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Abstract

Although every Cantor subset of the circle is the minimal set of some homeomorphism

of Si, not every such set is minimal for a C'i dã#eomorpAãsm of SI. In this thesis,
we prove that every member of a subfamily of the se-called rega/ar Cantor sets is

not C'i-minimal. We also prove in general that no regular Cantor set can be C't+'-

minimal for any c > 0, and we generalize this last lesult to an even larger class of
a/most-regra/ar Cantor sets.



Resumo

Ainda que qualquer conjunto de Clantor do círculo sqa o conjunto minimal de algum

homeomorfismo de Si, nem sempre tal conjunto é minimal pala um dijfeomor$smo de
classe C'i do círculo. Nesta tese, provámos que nenhum elemento de uma certa família

dos chamados conjuntos de Cantor regra/ares é C'i-minimal. Também provámos em

geral que nenhum conjunto de Cantor regular é Oi+'-minimal para nenhum c > 0,
e generalizamos este último resultado para UTna classe ainda maior de conjuntos de
Cantor que chamamos conjuntos de Cantor quase-regra/ares.



Capítulo 1 

Introdução 

Para estudar a d inâmica d um homeomorfismo .f : '1 ➔ 5 1 ( onde '1 = { i O : 0 E 

IR} é o círculo unitário) , ' importante es tu lar os conjuntos inva,riantes para .f . É 

muito simples d terminar os conjuntos invariantes uma vez conhecidos os conjuntos 

minimai s. Dizemos que um conjunto J< é um conjunto minimal para f se f{ é 

compacto, não vazio , invari ante mini mal (relat ivo à incl usão) com res r eito a es tas 

três propri edades . Exemplos simples ele conjuntos mini mais são os pontos fixos e as 

ór bitas periódi cas d um homeomorfismo em 5 1 , e em geral o w-lirnite el e qualquer 

ponto. O lema de Zorn impli ca que todo homeomorfismo d - 5'1 tem pelo m enos 

um conjunto m inimal. Se .f tem pontos periódicos (por ex mplo quando J não 

preserva orientação) então todos os conjuntos m inimais são fin itos (as próprias órl itas 

p riód icas). Por outro lado, se f nã.o tem pontos periódi cos o conjunto minimal 

é íni o e infinito. Nest últ imo caso o m inimal é um onjunto el e Cantor (caso 

intransit ivo) ou todo 5'1 ( a. o tran ·it.ivo) . No aso t ra usit ivo I é- co nju gado a uma. 

rotação irracional no caso intrans it ivo é semiconjugacl o a urna. rota.c;ão irra,ciona l. O 

seguinte teorema p rmi t afirmar qu o caso in tran it ivo não pocl a.co td,ec r quando 

f , d classe C2 . 

T orema 1.1 (D enjoy) . .'<'.fé- um lifeo morfi s111 0 de classe ( ' 1 c1 11 S 1 sc 1n pontos 



periódicos e com derivada de variação limitada então / é topologlcamente conjugado
a uma rotação irracional.

Podem-nos encontrar uma demonstração deste teorema em l21. Nesse trabalho, Den-

joy também construiu difeomorfismos de classe C': para os quais o conjunto errante é

um conjunto de Cantor (os chamados exemplos de Denjoy). Foi Denjoy quem cons-

truiu pela primeira vez este tipo de difeomorfismos intransitivos. Existem exemplos
de difeomorfismos intransitivos de classe C'l+« para a < 1, construídos por Herman

em l41. Da existência de difeomorfismos intransitivos e pelo fato de que dados dois

conjuntos de Cantor em S: existe um homeomorfismo de S' que leva um no outro,

deduzimos que todo conjunto de Cantor é minimal pala algum homeomorfismo. Re-

sumindo, os conjuntos minimais para homeomorfismos são qualquer conjunto finito,
qualquer conjunto de Clantor e Si. Isto não é assim quando ./ é um difeomorfismo de

classe C':. É fácil verificar que todo subconjunto finito de S: é C':-minimal (ou seja é

minimal para algum difeomorfismo de classe (7i) mas nem todo conjunto de Cantor é

C'i-minimal. Em l31 McDu# demonstrou em particular que o conjunto triádico usual

de Cantor não é C'i-minimal e em l51 Norton demonstrou que os conjuntos afins não

são C'i-minimais. Se h, ..., Tn são intervalos fechados dois a dois disjuntor contidos

no intervalo 10, 11, ./} : Z --> 10, 11 são funções lineares sobrejetivas com i= 1, ..., n e a

fu«çãoF':UZ-#l0,1jétalqueF'(«) se«cT,,e«tã./T ./'"l0,tjé
um conjunto de Cantor. Todo conjunto construído desta forma é chamado conjunto
de Cantor afim.

Aqui demonstramos que os conjuntos de Cantor regulares não são C'i+'-minimais

para nenhum c > 0 e em particular que uma subfamília de tais conjuntos não são

C'i-minimais. A construção dos conjuntos de Cantor regulares é similar á construção

do conjunto triádico usual de Cantor. Em cada etapa da construção de um conjunto

de Cantor regular, retiramos uma quantidade finita de intervalos abertos igualmente

distribuídos (na construção do conjunto de Cantor usual em cada etapa só retira-

mos um intervalo). Os conjuntos regulares de Cantor podem ter qualquer medida
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menor que 2n enquanto os conjuntos afins de Cantor têm medida zero. Isto mos-

tra que a família que consideramos difere da família considerada por Norton. No

último capítulo generalizamos alguns dos resultados para uma família de conjuntos

de Cantor um pouco maior que chamamos conjuntos de Cantor quase-regulares.

1.1 Preliminares

Consideramos homeomorfismos / : Si --} Si sem pontos periódicos. Se 3 é um ponto

de S:, denotaremos por o'(z), o+(z) e o(z) as órbitas passada, futura e total de z

para /. Denotaremos por a(z) e por w(n) o conjunto dos pontos de acumulação de

o'(z) e o+(z) respectivamente. Não é difícil provar que os conjuntos a(z) e «.,(z) e o

conjunto errante Q(.f) coincidem e não dependem de z. O conjunto Q(./) é fechado,
não-vazio e./-invariante.

Proposição 1.2. O conjunto Q(./) é o único conjunto minimal para ./'

De«,onsfraçâo. Sda I' um conjunto minimal para /. Se g/ C I' então a(g/) = «,(g/) =
Q(/) C I', log. Q(/)

Proposição 1.3. As possibilidades pala Q(./') são Si ou um conjunto de Cantor

Z)emonstração. Suponhamos que Q(./) não é S'. Vamos demonstram' que Q(/) é um

conjunto de Cantor. Seja / uma componente conexo de n(/). Como ./ não tem pontos

periódicos, /"(/) n /"(/) = é para m # n. Daqui temos que se existe # interior a /

então z g a(r), que é uma contradição. Logo Q(./) é totalmente desconexo. Se z é

um ponto de Q(./), então a é um ponto de acumulação de sua órbita, logo Q(./) não
tem pontos isolados. Então temos que Q(./) é um conjunto de Cantor. []

Para o caso em que / é uma lotação de ângulo irracional, é fácil provar que o

conjunto Q(.f) é S:. Para ver exemplos em cine Q(/) é um conjunto de Cantor,
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veremos primeiramente um pouco da teoria de Poincaré (ver por exemplo l71). Sejam

/ : S: -} S: um homeomorfismo e / : ]R --} IR o levantamento de / tal que /(0) C
10, 1). Se g é «m; :oração e«tã. â(«)

Proposição 1.4. Se .f é um homeomorfismo de Si que preserva orientação, então

para todo ponto z o limite p(./') = lim«-.*+- :É::(=)=! existe e não depende de z.

D

Para a demonstração veja l71

Deânição 1.5. O número p(.r) é denominado número de rotação de f.

Proposição 1.6. Se / é um homeomorfismo de Si que preserva orientação então, /
tem pontos periódicos se e só se a é racional.

D

Para a demonstração veja l71

Teorema 1.7. Se / é um homeomorfismo sem pontos periódicos (ou seja, se a é

irracional) então existem uma única rotação g e uma função contínua, sobrejetiva e
monótona À : St --} Si tais que

ho f= goh

Para a demonstração vqa lrl. Nestas condições os homeomorfismos ./' e g têm o
mesmo número de rotação. No caso em que Q(./) = S: então /z é um homeomorÊsmo

(.f e g são conjugados por h) e quando Q(/) é um conjunto de Cantor h não é um

homeomorfismo (/ e g são semiconjugados por À) e À(Q(/)) = S:. Em l81 podemos

encontlai uma construção bem c]aia de um conjunto de C]antor C':-minimal. A

construção é feita da seguinte maneira. Dada uma rotação irracional R.*(e'"i:)

D
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e2"{(t+a), corta-se o círculo Si em todos os pontos de uma órbita {0. : n C Z} de R.

e em cada corte insere-se um segmento /n que finalmente será um intervalo errante.
Pala obter exemplos com infinitas órbitas de intervalos errantes devemos cortar SI

nos pontos de infinitas órbitas de R.. Basicamente, os exemplos de Denjoy conhecidos

são os antes mencionados e seus conjugados.

