que tem yY na Ex'ontelra.

PROP081ÇÃO lllJI 1: Dado wl carpa Xe GI com uma órbita perló'
dica y contida no toro 'r'c; do tipo sela e dado T>0, as vl

z[nhanças V e {;" dada em ]]].-].-c),e]íf) podem ser toma

das de tal modo que as Órbitas pe=lÕdíca8 de Y( ilr" que não es-
tão IHtelFaxnwnte contidas em V tem período > T. Além disso, as

li.gaçoes de sela que passam en\ V tem contprilüBnta > T.

Prova: Segue da continua.date de P(Yíxl ,x3} *Yt(Y,q,xq){xl'x3)
soa.ada ã y e da contiílui.date do comprín\e!\to de arco.

PKOP09=ÇXO !=X 2: Dados um campo Xt GI, wit ponto crÍtIco p

que ã gela ou sela-nõ para XiP. e ulm número real T>O, exis-
temvlzlnhanças V do pc>nto p e v" cio campo x em Gx tai.s
que toda Órbi.ta Feri.õdàca de Y( :q.i" que passa em V tem pera:odQ

T>

Segue ãa conta tlãade do }u o

PaOPaSXÇXO i111 - 3: Se:jam um nÜiotezo real T>0 e um campo de

valores X GI cuja Órbitas perlÓd=Lcas de perilõdo S q' são hi.-
perbõ].ocas e quase genéricas. Então, X tem um nÚinro f]n].to de
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ãtbttas per'iÓdlcas quase genéricas de perÍõ'$o s T

Prova: Suponlhãmos que exista ullã seqü;nci.a {pt.} de pontos dis-
tintos pertencentes â Órbitas periÕdi.cas quase genéricas distin-

tas de pex'Íodü $ T e que {Pn} ccn\riria para p(M. Se p fog.
Be um ponto crítico teria que ser se:a ou sela-nÕ; segue ãa Pro-

posi.çãolllH2 que X(p} xO. Se aõrbítaãe pf a(p)? fosse
period[ca. então, não estai:i.a contida numa folha p].ana/ poi.s uim

õrb3.ta quase genéri.ca é Isolada de órbitas quase genéricas; logo

seria ào tipo sela. Da proposição 111 -1 segue que o(p} não pg
de 6eE periódica. Se o(p) f08 e regulará cóino os pontos que gão

ü-w lImIte de p tanü)ém são pontos de acumulação de seqüên-

cl.as {p:JI p:eo(pülr segue que FP seria plana; do teorema
de Poincaré Rend[xonp segue que o(p) não é r'egu].ar. c.q.d.

PRDPO$1ÇÃa !11 4: Dado wm cannpa X(G] e UMDÜlnero T'>D e'-

xlstemvizlnhanças V do tolo T'2 e =iu"do çairpo X em GI
tais que qualquer campo Yc :}./"' não tem pontos czítlcos quase gg
nãricos em V e suas órbitas periódicas de período s 'r que pag
sam em V são hiperbólicas .

Prova: Para cada ponto x( Tz, construímos vizinhanças V. do

ponto x em S3 e ':iLFu do cálido X Qm GI taí.s que a8 Órbi-
tas porá.Galgas ãe Yc':!,Jv caIR período $ T que passam em Vv 8ao

hiperbÕ[í.caB. À existência (]e Vx e 'iLJ]X d e ãa Proposição
111-2 quando x ê ponto critico sela e ãa Ploposíçao ill - l

quando o(x} é peri8'dica do tipo sela. o z'esultado segue dacolá
pacldade de T'::.
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9blSZ=!Sçeg: para campos X que não admitem 8rbi.tas periódicas ti

po selar as vizinhanças X7 e =1./' podem ser obti.das de tal modo

que as Órbitas periÕdi.cas de Yc i.,Í que passam em V são hlper
bÕ].loas.

Dado q'>0 chamaremos de Gp(T) ao conjunto dos caB

pos X( GI cujas órbitas perIÓdIcas de período g T são hiperbg
llcaas ou quase genéricas sendo que as quase genéri.cas de perío-

do g T aparecem no maxi.iRIa uma em cada folha onde não aparecem

pontos crÍti.cos sela foco composto.

l G2 (T) é aberto e denso em GI.

Prova: 1) Densidade: dado X(GI e E >0, consideremos vizi-
nhanças abertas convenientes W e V do toro Tz e unm vizi-

nhança v"' do cano)o X em GI tais que: vgcV, S3.V:KluK2f
SJ-W:WluW2 onde Ki e Wi saocompactos do tlpc> SlxD2.

KicWi, WlnW2:+r Wi em con:potentes conexas distintas de
$' - T' (ver figura) . Podemos supor ai.nda que toda Órbita pe

rlõdlca de Yc ;i..F com período g 'T que passe em V seja hlperbg
lIGa e que V não contenha pontos críticos quase genéricos de

Ye {r' (Proposição 111-4) . Sem perda de generalidade podemos co2

sideral xi, campo de velares em slxs2, extensão de xlWÍ.
(D'cSa). De [3] (ver Proposição 2-1,2-11g parte) segueque

existe um campo determi.nado por Y#:Si XSZ ..-.-.-- T(sZ) que esta

Ç imo de Xi em Wx ' cujas Órbitas periódicas de pe-
I'lodo s T são hiperbólicas e quase genêrlcas sendo que estas a

parecem no máximo uma para cada fo].ha onde não se encontram poE
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tos críticos quase genéricos. Usarldo "btu!!ip-íunctlon" em duas g.

tapas construlinns a partia de X, YI c Y2 um campo Zc= nGI('r)
E xlnn de X com zlKi : Vi'

2) Abertura: seja XeG2tT) e oX(T) H {p(S3:OX(p) é pg.
rlÕdlca com período l, OS vs'F}. O teorema do fluxo tubular

longo garan'ce que se {Pn} é \nna sequência de pontos em OX{T}
que convergem para PÉ Mf então, p nao é um ponto regular nem

periódico de período > T. l,ogo, Qx(T) é compacto. para cada

pi c OX(T) consi.deraims convenientes vizinhanças Vi da Órbita
de pi e :F.i do cálIDo X tais que toda ãrblta pera.odlca de
Ye&!Íi com período g T que passa em V{ esta aÍ Inteíranwnte

contida e é hiperbólica ou quase çenézica. oeste que para o(p{)

quase genérica, podenics escolhem V; de tal íonüla que seus satg
Fados pe].a fallação gãa áoi.s a dois dlsjuntos, cada folha contém

no máximo uma órbita quase genérica. Seja V = .U. Vj.k eP .P knl
:i.J'=.t'. :\f'ik onde (VÍk} é umsub-recabriimnto ãe OX(T) e

i.rit as correspondentes vizinhanças de X. Cada parto Feri.Õdi-
co xi pertencente ao cornpaçto Sú-V tem perlloda > 'T+cexi)

com c(x{) > 0. Logo, existem vi.zinhanças Ui do ponto xi e

\.L. do campo xf 3.jicGlr tais que $e Yc=il.i e xcUil a8r-

blta oY(x) é regular ou periódica de período 2 'F+c(xi). Escg

Ihendo tms\JkF-recobrlinwnto de S')-V, Uilr.''p Uim e sendo

':\lilr''', {Lin a8 correspondentes vlzi.nhanças de Xf terelms
que $e

Ye €

a Órbita o.(x) ã regue.ar ou pexiÕéUca de período
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z T + mln {c(x.) ,..., c(x.) > T.

Lagar RI,n q;'' é uma vi.zlnhança de X contida em G2(T). c.q.d

€ J
\

\

\

\

D ,4

/

/Si /

\

../

PK)POSIÇÃO 111 5: Sejam S>0 e x umcampo de GI cujasll
cações de sela de comprllaiento g S são quase genéricas e apare'
cen no máximo uma em cada folha. Então, X aÓ ten un nüimro fI-

nIto de ligações de sela de comprlnnnto g S.

Prova: Suponhanns que exlstan i.nflnltas llgaçoes Ti entre selva

pi e qi(a('yi)=pir w(yi):qi) decomprlrmntosS. Se p é
llnlte de umaseqüêncla de selas piam tem X(p):0f Fp é
plana e p é unia sela para XIFo' Álén dls30r wna separatrlz
'y de p e apenas uma é uma ligação de selas de coínprlmentosS.

Padeiros supor que as correspondentes selas qín tem um limite q.

Analogamente, tem-se x(q) =0, qcl'PP q é uma sela para xlFPP
e apenas uiüta separatx'lz de q é ligação de selas f.3 comprlxüento

g s. Lagar y é uma ligação entre p e q decomprlinento g S.

(a('í) =pl w('y) =q). Como y é quase genérica, segue o teorema.