Proposição 1.8. Todo conjunto de Clantor em $i é minimal para algum homeomor
cismo.

Demozzsfração. Sejam /T um conjunto de Cantor contido em S: e / : Si -..> St urn

dos exemplos de Denjoy. Seja Q o conjunto minimal pala .f. Sabemos que existe um

homeomorfismo h : S: --} S: tal que Â(Ã.) = Q. Consideremos f' = A-: o./ o A : Si --}

St. Claramente F' é um homeomorfismo, tem o mesmo número de rotação que / e

F'(K) = /T. Como o conjunto minimal de um homeomorfismo sem pontos periódicos
é único, temos que o conjunto .lr é o conjunto minimal de r'. []

O teorema de Denjoy 1.1 permite afirmar que se .f é um homeomorfismo de classe

C'2 que preserva orientação então Q(./) = Si. Em outras palavras temos que os

conjuntos de Cantor de Si não são C'2-minimais e que todo conjunto de Cantor de
SI é C'o-minimal. Gostaríamos sabei quando um conjunto de Cantor de Si é Ci-
minimal. Sabemos que nem todo conjunto de Cantor de St é C'i-minimal. Em

l31 McDuR demonstrou que o conjunto triádico usual de Clantor não é C'i-minimal.

Também sabemos que os conjuntos de Cantor afins não são C'i-minimais, fato que
demonstrou Norton em ISI. Em l31 McDuR também conjecturou sobre os conjuntos

de Cantor C't-minimais. Para enunciar tal conjectura, McDu# define o espectro de
um conjunto de Cantor (ver seção 2.1) como o conjunto {À.} dos comprimentos
das componentes conexas do complementar de /T ordenados em forma decrescente

(À«+i < ,\«). Precisamente, N'lcDuR conjecturou que se o conjunto de Clantor Ã é

C't-minimal então À./À«+i --> 1 quando n -+ oo. Neste trabalho McDu# demonstrou
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um teorema que enunciaremos utilizando uma condição que chamamos condição de

p"separação. Esta condição será explicada TiO próximo capítulo.

Teorema 1.9 (McDuH'). Se um conjunto de Clantor Ã satisfaz a condição de p-
reparação para p :: 0 então /f não é C'i--minimal.

No que segue a condição de p"separação para p - 0 será chamada de condição de

McDuff. Como corolário deste teorema McDuH' demonstra que o conjunto triádico
usual de Cantor dão é Ot-minimal.

1.2 Resultados

No capítulo a seguir generalizamos o teorema de McDuH demonstrando o seguinte

Teorema 1. Se o conjunto de Cantor /r satisfaz a condição de p-separação para
algum inteiro p não negativo, então /í não é C'i-minimal.

Pala a demonstração veja seção 2.2. Nos capítulos 3, 4 e 5 trabalhamos com uma
família de conjuntos de Cantor que chamamos regulares. No lema 3.7 mostramos

que para os conjuntos de Cantor regulares À./À«+l -+ 1, portanto se for verdade a

conjectura McDu#, tais conjuntos não são C':-minimais. Na tentativa de provar isto
último, obtemos alguns resultados parciais.

Teores-na 2. Se /T é um conjunto de Cantor C't-minimal para ./ que tem uma única
órbita de intervalos errantes, então /r não é regular.

Para a demonstração vqa seção 3.5. Como resultado geral ptovamos o seguinte

Teorema 3. Se /r é um conjunto de Cantor regular, então /f não é C'l+' minimal
para nenhum e > 0.

12



Para a demonstração vqa seção 4.2. Pala obter este resultado, provámos que se

um conjunto de Cantor regulam fosse C'i+'-minimal então satisfaria a condição de

p-separação para p - 0, o que contradiz o teorema de McDuff. No caso em que o
conjunto de Cantor regular K é de medida positiva, supondo que é C't-minimal para

um difeomorfismo /, obtemos condições bastantes rígidas pala /'. Se a sequência

{mí} é tal que mi é a quantidade de intervalos retirados na etapa í da construção de

/{, temos o seguinte resultado.

Teorema 4. Se /ç. é um conjunto de Cantor regular de medida positiva e a sequência
{mi} não é limitada, então /\' não é C'i--minimal.

Para a demonstração vqa seção 5.2. No último capítulo generalizamos alguns dos
resultados anteriores trabalhando com uma família de conjuntos de Cantor maior que

chamamos conjuntos de Cantor quase-regulares. Para tais conjuntos definimos sua

regularidade que é um número entre 0 e 1. No caso ein que a regularidade não é

nula (o conjunto não é muito irregular) é possível generalizar alguns dos resultados

obtidos nos capítulos anteriores. Em particular, temos os o seguinte resultados.

Teorema 5. Se um conjunto de Cantor K é C'i--minimal para um difeomorfismo /,

e se no complementar de .lí existe uma única órbita de intervalos errantes, então /r
não é quase-regular.

Pala a demonstração veja seção 6.2

Teorema 6. Se /( é um conjunto de Cantor quase-regular de regularidade não nula,
então /T não é C'i+'-minimal para nenhum c > 0.

Pala a demonstração veja seção 6.3. Em l51 Norton da outros exemplos de conjun-

tos de Cantor que não são C'i-minimais. Naquele trabalho, ele demonstra que os
conjuntos de Clantor afins não são C':-minimais. Se temos um conjunto de Cantor

afim tal que À./À«+i -w l então o conjunto satisfaz a condição de p-separação para

13



0, logo pelo teorema de McDu# concluímos que o conjunto não é C't-minimal

Se À«/À«+i --} l o conjunto de Cantor afim não vetiâca a condição de p-separação,

logo não está nas hipóteses do teorema de McDuH nem nas do teorema 2.1.
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Capítulo 2

A condição de p-separação

Como já dissemos, os exemplos conhecidos de conjuntos de Cantor C'i-minimais são

os exemplos de Danjoy e seu conjugados. Nesses exemplos sempre se tem que Àn

tende a l quando n --} oo, onde {À.} é o conjunto dos comprimentos das componentes

conexas do complementar de Ã' ordenadas em forma decrescente (ver seção 2.1). Seria

muito bom se tivéssemos alguma condição geométrica sobre o conjunto ]\' mediante

a qual pudéssemos decidir se /í é ou não C'i-minimal. Por exemplo, em l31 McDuff
demonstrou que se um conjunto de Ca.ntor Ã satisfaz a condição de p-separação
para p ' 0 (ver seção 2.1) então /T não é C':-minimal. Basicamente, a condição

de p-separação pala p ' 0 indica que existe um recobrimento fechado do conjunto
{log À.} tal que toda componente conexo do complementar do recobrimento é maior

que toda componente conexo do recobrimento. Em particular, a condição de p..

separação implica que 15;::Í não tem limite 1. Naquele mesmo trabalho, McDu#

conjecturou que se 5iàtí não tem limite 1, então /r não é C'i-minimal. Tal conjectura

permanece aberta até hoje. Neste capítulo obtemos uma generalização clo resultado

estabelecido poi McDuff em l3j. O resultado obtido é o seguinte.

Teorema 2.1. Se o conjunto de Cantor /T satisfaz a condição de p-separação para
algum inteiro não negativo p então /{' não é C'i-minimal.

l
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Em particular, na seção 2.3 exibiremos uma família de conjuntos de Cantor para os

quais o teorema 2.1 permite afirmar que não são C'i-minimais. Também mostraremos

que a condição de McDu# l3j não é satisfeita pala tais conjuntos de Cantor.

2.1 Espectro de um conjunto de Cantor e a condição
de.p-separação

Se /T é um conjunto de Cantor em S:, chamamos espectro de /T ((E)K) ao conjunto
dos comprimentos das componentes conexas do complementar de /T ordenados em

forma decrescente (Ài > Ài+i). Chamamos recobrimento do espectro de /( a toda

família de intervalos fechados disjuntos J. = la{,#il, í > 1 tais que (-E)Ã- C Ui.: á
e ai+i :Ç Pi+i < a{ pata à a: 1. Nestas condições, para cada componente conexo /

do complementar de /T temos associado um inteiro positivo n(/) ta] que 1/1 € Jn(/).
Dizemos que o conjunto de Cantor /{ satisfaz a condição de p-separação pala um

recobrimento {JJ} do espectro de /T se existe p inteiro não negativo tal que para
todo /V > 0 existe ?(N) > 0 tal que

:i!!:l a: (i + ,z(w))-&
P.j+P+na.j+P

pala todo n inteiro, lnl :Ç Ar, e pala todo .J suficientemente grande. Pala n = 1 temos
hplura a segtut

(2.1)

Lema 2.2. Se o conjunto de Cantor /r é C'i-minimal e {Jí} é um recobriinento do
espectro de /( então ;#i.- é limitado.

Demonstração. Pala demonstrar este lema podemos supor que todo intervalo do re-

cobrimento do espectro de /r contem algum elemento do espectro cle 7\'. Suponhamos
que /x' é C't-minimal para um difeomoifismo /. Sqa.m 7M e m o máximo e o mínimo

de .r' respectivamente. Porta.nto, se / é uma componente conexo clo complementar
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a.j
Pj+p+i

aj+P+i Pj+p+iaj+p

cv.j+p

Figura 2.1

de /T e {l/"(-r)l: n € N} =Í7:,...,b,...} com b+: < b , temos

&- < m-ÍM, l/m}.

Seja {J.} é o recobrimento do espectro de /T, então pala todo { existe .j{ tal que
7j. C J. e "yj.+i C ã+i. Então

(2.2)

(2.3)

Portanto utilizando 2.2 e 2.3 temos

i>- < m-lM, l/m},

logo segue a tese. n

Lema 2.3. Se o conjunto de Cantor /r é C'i-minimal e satisfaz a condição de ;}...
separação para '[4} então PJ é limitado.

Derrzonstração. Tomando Ar n = 1 em 2.1 temos

17



para todo .j suficientemente grande. Logo

f'J .- '- uj+P
'-j ' l + ?(i) li;-Úi;'

e portanto o resultado desejado se segue do lema anterior

D

As seguintes propriedades são de fácil verificação

1. Se o conjunto de Cantor K é C'i-minimal para /, então para todo r > 1 existe

um recobtimento finito de /T formado por intervalos Z. fechados e disjuntos dois

a dois tais que, se z, y pertencem a um mesmo 7:,

l , /'(«) ,

r .r (g/J

2. Se o conjunto de Cantor /r satisfaz a condição de p-separação pala {JJ]. então

2-- >: 1 + ,7(1)

pala todo .j suficientemente grande.

Lelala 2.4. Se o conjunto de Clantor K é C't minimal pala f e veriâca a condição dc

sep'ração então para toda componente / do complementar de /{, in(/) -- n(.f(/))l é
llmltaclo

Demonstração. Se m e M são o mínimo e o máximo de ./' respectivamente então
«-l/l < 1/(.r) < wl.rl.

Se n(.f(/)) > n(/), utilizando a propriedade 2 temos

(l + 'z(i))"um)-"m < B:!!!L « Í / :ç l

e se n(.f(/)) < n(.r) então

(1 + 77(1))"(/)-"(J'(r)) < a"(.f(/)) :Ç l:f({D :Ç &/.
Pn(/) IJ l

Em ambos dos casos concluímos quc in(/) -- n(/(/))l é limitado. D
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2.2 l)emonstração do teorema 2.1

Z)emonsfração. Suponhamos por contradição que o conjunto de Cantor /r é C'i-

minimal para .f e satisfaz a condição de p--separação para {JJ}. Pelo lema 2.4 existe

No inteiro positivo tal clue in(/) -- n(./(/))l < No para toda componente conexo / do

complementar de /T. Consideremos um recobrimento de -K formado por intervalos

abertos TI, ..., TA dois a dois disjuntos tais que se z e y pertencem a um mesmo 7}
então

=/1:(!) < .!:il:-!Z(.!iÜ fa .\

/'(y) "" 3 ' I'''J
Tal recobrimento existe pela propriedade 1. Sejam / e / dois intervalos do comple-

mentar de Á' contidos num mesmo Z tais que n(/) --n(J) < p (p é o inteiro dado pela

condição de separação). Provaiemos agora que n(/(/)) n(/(J)) < p. Suponhamos

por cone-adição que n(/(./)) < n(./(/)) -- p. Então

/(J)l ...... cr«(.f(J)) .... a.(.f(J))
/(/)l ' P«(.f(r))/3n(/(J))+p+l

Utilizando a condição de p-separação e que in(J) -- n(/(J))l < No, obtemos

Poi outro lado, utilizando 2.4, telhas

1/1Xl=ÍIN ::; !4(i + '7(No)) . (!..t.!z($»ê!(:a . 111:t.d.$11 P«m
1/(/)1' 1/1 3 ' 3 a.w ': lj 'ç.4+p

que é uma contradição. Então temos que se / e J estão contidos numa mesma

"mpon-t' Z tais q«e n(/) -- n(J) < p então n(/(/)) -- n(./(J)) < p. Par- cada

componente do complementam de U Ti existe uma componente do complementam de /T

que a contém. Sejam ditas componentes Li, ..., Lk. Seja / uma componente qualquer

do complementar de /T. Como l./j(/)l -} 0 quando .j --> oo então existe .jo tal que

Para todo 7 > n

n(./''(/)) > p+ maxÍm(Z{) : { = 1, ..., A}.
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Nestas condições existe áo tal que /"(/) = (ajo,Z,j.) está contido em Z.. Sda cj.

um ponto de K contido em T. tal que l(c.j.,aj.)l < 1/j'(/)l. Daqui, se ./ é uma

componente conexo do complementa! de /{ contida em (cj., aj.) então n(/j'(/)) --

n(J) < p, I'go n(/j'+:(/)) -- n(/(J)) < p. Pela escolh' de .jo temos que n(/(J)) >

maxln(Z,i): i= 1,...,A} o« sd'/(J) # -Li pa:; i- l,...,k. Isto mostra que ./j'+i(.r)

e /((cjo,aj.)) estão em um mesmo Z. Procedendo indutivamente temos (lue para
todo intervalo J do complementar de /T contido em (cj., aj.), /"(J) # L{ pala todo

inteiro positivo n e á = 1, ..., k. Isto é uma contradição, já que no intervalo (cj., aj.)
existem intervalos do passado dos intervalos Z,i.

n

2.3 Exemplos de conjuntos de Cantor que satisfa.

zem a condição de .p-separação

Nesta seção construímos uma família de conjuntos de Cantor que satisfazem a condição

de separação para p ' l mas não satisfazem a condição de McDufr l31 (condição de
separação para p ' 0).

2.3.1 Consta'ução do espectro do conjunto de Cantor

Primeiramente determinamos um conjunto de números reais que a menos de uma

reordenação coincide com o espectro do conjunto de Cantor procurado. Se:ja 7 um

número positivo ta] que 7 < 3 e '3/2 > 3. Para cada inteiro positivo n consideramos

o conj«to

.'l(") - {'7«j - ljÍa;} : j - ", ...,«}.
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Se S(n) é a soma dos elementos de Á(n) temos que

s(«) - E «.. < 1:=«:'' :( ]-.
.7 :: -- n

Então >ll:=:: S(n) é convergente, logo a soma dos elementos do conjunto
. 00

também é finita (chamemos p a dita soma). Para o conjunto Z? temos a seguinte
figura.

B-
77{ = $ : j c N uU ,4(j)

lZ

'l(n) Á(1)

Figura 2.2

O conjunto que vamos considerar como espectro é

0 - {?Z= : « c -a}.

A soma dos elementos do conjunto C' é 2a

2.3.2 Construção do conjunto de Cantor

Vamos cleteiminar um conjunto de Cla.ntor que tem o conjunto C' como espectro (a

menos da Ordem). Sejam Ro a rotação de ângu]o irracional 0 em S: e z um ponto
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fixo de St. Seja m : Z --> a uma bijeção. Definimos a família de intervalos abertos

(aj, ój), .j C Z como segue

Z,o

e para todo inteiro.j não nulo

«j - z,.+ >: «.(k),
Rã(z)c(r ,nã (z) )

Definimos Ã' = S' \ (Uj.«(e:'i,e:'')). Víamos que Ã' é um conjunto de Cantor.
Como a medida de /T é zero então, /T é totalmente desconexo. No conjunto Ã' estão

os extremos dos intervalos (ei'J, eiõj) e os pontos que são de acumulação de extremos.

Então, se /í tem um ponto isolado deve sei extremo de dois intervalos consecutivos,

coisa que é uma contradição porque tais intervalos sc ordenam segundo a órbita de
um ponto em Ro. Então temos que o conjunto fechado .7í' é um conjunto de Cantor
que tem como espectro o con.junto C'

Z'j + m(.j).

2.3.3 Condição de p-separação para /(

b4ostraremos que o conjunto /T construído na seção anterior satisfaz a condição de
separação para p = 1. Os elementos de C' são da forma

co{.j
P34{+2

\=vlll b Ç= ll Ç# / -- &\ ... &. l \.llbCIPllb\J

2a''y'{ , 2a-'y& , 2n'74'

Bj;;-, < ";' - ãÉ:' < ãh
Então a família .4 = 1aj, /3jl, com .j inteiro positivo, club determinamos a seguir é um

recobrimento de C'. Se existe um inteiro positivo k tal que .7 = 4k + 2 então definimos
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Caso contrário
2r

*' - o' - 'is
Daqui temos que para todo inteiro n

gá:B:l . .!
©j+«+: " '7'

bem como

-EL < 31{

Como ' < 3, vemos que /T satisfaz a condição de separação pala p
utilizando o teorema 2.1 temos que o conjunto /r não é C'i-minimal

Por tanto,

2.3.4 O conjunto /( não satisfaz a condição de McDuff

Suponhamos por contradição que /{ satisfaz a condição de McDu# pala um recobri-

mento {Z{ = lcx{,#iJ} com { C N. Em particular, a condição de McDuff implica que

todo 'gap' ii:h é maior que todo 'não gap' g'. Fixado k temos

10k$ "'Íl* .L

wk,j-i 7'#'

que tem limite l quando i -+ oo. Então se k é suficientemente grande os wÀ;.í per-

tencem ao mesmo intervalo que chamamos Zi* = laia,Pi*l, logo ==- > ,y. Temos as
seguintes possibilidades.