Dados TpS>0 chamamentos de G2(TpS) ao conjunto

dos campos X( G2(T) cujas ligações de Bela de coinprltnnto S S
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são quase genéricas e aparecem no n\áxlinn una em cada folha onde
não aparecem Órbitas perIÓdIcas quase genéricas de coilprlnento s
T (e8taRDS canslderando taxlbém al3 de período nulo. Isto é, aa sg

las-nõ e os focos compostos) .

2: Go {TfS) é aberto e denso en Go('r)

Prova: 1) Densidade: dado um caindo xcG2(T) sejam v uma vizl
nhança do toro T2 e \.I' \aria vizinhança do campo X em G2(T)

tala que nenhum ponto xc V pertence a uma ligação de selas de

conprllnento s S para todo Vc:t/i além disso. aupoiüos S3.V com

duma coltponentes conexas dlíec>mol'fas a Sa x D' cs' x s' con alba
métrica conveniente. Da itesnn maneira como no lenê anterior,usam

do partição da unidade. de [3] (ver proposição 2.1f 2.3 da ll+

parte)p obtelms IDn campo Z cG2(T,S) e prÓxlim de X.

2) Abertura: Seja X(G2(TpS)r TIPT2'''''yk suas llga-
çoes de sela de calt4)rliüento s S; Ok+lf..'f o suas órbitas pe-
riódicas quase genéricas de período g T. Para cada lnlf....k

conatrulmoa vlzlnhançaB vi de ligação Tj. é ai do caiwo X
en GZ{T) dadas na Definição 111 tal modo qtDe Vi é a'
berra, cada campo YcT{ adia.te wna Única ligação de eelaa YÍ(!)

(y{(X) nl'{) Inteiramente contida em Vi que é qua:3e genérica e
as Galgas órbitas que estão Inteiramente contidas en Vi aão a
ligação y{(Y) e as co='respondentes selva.

Para l=k+l,..., n conatruliK)s Vi e R.J'i coiro

na prova do lema 111-1 con l:IJi cG2(T). Podeinna supor tainbén

que o satuz'ado de viP pe]a fo].J.açaof nao encontre Vj CQn l jP
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i..3c {l,..., k..... n}. Para cada ponto xl pertencente ao coB

pacto S3..lj Vi construünns uitm vi.zlnhança aberta Uj do ponto

x. e uma vizinhança 'iÜi do caitpo X em G2(T) tala que toda
Ligação de se].as por pontos de Ui tenha conWrbiüento > S +c(x.Í)
con e(x:) >0 para todo 'rcllP4, d& aegulnte maneira:

19 caso) o(xj) é regular: se o comprlaento &. o(x3)
é s SI entaoP o a lImIte ouo u-llnlte de x;i é un ponto

crítico atrator ou repulsor e neste cabo Uj e IL3 poden ser
tomados de tal Indo que não oxlatan llgaçõea de sela de Yc::ti.j

pasmando em Ui} ae o coltprltmnto àe O(xj) é > s óbteana as
vlzlnhançaa usando a continuidade do coiaprlxwnto de arco daB tr

jetórlaa com respeito ao campo e ao tenpc>.

2Q cabo) xi é um ponto é='ítlco. Quando xi for a-

trator ou repulsor eklatem vizinhanças U.i e \Li taipa que ne-

x. for sela ou Bela ó a existência daa vlzlnhançaa cegue da sg

gulnte observação: se wtta aoparatrlz y da sela xj tiver con-
prlBento g S, então. a(y) ou u('y) será un ponto crÍUco a
tratar ou repulsor} analogamente para a vax'ledade InvarlaRtê unl
dliüenslona]. ou uma componente do bordo da variedade inYaBí.ante

bldlinnalona]. da Bela de coi©yliunto s S.

39 caBO) o(x;) é perIÓdIca comperíodo # 0. Se

a(x:) for hIperbÓlIca que lIRa.ta um disco ou se estiver no toro
T2 não for do tIpO selar .Ui e \.l..;i podem ger toiradas de tal

indo que nenhtJiüa ligação de selas de Yc:\lLj passe em UJ' Se

o(xl) for gume genérica ou do tipo sela, tomaans Uj ® :U-j

3
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tais qtn toda ligação de Belas de Yc11.; qtn paaae en Uj tenha
cottprlinnto > g+c(xi) cclm .e(xj) >0. Seja UI'...f ula re-
cabrlnento âe

$' - U v:

e l\l,ip. ''f ll as correspondentes .vtzlnhançaa do carpa X. '!en

k

II'- ,ft. VP . (..!. uj)
j.ul ' jnl '

é lma vizinhança da X contida on G2(TTS).

gblg:!gÊggt Q Teorema .ll pode ser doBnnat=adQ. atalogawnt aas le
maa [11 » ]. usando aa P=opos]çÕos 2.1f 2ó2..2.3 +, parte

de E3), inatrando antas que {xe aotxjva ã liars©nSmala} g anel
to e denso em Gr..

Dado um caitç>o XeGI oa aegulnteB el a ta se&ao

chanadoa do gBggg..ggEêrl.ma: foco coi©osto, 8üla

rlõdlca quase genérl.ca e ligação da selva quase genéricas.

IRBlIA :::l Seja G2 o conjunto daa canpoa XcGI tala qin{
aa õrbi.tae perlõdi.caa aão }U.porb611caa a quase geliérJ.cüa }

as llgaçÕe8 de sela são quase ganérlcaai
os elenentoa quase genéricos aparecem no máxlzn .un en cada fg
llu.

2)

3)

Então.. Go ê raaldual em GI'

Prova: G. = n G.(n,n).
' (m.dcNxN '
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C O N J U N T O N X O E PRANTE

Nesta parte estudaremos o conjunto não errante, sob

um ponto ãe vista genérica, de aanç)as de vetores na esfera SJ
tangentes a uma folheação de Reeb a.

pos de vetores !em Órbitas }eriódlcas tino sela

Chamarenos de GI o conjunto dos Campos XcGI que
não tem Órbita porlÓdJüca tipo sela (ver oeflnlçio lll

- f) e G2'GInGa' Ob8ervaxnns que Gl#+ ef além dlBao, pela
eatabl].Idade estrutural dos Morde em Tz, GI é aberto.

Notainoa, tailbéü, quem para caxi4)os x c G2, oa ãnicoa c]c].oa que
aparecem nas fo]haa planas são as autor.lgaçÕes de sela (vai Oe-
f[n[ção [[[ e as axito]]gaçõas de sa]a õ genér]caa (ver t3]
lema 3. 8) .

pa)poSSêXo [V » ].8 Se xcê9, então, o conjunto não errante de

XP aXf -é a rewli.ão dos pantoa crítlc08 das órbltaa periódicas
e dos ciclos que aparecem naa folhas planas.

Prova: Os Ünlcos pontos do toro ez que sãa não errantoa para
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o campo X aão os pontos criei.eos e aa órbitas pera.ódlcas jã

que não aparecen Órbitas pertÓdlcaa tipo sela. Dado um pontc> x

regular pertencente a unu fo]ha p].ana tem-se qua: se u(x) con-
tlvez' algum ponto pc 2P então o(p) é pe=J.ódlca do tipo atrg

tara (Definição l11-1-b) d)) © u(x) 'o(p): 8e u(x)cFxp e2
tão, ü$(xj Dera dado pelo teorema de Polnca=é-Ron«.xon. Se. a-
lén dJ.aao, x for não orranta, tem+ae que u(x) e cl(x) estão

canudos en F. e aão pontos crlUcoa Belas ou Belas
novamente o tao=üma de polncaré Rendllnn e as obaervaçõea ant;g

rloreB aegua que x pertence a wü ciclo da folha F=.

Chalüareans de Pex' X o conjunto dos pontua críticos

e Órbitas perIÓdIca do caltpo X.

CQIOIÁRIO8 Se XeCi, entãol Per X ã a r vilão flUI
ta doa laços quase genéFiooa e. das autollgaçõoa ,de Bela'iB6 e
íiv = Per X.

pmpoB:ÇXo rV = 2: se XeG2r 6Htãap QX é -uma reunião fInIta
de círculos. obterás, discos. toros e élllndx'os.