7

l Se #i. < i;ãiin- então existe a, com r < i# tal que

27r

P:- < "' < ;;ãiia-,
logo

2z'

Então temos que existe um 'gap' menor que a,//7{. que é menor que o 'não gap

=:, que é uma contradição.
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2

3

Se ai. > i;ã:;n-, também temos uma contradição (análogo ao caso anterior).

Se Pi* > ;S$h- ' '*{. < iijÍli:í então

e$->o

Portanto temos que o 'gap' /3i*/aÍ. é maior que todo 'não gap' ( todo não 'gap'

é menol ou igual que 3) que é uma contradição

Então o conjunto /{' não satisfaz a condição de Mcl)uH.
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Capítulo 3

Conjuntos de Cantor regulares e

rigidez geométrica

Neste capítulo obtemos certos resultados gerais sobre conjuntos de Cantor C'i-minimais

Em breve demonstraremos que sob certas condições os chamados conjuntos de Cantor

regulares (ver seção 3.2) não são C'i-minimais. A construção dos conjuntos de Can-

tor regulares é similar á construção do conjunto triádico usual de Cantor. Em cada

etapa da construção de um conjunto de Cantor regular, retiramos uma quantidade
finita de intervalos abertos igualmente distribuídos (na construção do conjunto de

Cantor usual em cada etapa só retiramos um intervalo). Para os conjuntos de Cantor

regulares, temos o seguinte resultado.

Teor'eira 3.1. Se um conjunto de Cantor .Z( é C'i minimal pala um difeomorfismo

/, e se no complementar de /f existe apenas uma órbita de intervalos errantes, então
/T não é regulam.
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3.1 Generalidades

Os lemas a seguir, ainda que gerais, são de muita utilidade nas demonstrações dos
resultados principais.

Definição 3.2. Se / : Si --> Si é um difeomorfismo, então pala cada ponto z em

S' e para cada inteiro não negativo n definimos F'(z,n) = >1:n-l log/'(.fÍ(a)) =
log(.f"y(«)

Lema 3.3. Se um conjunto de Clantor /T é Ct-minimal pala ./, então existe um
ponto = em /r tal que r'(z, n) > 0 para todo inteiro não negativo n.

Z)emonsZração. Suponhamos por contradição que para todo ponto a em K existe m,;

tal que /'(a,m=) < 0. Pela continuidade de ./', pala cada = em /r existe ó, > 0

tal que pala todo ponto 3/ no intervalo (# -- ó,,# + .5,), temos F'(g/,m,) < 0. Como

a família de intervalos (z -- ó,, aç + ó,) com z em /T é um recobriinento de Ã', e /T

é um conjunto de Cantor, então existe um refinamento finito {/., á = 1, ...,p} deste
recobrimento formado por intervalos abertos dois a dois disjuntos que cobrem /T. Pela

escolha do recobrimento, sabemos que para cada /i existe mi C N tal que para todo

y C /i, temos F'(y, mi) < 0. Além disso, S: \ UZ::: /i é uma i-eunião finita de intervalos

fechados. Cada um deles está contido numa componente conexo do complementar de

/( que chamaremos J, com i = 1, ...,p. Sejam m = maxÍmi : i= 1, ...,p} e M }: l o

máximo de ./:' em Si. Consideremos um intervalo errante T do passado de Ji tal que

lrlw" < minÍJJil, ..., IJpl}. Agora demonstraremos que para todo .j inteil.o positivo

l/j(r)l < lii , o que conduz a uma contradição. Pela escolha de T, sabemos T está

contido em /i pala algum {. Pelo teorema do valor médio, existe é? C /. tal que

/"'(r)l :y(o)

Como F'(0, ,ná) < 0, temos (./'";y(0) < 1 e por '«"to

/"'(r) < 17'
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Podemos repetir este processo com .f"'(T) no lugar de T. Procedendo indutiva-

mente desta forma concluímos que existe uma seqüência pi,p2, --.,px;, ... com z,'x; C
[mi, ..., mp} tal que para todo inteiro positivo r vale

./z;:- "(T)l < lrl

Como para todo .j existe rO > 0 tal que >,AL: pi; < .j < },Ao+l pJ;, temos

1./j(r)l = 1./'j'x:!- "(./'E:!- "(r))l < w"lrl < lii

n

Lel-na 3.4. Se o conjunto de Cantor /T é C'i-minimal para / e À,,/À.+i -.n l então
existem 77 > 0 e # C /T tais que /'(#, m) < --77 para todo inteiro positivo m.

Z)emonsfração. Como À./À«+i -+ 1, existem co > 0 e uma sequência crescente .[nx;].

tais que 1 + CO < nni . Seja /n* uma componente conexo do complementar de /T

tal que l/n* ): À«* e pai'a todo .j > 1, l/j(/«*)l :Ç À«.+l. Pela escolha de /n. temos

que 1/.*1 --} 0 quando k --} oo. Sejam # um ponto de acumulação do conjunto dos

intervalos /« (z C /T) e a sequência {hi} tais que d(3,/n*;) --} 0 quando i --> oo

Portanto, para todo n, existe { suficientemente grande tal que

''nk; , lznt; l

" * '' * tü * B#ü
Então

''«, «' - ";''",''., - «« 1«* 'HVI * - «:.« * «'
n

Lema 3.5. Se um conjunto de Cantor /T é C'i-minimal para ./' e À«/À.+i -.» l então
para todo ponto z de /r, r'(z, m) não é limitado.
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Z)emonstraçâo. Pela transitividade de /T, basta demonstrar a propriedade para um

ponto qua]quer de ]t'. Sejam o ponto z e o número z7 dados pelo lema 3.4 e suponha-

mos por contradição que F(z, m) é limitado. Portanto se y = infÍf'(aç, m) : m C N},
existe um inteiro positivo p tal que IF'(aç,p) -- yl < v7/2. Logo

F(/'(«),m) - F'(",m+p) --P(-,p) - F'(a,m+7') -v-(r'(",p) -g) > :7(3.1)
para todo inteiro positivo m. Seja {nx;} tal que ./'f'+"t(z) tem limite # quando h --> oo.

Pela continuidade uniforme de /' temos que

IF'(/'(z),P+"*) - F'(«,P+n*)l < >1: 1 log /'(/''''"*'':(«)) log.f'(/'(«))l = á(n.) --} 0

quando k -+ oo. Então

]P

0Z

F'(./''(z),P+ nk) < F'(3,P + nk) + J(nk) < q + â(«.),

logo utilizando 3.l tema- .-'n, ''nn'"-H;'';n n

3.2 Clonjuntos de Cantor regulares

A construção dos conjuntos de Cantor regulares imita o procedimento utilizado para
se obter o conjunto triádico usual de Cantor.

Dadas duas sequências {mil} e {0i} com mi inteiro positivo e 0 < ai < 1, proce-

demos como segue. Na primeira etapa retiramos do círculo mi intervalos abertos de

igual comprimento, igualmente distribuídos, obtendo o conjunto fechado /ft = U zX{.
({i = 1,...,mi) com medida de Lebesgue IJ{'il = Ot, onde zX{. são as componentes

conexas de /Ti. Na segunda etapa, de cada componente conexo zXi. retiramos m2 in-

tervalos abertos de igual comprimento, igualmente distribuídos, obtendo o conjunto

fechado ]l'2 :: U Z\i:{, (ã2 = 1, ...,m2 + 1) com medida l/t'21 :: 02 /{il, onde Z\{.í, são

as componentes conexas de /T2. Procedendo indutivamente, obtemos pala cada n
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um conjunto fechado -K« C S:, contido em Ã'«-l, com medida lJÍnl = 0.IJÍn.il, e

escrevemos Ã, = UAi....{. ({« = 1,2, ...,m« + 1) onde Ai:...{. são as componentes

conexas de Kn (AÍ:...i. C Z\i:...;..:). Definimos /T = nJÍ,.. Note que Ã' é fechado,

sem pontos isolados e totalmente desconexo. A todo conjunto Ã construído desta

forma chamaremos cora nto de C'anzol rege/ar. A figura 3.1 mostra sucessivas etapas

da construção de um conjunto de Cantor regulam.

Z..X l z-xm l

'Ai,i Z\l,m,+l Z\m-,m,+l

Z\i,i,i

Figura 3.1

Seja agora {Ài]. o conjunto dos comprimentos das componentes conexas de Si \ /T

ordenados de forma decrescente, ou seja Ài > À2 > ... > À. > .... Este conjunto de

comprimentos é denominado o espectro de /T

As seguintes propriedades são de fácil verificação

1. Para todo n > 1, temos /r.+i C /r..

2. Para quaisquer' r,s C {1,2, ...,mk+l + 1}, temos IAi:...{.rl = ZXi....i*;l e

/r n z\{....{*,l = 1/r n aí....;*,
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3. Temos l/\'l = lim«-.}- 01...On; em particular, pai'a todo número real u com

0 < p < 1 existe um conjunto de Cantor regular de medida de Lebesgue p (para

verifical isto, quando p :: 0 tome 0. constante, e para u )' 0 tome 0. :: ui/2"

por exemplo).

4. Toda componente conexo de Si vr é componente conexo de Si \ ]{. pala algum
n

5. Se fixamos n, temos que para toda componente conexo / de Si \ /{, contida
em uma das componentes conexas de /r., existe em cada uma das outras com-

ponentes conexas de /T., uma componente conexo de Si \ /T de complemento

3.3 Propriedades geométricas dos conjuntos de
C:antor regulares

Nesta seção provaiemos duas propriedades geométricas dos conjuntos de Cantor re-
gulares.

LeRIa 3.6. Os comprimentos das componentes conexas de /{. são menores que

2n/2"'i para todo inteiro positivo n.

Demonstração. A afirmação é trivial se n = 1. Por outro lado, pela construção de
/{. sabemos que para todo n a: 2

- ;;igTTia';:...:..: i.
Portanto, para todo n > 2 temos

H
{-2 '

oj(i + m.f)''lz\i. l <
2a'

n
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Lelala 3.7. Se /T é um conjunto de Cantor regular e {Ài} é o espectro de /{, então
À./À.+i não converge a l quando n --} oo.

Z)emonstração. Seja a seqüência {/i} onde /i é o comprimento dos intervalos abertos

que foram retirados na i-ésima etapa da construção do conjunto /T. Da construção

de .Z( temos que os intervalos abertos retirados na etapa n > 2 estão contidos em

/{.-i , portanto /. é menor que o comprimento de cada uma das componentes conexas

de /T. i, logo utilizando o lema 2.1 temos /. < 2a/2"'2 pala n > 2. Então, pala
n, > 2 temos

#({log Ài} n l--(n - 2) 1og 2 + 1og 2«, ol) < n.(3.2)

Suponhamos por contradição que À./À«+i tem limite 1. Então para todo c > 0 existe
no > 0 tal que para todo n C N vale

0 < 1og À.o+« í log À«.+«+:-: < log(1 + .)

com i = 0, ..., n, logo

0 > 1og À«.+. > log À.. « !og(1 + .)

Então

#({log À;} n llog À.. - n log(1 + .), ol) >: no + n.

Utilizando as desigualdades (3.2) e (3.3) temos que

(3.3)

#({log ÀiJnl-(n-2) 1og 2+1og 2«, ol) < n < no+n « #({log Àilnllog À«. -7' log(l+c), ol)

Portanto

In - 2) 1og 2 + 1og 2« a: log À«. - n log(1 + .).

Como esta clesigualclade é válida para todo n C N e para todo c > 0, tomando c ta]
que log(l + c) < log 2 obtemos uma contradição. []
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3.4 Rigidez geométrica (1)

Nesta seção estabelecemos uma idéia de rigidez geomáfr ca para os conjuntos regu-

lares de Cantor. Em outras palavras, se K C Si é um conjunto de Cantor regular

minimal pala um difeomorfismo ./, então o fato de K ser rege/ar impõe condições

bastantes rígidas sobre a restrição de /' a /r

Como é bem conhecido, a construção clássica dos exemplos de Denjoy apresentada

na literatura (veja j1l, l41 e l81 por exemplo) produz, via de regra, minimais excepcio-

nais ao longo dos quais o difeomorâsmo correspondente tem derivada constante igual

a l. O lema a seguir mostra, em particular, que tal construção jamais pode produzir
um conju:.to «g«/-.

Lema 3.8. Se um conjunto de Clantor regulam Ã é C't minimal para um difeomor
cismo ./', então existe :« C /r tal que /'(a) > 1.

Z,)emonstraçâo. Pelo lema 3.7, sabemos que existem co > 0 e uma sequência crescente

de números naturais {nj} tal que À.j/À«,+i > 1 + co para todo nj. Seja / uma

componente conexo qualquer do complementar de /(. Então a família {/'"(/)} com

i C N é uma família de intervalos abertos dois a dois disjuntos, logo l/-"(/)l --} 0

quando n --> oo. Portanto se .j é suficientemente grande existe p(.j) C N tal que
1/-p(j)(/)l :Ç À«,+i e l/-P(j)+i(/)l > À«,. Então temos

/-'m+:(/)l
/ 'm(/)

Utilizando o teorema do valor médio, sabemos que existe um ponto 0,(j) C ./''(})(/)
tal que

(3.4)

/-'m+:(/)l m)l./''"u(/)

ou sela

q;:lilÇ+Ír- (o-m). (3.5)
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lie ( ;5.4 ) e ( 3.õ ) temos

/'(0,) > 1 + co. (3.6)

Se z é ponto de acumulação do conjunto {./'-P(j)(/)}, também é ponto de acumulação

do conjunto {0,(j)} e como .f C C':, temos que /'(0,) --} .r'(z) quando .j -+ oo, logo

usando (3.6) obtemos que ./''(a) > 1. []

No que segue, se g C /(«, notaremos por /('g a componente conexo de /Tn que
contém y. As seguintes observações serão de utilidade nas demonstrações dos lemas

a seguir.

l Se Ã é um conjunto de Cantor regular C'i-minimal para /, utilizando o lema. 3.6

e a continuidade uniforme de .f' temos que para todo c > 0 existe n(c) inteiro

positivo tal que se n > n(c) e zi,z2 pertencem a uma mesma componente
conexo de /T. vale

l . ./'(«:)
'= < 1 -+ A

1 +. ' /'(.,) '

Para todo inteiro positivo n e todo ponto # de /r existe um número positivo p

tal que se À é um elemento do espectro de /T menor que p, então existe uma
componente conexo do complementar de /T de comprimento À contida em /id(')

tal que sua preimagem está contida em /Tnz

2

Demor2sf7'açâo. Seja J = /(.liq) n X'n/('). O conjunto J é fechado, não-vazio

e conexo, logo J é um intervalo fechado. Portanto, pelo lema 3.6, existe um

inteiro positivo m tal que Ji-/(') C J. Tomando p = minll/l: / componente

conexo do complementar de /(«, n < m} e os intervalos do complementar de

/T que estão contidos em ]t';ã(') temos demonstiac]a a propriedade. []

Lema 3.9. Se o conjunto de Cantor regular /T é C'l-minimal para um difeomorfismo

/ e = é um ponto qualquer de /T, então para todo c > 0 e para todo inteiro m (positivo

ou negativo) se / é uma componente conexo do complementam de /T de comprimento
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suficientemente pequeno, existe /* tan-Lbém componente conexo do complementar de
J\ tal que

ÇT:F..;- « l;t < (/'("))"(i + ')-

Z)emonsfração, Suponhamos primeiro que m > 0. Sejam ci > 0 suficientemente

pequeno e n = n(ci) como na observação 1. Seja Ã'. como na construção de /r. Se /

é uma componente conexo do comp]ementar de ]r de comprimento suficientemente

pequeno, então existe /i também componente conexo do complementar de .lr contida,

em /iT e de comprimento 1/1. Pelo teorema do valor médio temos que existe 0 C /i
tal que

1/(-r:)l l.r:l (o)l-rl.

Como 0 C /Tn=, utilizando a observação l temos

:/x!} < .1/il:!P. < .f'(«)(i + .:).
1 + '- ' l/l

Se / é suficientemente pequena podemos repetir este processo com /(/i) em lugar de

/. Então existe /2, componente conexo do complementar de /r tal que

tcll:- ': Kllg- « .r'(40 + .J.
Procedendo indutivamente desta forma concluímos que existem /3, .--, /m-l compo-

nentes conexas do complementar de /r tais que

71Í!- « q}8:P < .f'(40 + .o,
com i = 1, ..., m - 1. Logo temos

ili(IÍ€1=. .:: tcl;ía « u'(«»"o + .J".
Dado 6 > 0, de (3.7) escolhendo ci > 0 tal que (l + ci)" < c segue a tese. No

caso em que m < 0 procedemos como segue. Se / é uma componente conexo do

complementar de /r suficientemente pequena, existe /i , também componente conexo

(3.7)
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do complementam de /r, de comprimento 1/1, contida em /íd(') tal que /-i(/i) está
contida em /Tnn. Portanto existe 0 C /l tal que

1./'':(-r:)l :y(o)l.r:l l.r: l
./''(/-: (o))

Como ./'':(0) C /rn=, utilizando a observação l temos

(l+c:)/'(«) ~ 1/-1 ./'(0) ~ /'(«)
Logo procedendo de forma similar ao caso em que m > 0, obtemos o resultado

Lema 3.10. Se o cona unto de Cantor regular K é C'i minimal pala ./' então ./'' restrito

a /T é constante por partes. Mais ainda, se o conjunto de valores que toma .f' restrito

; /T é {«:, ..., «.} então log «:/ log «j c 'Q («j # l).