Provas Seja Vx o conjunto das Órbitas perlodlcas de período
não nu].o, excito as homotóplcaa a a:l a com m cu n # 0. Das
d©flnlçÕea lll. li/x . . é . UEüa aubvarledadü bldliunalonal dõ

S3 e cada.;componente conexo ({rX)P é lma r latão de elli.ndroB

Clí C2r.õ.+ Caf... djp eozmrfoa a gl'x (0,1) taísque CltnC8n+
ou c. n C. é un cilindro da Órbltaa pex'lodlcaa. Basta anatrBr

qxn (=V';)P é hatmmrfa a um toro ou a wa clli.adro. sejam
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Chip Cn2f...' Cnkl'''

cl].Indros de {CzlxcN tais que Cnl * CI e Cak e o cilindro
de aeno= Índice em (C{) tal que

C knCak.l # 4' Cak glCtiluCa2u'''uCn I'

Consldoraioos agora {C.} o conjunto dos cilindros de {Ci} dlg

tintos dos Cak abtldos acima. Se existe um cilindro Cal.C {Cm}

Calque CalnCl#+ e Cml /CnluCa2u'''uCnku''' consl-

deraiüos cilindros CHIP Cn2f...' cakf..' tais que

CsiknCnk.l #+ Cak / Cnl uCa2 u ''' uCnk-luCtilu Ca2

Todo ponto x( {=irX)P pertence a Cnn = (uCnk) u (uCttk) pois x

pertence a a].gum cilindro CiO de {CiJicN a partir do qual do
meaioo iaodo aclinta construímos uiva reunião de cilindros

C, = (uC, ) u (uCp ).
J.e ' Jk' 'ck

Coam («X)P é conexo tetnus que CmnnCjk #+ erportanto. xeCntt'

l.ogo, (lirX)P ê orlentâvel. Como ('irX)P ' (;tCX)P tem un nüae-
ro. fln3.to do coitponentes conexas c. (Órbitas perlÓdlcaar focos
col©oatoa, laços quase genéricos e autollgações de Bela-nó) . cog.
üldex'aros DIRÁ variedade r bldllnenalonal ,« dlferenclável e coitpacta f

N obtida colando a (:V'v). discos com bordos identificados a

c. (dlaUnto de foco composto) } além dlBso, considerando un caD
po dlferenclãve]. Y que sÓ tem Õrbltaa perlÕdlcaB exceto un nú

mero fInIto de centros (um para cada dlaco colado a (:UX)P) le
focos coapoatos. CoIRo a carcterístlca de Euler de Nf X(N) r éa
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Doma doa índices dos pontos críticos de YP tem (N) =2-2gZ0

onde g é a menus de N. Segue que N é uma esfera ou un to-

ro. Conclulitns que (UX)P é caiu río a um cilindro ou a um tg
ro. c.q.d.

OEplN=çXo ly - DlrenKls que um calvo X e Xa(S3) Bgo tem íl-ex-

Elosã0 8e dada mala vizinhança U do conjunto não errante de Xr
í}.v, exlate uma vizinhança ' 'll do campo X tal que para todo

vc:il., tem-ae ikcu. (ver [9]).

TEOREMA IV: Oa caiWoa de vetorea xcê2 üãa tem Q loção en
G.

prova: podeaoa oacrever aX : AI u A2u ''' u At anda os catjuntos
A. são não vazios, cozpactoa, ConexOS r InvarlantoB pelo flu)o e

aDIa a do3.s dls3:üntoü. Coro aX *"Per X (proposição anter3.aF) ã
compacto construidas vi.zlnhanças Ui em S= das con3wltoa Ai
üb6=t08p dlajun'tos e IHna vizinhança "\L' do campo x contida en

G. tala .que o conjunto não erx'ante QY para Yc\l contén uma

reunião fi,Dita de clrcu].aa. torcia, eafaras, dlBcoa e cilindros

dador por xl(Y) UA2(Y) u ... u Ak(Y) onde Ai(Y) são não vazlo$
conpaetos, conexos, aDIa a dois dla3witos, AI.(Y) c ui. e. alén

dlB80r para cada Y(=ql...e xdUi exl8te teR tal que

yC(x) /Ulu''.uUk 8e XJTAI(Y)u...UAk.(Y)'

Para cada ponto x pertencente ao coiipacto K=S] - U Uif Gang

truiiana vlzl:ihançaa Vx do ponto x 6 llJx do caio?o X em GI
tais qua todo ye v á ponto errante de qual.quer cala'o Yc Vx'

l



44

Da compacldade de K segue a existência de uma vizinhança l/"c tA...

do campo X contida em GI tal que se Ye:t/p então,

Qy - AI(Y) u ... u Ak (Y).

COROiiÁRIO: o conjwlto dos campos X eGI que não têm Q
são é denso en ã!

Prova: segue dos q'eoremas 111 e IV.