Demonstração. Sejam co e {nj] como na prova do lema 3.8. Temos que demonstrar

que o conjunto .A = {/'(:ç) : a C /T} é finito. Por contradição, suponhamos que Á

é infinito. Como /' é contínua e limitada em Si, o conjunto ,4 tem um ponto de

acumulação. Deste fato concluímos que existem a, b C /T, distintos tais que

l , /'(«)
i'm ' bã ': "'

Consideremos um número positivo ci tal que

(o motivo de tal escolha ficará claro ao longo da prova)

Pela observação l temos que existe n(ci) tal que se ai e z2 estão em uma mesma

componente conexo de /T.(.i) então

l ./''(«.)
Í:F"; < }iil;b- < : + '-.

l+ci< min 'H, «': * ..,/'(b)

(3.8)

(3.9)
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Seja /l componente conexo de Si \ .K' contida na componente conexo de ](n(.1) que

contém o ponto a. Da construção de /T temos que fora de /r.(.:) só existem uma
quantidade finita de componentes conexas do complementar de /T. Pelo teorema do

valor médio existe Ot C /i tal que

/(/-)l l/:l/'(o:).

Utilizando 3.9 e que 0i e a estão numa mesma componente conexo de X'.(.i) temos

l-Í:Í;:-- < 1/(J'-)l < 1/:1(l + c:)/'(«). (3.10)

Se l/il é suficientemente pequeno existe /2 componente conexo de Si \ ]( de com-

primento l/(/i)l tal que /':(/2) está na componente conexo de /T«(.-) blue contém Z,
(observação 2). Utilizando o teorema do valor médio sabemos que existe 02 € /2 tal
que

l/':(.r,)l l(./'':y(a,) l/21

./:'(/-:(02) )

Pela escolha de /2 temos que ./''t(02) e b estão em uma mesma componente conexo

de Ã'«(..); assim, aplicando (3.9) obtemos

yçgri= < i/':ulí :ç yÇPo + .o.
Desta última desigualdade e de (3.10) temos

(JIX-p;lg ç l/':(rll i/«lo + .o';l:l,
e portanto, pela escolha de ci temos

1 < Í /] < 1 +...
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Em outras palavras, provámos que se / é uma componente conexo de Si \ /T de

comprimento suficientemente pequeno, existe uma outra componente conexo /* do
complementar de ]r tal que

1 < 1/1/1/*1 < 1 + c.

Tomando / de comprimento À.j suficientemente pequeno temos

que é uma contradição. Logo .A é finito, como queríamos demonstrar.

Agora, suponhamos por contradição que existem { e J tais que loga{/logaj g (1).

Vamos mostrar (como no caso anterior) que se / é uma componente conexo de S: \ /r

de comprimento suficientemente pequeno, existe uma outra componente conexo /"
do complementar de .K tal que

l < 1-rl/l/* < 1 + c.

o que novamente conduz a uma contradição. Como log ai/ log aj Q então para todo

ci > 0 existem m e n inteiros tais que

--ci < m log ai n log a.j < 0,

ou seja existem a, y C /r tais que

''': < (/'(«))"(./''(g/))'" < l (3.11)

Do lema 3.9 temos que dados c2 > 0 e / componente conexo do complementar de /T

suficientemente pequena, existem /* e /** tais que

({K!)E < i'ÍP < (./'(*))"(i + .,)
l+c2 ' /l (3.12)

e

(ini?--< lilÍ<(J''("))'"(i + ',) í3.13)
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Utilizando 3.11. 3.1Z e 3.13 temos

(/'(-))'"(/'(v))" , l.rl , (l+.,y</ -L--L </ .=

(i +.,)' '" l/*l "" .-': (3.14)

Escolhemos c2 tal que

(/'ol?:T3lyp » :,

(!+'')' < 1+...
Logo, utilizando 3.14 temos que se que se / é suficientemente pequena existe /* tal
clue

e a sequer ci tal que

l < 1/1/1/''' < 1 + eo,

como queriamos provar n

3.5 Prova do teorema 3.1

Para a prova do resultado principal rlecessitaremos dos dois lemas a seguir

Lema 3.11. Sejam z um ponto de Si e Ro : Si -.> Si a rotação de ângulo 0
(irracional em n). Então para todo inteiro positivo m existe n > m tal que o conjunto
,4« = {Rà(a;) : i = 0, ...,n} determina uma partição de S' em intervalos com dois

possíveis comprimentos.

Z)emonsf7'anão. Vamos construir indutivamente uma seqüência ni < n2 < ... < nk <

tal que .4.. tem as propriedades desejadas pata todo k. Podemos tomar ni = 1.

Suponhamos que nx: já é conhecido. Denotemos j = Rá(z). Sejam Ti,...,TP (de

mesmo comprimento) e Ji, ..., Jç (de mesmo comprimento) os intervalos abertos da
partição que ,4.* determina em Si. Sempre podemos ordenei os intervalos cle modo

que ./(Z) = Z+i e /(4) = .4+i. Consideremos agora o ponto z«*+.. Se assumimos

que liZ} < 1.41 o ponto z«.+i pertence a Ji. Mais ainda, este ponto determina com o
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extremo de Ji que não é o ponto z, um intervalo de comprimento igual a lril. Isto

mostra que em geral o ponto zn*+j pertence a .4 (.j = 1, ...,q), determinando com

um dos extremos do JA um intervalo de comprimento ITI 1. Portanto podemos tomar

nA+i = nA + q, de modo que .,'l.*+. tem as propriedades desejadas. []

Lel-na 3.12. Se / : SI --} Si é contínua e Ro é a rotação de ângulo irracional 0 então
pala todo ponto # C $i vale

n: E ÍM@»- l..í'«.

Demonstração. Pelo teorema de Birkho# (ver l61) a afirmacão é valida para quase
todo ponto (com respeito à medida de Lebesgue em SI). Portanto, utilizando a
continuidade uniforme de /, para todo C $i e c > 0 existe g/ tal que

\. )!=:. 1 '}., .f(ã(u» .I'.í'«.0<i<. JSi

2. l/(xà(«)) - /(Rà(v))l < ..

Somando obtemos

;oE "»-:oE« » «.,

logo segue a afirmação. D

A seguir damos a prova do teorema 3.1

Z,)emonsfração. Suponhamos por contradição, que existe um conjunto de Cantor re-

gular /T, (7i-minimal para um difeomorflsmo .f, e que no complementam de /T só

existe uma órbita de intervalos errantes. Sqa /z : Si --> Si a semiconjugação tal que
h o / = Ho ' /z com -Ro : S: --> S' rotação de ângulo a (irracional em n').

Pelo lema 3.10 temos que existem .f/i , ..., #, intervalos fechados disjuntos dois a

dois que cobrem /í tais que ./''//7{ n /T = a{. E possível escolher os Jlíi cle tal modo que
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cada componente conexo do complementar de Ui:: .f7. sela uma componente conexo

do complementar de Ã". Se Li, ..., Z, são as componentes conexas do complementar

de Ui;i .Zt, então a imagem de cada -Li segundo A é um ponto g/i. Como / só tem
uma (órbita de intervalos errantes no complementar de /T, então os pontos y{ estão

numa mesmaórbita na rotação Eo. Sejam ,4., Ti,...,TP, '/i,...,4 como no lema 3.11
tais que {yi, ...,3/,} C Á... Defirlamos agora

P q

Uz uU4 --* "
tal (lue g(3) = ./'(h '(z)) (observar que g está bem definida mesmo no caso que

h :(z) é um intervalo). Pela escolha dos intervalos Z e 4 temos que g é constante

em cada um deles. Ainda mais, se g/ é um ponto de S' tal que /z(3/) não pertence a
Uj:N -R;'(.A«) (preórbita dos extremos dos intervalos Z e ./l) então

r'(y,«) }: i.g(g(xà(A(y)))).
l

0Z

Ahlmacao:

l \oggdz = 0.
J (U Tí )U(U 4 )

Suponhamos por contradição que .ÂUT.)u(UIJ) logo dz # 0. Supondo que

log g dz > 0,
(Ur,)u(U4)

vemos que existe uma função gt : St -..> St, contínua e mero.r que g tal que

.Ê. logo:dz > 0. Utilizando 3.12 temos que dados z C S: e X; > 0 existe n = n(y, k)

tal que }:;:= log(g:(RI,(a))). Portanto, se z C Ã e A(a) g UÍ.~ B;j(.4«) temos que
pala todo & > 0 existe um inteiro positivo n tal que

n -- l n, -- l

r'(«, ") >1: I'g(g(./':(«))) a: l>: log(g:(Bà(A(,)))) > k.
{:=o {::o

Como pata todo ponto z C Ã' existe um inteiro positivo s tal que A(./'(z)) não

pertence Uj.W J?;'(Ám) então tomando k suficientemente gl'ande e aplicando (3.15)

(3.15)
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para o ponto A(./'(a)) temos que existe um inteiro positivo n tal que

r'(a,n) > 0

Portanto o resultado obtido contradiz o lema 3.4. Se

loggdz < 0,

trabalhando analogamente temos que para todo z C Ã existe um inteiro positivo n

tal que F'(3,n) < 0. Esse resultado contradiz o lema 3.3. Então temos provada a
afirmação. Apoia provaremos que

Si

r

!