$2 . + conai.deJ;gçlêgg..e&Dg:4:g

Aa con IderaçõeB que rafeiros nest..o IÜltino parágrafo
terão carãter Intuitivo, uma vez que ainda não verlfícamoa até os

últimos detalhes todas as provas pertlnentea. EHtzetantOp pare-

ceu-noa. que algumas das Idéias aqui contidas aervlrão para um mg
Ihor en:tnü=1:tm):u) do que pode ocorrer com o conjwtto não errante

da elementos de G2 . que não. estejam em G2'

Seja um campo x € G2 con duas órbltaa .perlodí.cas ti.

p0 selar' yt atratora e y2 repulsora para Xle2 etais que lpn

doB cilindros (C) determinados po= yl e 'y2 em Tz está conta
dd tanto em W: como em W: (ver figura).l2

Chanuremos de P{ a transformação de Potncaré de 'yi

e. X{ o autovalor dlatlnto de l de DPi correspondente a
y{ . Adnltlmos também que

lioÇ À.l * llog X,l.
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Seja ybp uma Órbita contida numa folha pla)a FP tal
que w(.y) :'y2 e a(y)

Nas condições acima diremos que yP'y2fC e 'yl deter-
minam um l-ciclo se W:t it W: . Considerando uma follação de

Reeb conveniente e supondo llog Xll>jiog XZI espera'se
l-ciclo se comporte como atrator. isto é, que ele seja to"'l.imite das

órbitas de F. vizinhas de y par ele "clrcunscrltaa" e que,altfg

lhas vizinhas a F.P seja aproximado por um cilindro de órbitas pe-
riódicas hiperbólicas.

P 2
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Seja agora uma sela p pertencente a uma folha com

duas separatrlzes al e a2 taisque a(al) :ylP toea2) :y2
com os autovalores de OXlp. distintos. Suponhamos que a região
da folha Fn que não contém a3 Outras separatrizes se acumule
em C.

Sejam pl um ponto de al e EI uma secção trans-
versal ao canso e à follação ein pi con coordenadas (ulv) on-

de pl : (0f0). Fi.ca definida ]oca].mente em pl uma aplicação

lrl'(v) : u(yl'v) - $(p.v) onde u(yl'v) (s(p,v)) é a absclssa
do ponto em que W: (Wxs7..(p)) encontra 1lr correspondente a
ordenada v. Estantes chamando de W&X(p) ( uX(p)) à variedade

estável (Inatáve].) local de VX no ponto p. AnalogamenteArlp
fica defí.nada uma aplicação K2 para p2 ( a2'
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Diremos que a].ra2'y2'c e yl deterihlnam um 2-ci-
clo se

x' w:t , w: (p) R w:
PI YI' vX''' P2 Y2

(Isto é, se vi(o)#o), iTi(o)l # i'K;(0)l e. alémdlsso,

al.l*:
onde ul e u2 sao os autova].odes de DXlpp correspondentes a
al e ü2'

As figuras seguintes procuram mos.tear o comportamen-

to esperado (para uma follação de Reeb conveniente)

':, l:l,*. lgül'' ' -i''''-i ''',. ':, l:l,, . .l&&l'' ' -i- ',;-;''''.
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In lal». li;ql.i. içl.l il'z. 'itü'iH)" «) 1;;-11': ' -i'u'it''''

Acreditamos que os cíc].os definidos acima com o com-

portamento das órbitas descrito sejam estáveis por pequenas per'

turbaçÕes do campo.

Seja y uma órbita regular contida na Intersecção

91 na região C do toro. Chamaremos de CI a região canónica
do tipo .#''h.

'.\' /':

determinada em C. A existência de CI garante que 'r esta co2
tida no conjunto não errante. Além disso, esse fato é estável

por pequenas perturbações do campo

Z

v'l
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Finalmente. quando procuramos campo de vetores sem

n loção não. podemos prescindir do cicJ-o definido por una se-

la p pertencente a uma folha plana como no caso do 2-ciclo com

a hipótese adicional que na região c de Tz apareça uma Bela

sl

Ànaloganente ao caso anterior/ as separatrlzes al e

a. serão não errantes e por pequenas perturbações do campo ob-
ter-se novanente um ciclo desse tipo contido no conjunto não er-

rante

A escolha de hipóteses adIcIonaIs adequadas para que

se possa descrever o comportamento das trajetÓrlas proxlmas do
ciclo (nos dois últimos casas) , a formalização dos casos anterlg

res e a definição de um conjunto denso de campos em G2 sem n'
explosão farão parte de futuros trabalhos do autor.
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