.Á l.g.d«
logo d# = 0.

U4./ (3.16)

Denotemos ai = g/7: e 6j = g/JJ. Então

-4.Jr;)u(UIJ) ggdz = ll: IZjlogai+>, j4jlogÓ.i - lril >:rogai-FjJ:l >:logbj = 0.
(3.17)

Se >j:logaÍ # 0, do lema 3.10 temos >j:logbj/}j:rogai C Q. Logo utilizando 3.17
temos lrll/IJil C Q que é uma contradição já que os extremos dos intervalos IZ} e Jj
estão numa mesma órbita da rotação irracional Ro. Então

o-' Z../l

Ei.: - E'.:«: -o

Seja agora um ponto y C /T tal que z = Â(y) C h. Da construção dos intervalos

Z e 4 temos que Rg+:(z) pertence a Tí ou Jt. Se R;+'(z) pertence a Ti, então
R3''P:(a) perde«ce a Ti ou J:. Se Eg+:(z) perten" a J:, então Rg+'+:(«:) pertence
a Ti ou ./i. Procedendo indutivamente temos que existe uma seqüencia crescente nk

tal (lue nk+i -- nx; só toma os valores p e q e l?;*+:(z) pertence a Ti ou ./:. Portanto,
utilizando 3.16 temos que r'(g/,nk) = 0 para todo k. Finalmente, dado um inteiro
positivo n existe Ao tal que nk. < n < nk.+i, e portanto

F'(g/,n) F'(g/,n*.) + f'(./'"'(g/),n - n*.) "''(y),« «*.)
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Como n -- nk. é limitado, segue-se que r'(3/, n) é limitado o que contradiz o lema 3.5
Isto conclui a demonstração do teorema 3.1.

D
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Capítulo 4

Não-minimalidade Ol+c dos

conjuntos regulares

Como já observamos anteriormente, se a conjectura de McDuff é verdadeira então

os conjuntos de Cantor regulares não são C't-minimais. Obtivemos um resultado um

pouco mais fraco. Precisamente, provámos o seguinte teorema.

Teorema 4.1. Se /( é um conjunto de Cantor regular, então /r não é C't+' minimal

para nenhum c > 0. No último capítulo generalizamos este teorema para uma família

maior de conj untos de Cantor que chamamos conjuntos de Cantor quase-regulares.

4.1 Recobrimentos e níveis

A seguinte observação sela de utilidade na demonstração do teorema 4.1. Se o con

junto de Clantor regular /r é C'i-minimal para ./' então pala cada inteiro positivo n
temos que se / é uma componente conexo do complementam de /T suficientemente

pequena, / e ./(/) estão contida.s em Ã'..
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Z)em072stração. Denotam'emos por I'n o mínimo dos comprimentos das componentes

conexas do complementar de -lr.. Se A/ é o máximo de ./', então pala toda compo-

nente conexo do complementar de X temos 1/(/) < Jt/l/l. Portanto se escolhemos

.r tal que 1/1 < B, temos que maxll/(/)l, 1/1} < p., logo /(/) e -r estão contidos em
K D

Para a prova do teorema 4.1, ainda precisamos de uma definição e de dois lemas.

l)efiníção 4.2. Dizemos que o inteiro positivo s é o nível de um intervalo / contido

em S' , se / foi retirado na etapa s da construção de Ã (denotaremos s = ,C(/)).

O primeiro dos lemas é o seguinte lema de recobrimento.

Lema 4.3. Se {Zj} com .7 C N e i= 1, ...,n é uma família de intervalos fechados

contidos em Si tal que z6 = maxljZ,l;i = 1,..,n} tem limite 0 quando .j -.> oo,

então existe um número natural k e um conjunto finito de intervalos {a1l} dois a

dois disjuntor, contidos em S', tais que .4 = U.Z :) Ui::: 'Ex; e todo intervalo do
complementar de .4 tem medida maior que a medida de .4

Z)emonsfração. Para a demonstração usaremos indução finita em n. Se n - l a

demonstração é imediata. Suponhamos agora que a propriedade é válida para n > l

e provaremos que é válida para n+l. Para cada .j C N, denotaremos por 6.Í - Ui:i '7;i
e por ly'j (s = 1, ...,nj, com nj < n + 1) as componentes conexas do complementar

de Bj. Dividiremos a demonstração em dois casos. Primeiro, suponha.mos que aj =
minljyAjl; k = 1, ...,nj} não tem limite 0 quando .j --> oo. Então existem c > 0 e

uma sequência crescente {.jt} tais que a.j. > c pala todo f. Por hipótese sabemos que
q --> 0 quando .j --} oo, então existe r C N tal (lue U, < c/(n + l), logo

Õj,l < >: IZj,l < (n + l):--=-i

Cromo aj, > c temos que todo intervalo do complementam de 23j, tem medida maior

que IZ3.Í,l. Definindo os intervalos Jz como as componentes conexas de B.Í,, temos

n+l

lt
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provado o passo da indução neste caso. Suponhamos agora que aj --> 0 quando
J -} oo. Denotemos por )Ç' uma das componentes conexas do complementar de 6j

que tem comprimento igual a aj. Podemos supor sem perda de generalidade que y;
é o intervalo .Arc('Ej, Z2j) \ ('ãj U Z2j) (considerando .j suficientemente grande e reor-

denando os intervalos %j se necessário). Consideremos agora a família de intervalos

ZJt definida como segue. Tome

'n} = 'n.j U l)Ç U ' 2j

e para { = 2, ..., n

/ {,.j -- /{+i,.j

Então pela hipótese indutiva existem um número k e uma família de intervalos aí

que verificam o lema para os intervalos ZI'. O número É e a família de intervalos .Z

obtidos para a família de intervalos ZJt também verificam a conclusão do lema para

a família de intervalos Zj. Isto estabelece o passo da indução e conc]ui a prova . []

#

Se z é extremo de uma componente conexo de K de nível se então para cada

inteiro s > se denotamos por /. á componente conexo de /r mais próxima de #.

Definição 4.4. Seja # extremo de uma componente conexo do cornp]ementar de ]ç.
de nível se. Para cada s inteiro, s > se definimos

9,(;) (./'(/.))

Lema 4.5. Se /( é um conjunto de Cantor regulam C'l-minimal para ./' e z é extremo

de uma componente conexo do complementar de /T de nível se, então p, é limitada
superiormente.

Demonstração. Chamaremos 77« a medida das componentes conexas de /r.. Su-

ponhamos poi contradição que pala cada k > 0 existe sk inteiro positivo tal que
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P,('k) = 'k ,C(./:(/,.)) > A. Porá«to se de«otamos ,k = .C(/(.r..)) temos

77s* < 2'k+177, +

Se /,,: =(ak, Z'k) "m ak e«tre z e bA, temos queexiste 0k C 1:«, akl tal que d(/(z), ./(ak))
/'(0k)d(a,ak). Logo

d(/("),/(«k)) =/'(0k)'7* </'(0k)2'*+:,7.*-F::Ç/'(0k)2'*'F:d(/(a),/(«k)).

Daqui temos que /'(0k) --} oo quando É --> +oo que é uma contradição. []

4.2 Prova do teorema 4.1

.Demonsfraçâo. Por contradição suponhamos que existe c > 0 e um difeomorfismo

./' de classe C'i+' que tem /r como conjunto minimal. Pelos lemas 3.10 e 3.8 temos

que existe no inteiro positivo e um ponto z extremo de uma componente conexo do
complementar de /r que satisfazem o seguinte.

1. A restrição de /' a /r é constante em cada uma das componentes conexas de
Kno

2. ./''(z) = p > l

3. Pela continuidade de .f' temos que se no é suficientemente grande então para

toda componente conexo / do comp]ementar de ]r contida em Kl:. (componente

conexo de /{«. club contem a) vale l./(/)l > 1/1, logo .f(/) e / são de dífeiente
nível.

Dado o inteiro positivo n denotamos /n = (a«,b«) o segmento de nível n + n. con-
tido em /rl!. que fica mais próximo de z. Fixemos m e para cada inteiro n > m

consideramos a família de intervalos {/iljcm com as seguintes propriedades.
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1. 0 intervalo /nO = /n

2. O intervalo /; é a componente conexo do complementar de /T de igual nível
que /(# :) que fica mais próxima de a (na demonstração só vamos trabalhar

com uma quantidade finita destes intervalos).

Seja q = max{,C(/) -- C(/(/))} o inteiro dado pelo lema 4.5. Definimos p« = minlj

,C(q) :ç Z:(/«+ç-i) = no + m + q -- 1}. Para ver que p. está bem definido, devemos

provar que o conjunto Z). = {.j : C(q) :Ç .C(/«+ç-i)} é não vazio. Suponhamos por

contradição que Z). é vazio. Então para todo .j vale lJ; il < 1 /ÍI e que /i está entre #

e /m+q-l que é uma contradição. Logo Z,)n não é vazio. Clonsideremos agora a família
finita {.el} com .j = 1, ...,p.. Do lema 4.5 temos

"o + m + q > ,c(-r#") a: no + m

Pelo teorema do valor médio sabemos que existem pontos 0j C /X, .j = 0, ...,P. -- l
tais que

.r(4)i = /'(o.j)l-C1 = 14''':1.

Portanto

I'«l - ?@)'..7@=.
Denotemos rj = .C(/i) com .j = 0, ...,p. -- l. Observe o leitor que se à # .j

r'i:# r.f e que rj m + no para todo j. Para todo .j, temos que 0j e # estão
mesma componente conexo de /T,,.-i, logo utilizando o lema 3.6 temos

2'j 2

Portanto, como ./ é de classe C':+' (i.e l./''(n) -- ./'(W)l :( Él;« -- yl') temos

, :.b«?«:*:.b.

l

(4.1)

então

numa

(4.2)
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Utilizando (4.1) e (4.2) temos

{-0

Assim, concluímos que

.«l *= h' {.i-o : (úy }':

i.gl/: '1 p. log p - P2(m) < log l/nl < log l.í: P. log « - P («.) (4.3)

onde

P- (m)
lúy } * «.;yl: -: (úy } « ..j=m+no

bem como

P2(m) l yl;'.;l{«*:(óy}».i::o \

Para cada m definimos o conjunto .A. = {log l/,li r > m} (este conjunto difere

do conjunto {log Ài} só numa quantidade finita de elementos). Consideremos agora o

quociente ,4./ 1og p.]R = .4. como subconjunto da variedade afim .S = R/ log p.R que

é isomorfa a Si. Da desigualdade (4.3) temos que para cada m existe uma quantidade

finita de intervalos fechados Z.j, .j = 1, ..., q, contidos em .S tais que

U 'n. -., À«

q

lJ
e

"«=m«{jZmjj;.j ...,q} P2(«.) PI(m).

Das definições de PI(m) e P2(m) temos que a. tem limite 0 quando m --} oo. Apli-
cando o lema 3.1 sabemos que existem mo e uma família de intervalos JA contidos
em .S, com É = 1, ..., A, tais que

q

U4mo C UZm.jC
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e toda componente conexo do complementam de .A4 tem medida maior que l./UI. Se
consideramos o levantamento dos conjuntos anteriores temos que existem um número

J > 0 e uma família de intervalos la.,#.l, com a. :( /3. e /3,+l < a;, s = 1, ..., oo (que
são os levantados dos intervalos .Z) tais que

c Ula.,ê,l

bem como

a. -- #.+] < #, -- a. + J.

E fácil verificam que esta condição implica que /T satisfaz a condição de McDufj:
(condição de separação para p - 0) que é uma contradição. []
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(capítulo 5

Conjuntos regulares de medida

positiva

Neste capítulo provámos dois teoremas. Provámos que sob certas condições os con-
juntos de Cantor regula.res não são C'i-minimais. O primeiro dos resultados é o
seguinte.

Teorema 5.1. Se /T é um conjunto de Cantor regular de medida positiva e a
seqüência {mi} não é limitada, então /r não é C'i minimal.

Para enunciar o segundo teorema ainda precisamos de uma definição

Definição 5.2. Se /r é um conjunto de Cantor regular, pala cada inteiro primo q
definimos .Aç = {{ C N : m{ + 1 = 0 (mod q)}.

Pai'a o caso em que ..'lç é infinito denotamos seus elementos por tn (n C N) com
t« < Zn+l para todo inteiro positivo n.

Teorema 5.3. Se /{ é um conjunto de Cantor regulam de medida positiva e existe

um inteiro primo q tal que Áq é infinito e f.+i f« --} oo então /T não é C'i-minimal.
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5.1 Rigidez geométrica (11)

Começaremos provando certos lemas que serão de utilidade na demonstração dos

teoremas acima. Observemos que utilizando o lema 2.1 e a continuidade uniforme de

/', temos que para todo c > 0 existe n(c) inteiro positivo tal que se n > n(c) e zi, z2
pertencem à mesma componente conexo de /T., vale

l ./''(:«:)

í;= ':: }7Ü; < 1 + ..

Se / e J são conjuntos contidos em S: \ /T, denotaremos por Árc(/, J) o menor arco
de Si que contém / e J

Lema 5.4. Sejam /i, /2, /3 e /4 componentes conexas de St \ -Zr duas a duas distintas

que foram retiradas nas etapas ni} n2) n3 e n4 da construção de /T, respectivamente.

Se n4 2: maxÍni, n2,n3} e '4rc(/3, /4) \ (/3 U /4) é uma componente conexo de /T«,,

então existe um inteiro positivo m tal que

IÃ' n Á«(1': , /,)1 (/3, /4) l

Z)emonsfraçâo. Das propriedades 4 e l temos que /i,/2,/3,/4 c St \ /T.,, logo
,4rc(/i, /2) n /T«, é uma reunião de m componentes conexas de /{«, que denotaremos
por /rl. , ..., /Ç'nm4' Então

,']«(/:, 1',) n Ã - (Á«(/., ]',) n /r«, ) n K = (U .rq, ) n Ã
lZ

cegue clue

E
{-1

IÁ«(/: , /,) n ÃI l/í:. n Ã

Logo, cla propriedade 2 cla seção 3.2 temos

IÁ«(/. , .r,) n /x «-lÃ,l, n /íl. (5.1)
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Pot hipótese sabemos que Árc(/3, /4) \ (/3 U /4) é uma componente conexo de /T«,
então

IÃ',l. n Ã'l = 1(Á«(/3, /4) \ (/3 u /4)) n /rl = 1,4«(/3, /4) n Ã'l.

Então de (5.1) e (5.2) temos

(5.2)

IÃ' n .,4«(.r: , /,)l Á«(/3, .r,)l

D

Lenda 5.5. Se o conjunto de Cantor regular /T, de medida positiva, é Ci-minimal

paio' um difeomorfismo ./' e ./''(z) > 1 pala z C /{, então /'(z) é um número natural.

Demo"sf«çâo. Soam co, {'}.j} e {À«,} como no lema 3.1, e seja ci = minlco, ./'(z) -

1).. Utilizando o lema 3.2 e as propriedades 4 e l da seção 3.2, sabemos que existe
um inteiro positivo n tal que a função .f' é constante na intersecção de /( com cada

uma das componentes conexas de /(« e a desigualdade da observação l dca seção 3.4

é satisfeita para 6 ' ci. Sem perda de generalidade, podemos supor que o ponto # é

extremo de uma componente conexo / do complementam de /r tal que / e ./'(/) estão

contidas em Si \ /(,.. Sqa .jo tal que À.,. é menor que o comprimento de alguma
das componentes conexas do complementam de /T que está contida em /T.. Para
cada .j > .jo consideremos & a componente conexo do complementar de /V contida

em /Tn= (componente conexo de Ã'« que contém 3) que está mais próximo de # e que

141 a: À«,. Então temos que 161 --> 0 e d(z,4) --> 0 quando .j --> oo. Este fato

implica que existe um inteiro positivo .ji tal que se .j a: .Ji então /(b) está contida
em Ã'n/('). Pela escolha de cl temos que

d(./'(a), /(/,)) > {LJ=-d(«, 4) > d(#, /,).

Agora demonstraremos que se .j a: .ji não existe uma outra componente conexo do

complementar de /r de comprimento igual ao de ./'(4), contida em /Vn/(') e que esteja

enfie .f(=) e ./'(4). Por contradição, suponha que existe /" nas condições a.nteriores

/

l (5.3)
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Então /':(/*) está entre z e /l. Pelo teorema do valor médio sabemos que existem
a''' C /':(/*) e 0j C 4 tais que

/' :(/*) l /*1
/' (o*)

e

/(4) .f' ( oj )141

logo

l.f':(]'*)l

Como 0* e 0j estão em uma mesma componente conexo de /(., temos

ílÍIL- < 1/':(/")1 < 1/.1(i+':)
logo

/':(-r*)l > -JZil >it€1 isco loco

Deste fato concluímos que l.f':(/*)l > À«j o que contradiz a definição de /J. Além

disso utilizando (5.3) temos que se .f(/J) foi retirado em uma etapa ni e /J na etapa

n2 então n < ni < n2. Estas observações permitem aplicar o lema 5.4, logo existe
p € N tal que

IÃ n Á«(/(«) , /(4))1 plx' n .A«(«, /,) (5.4)

Como ./' restrito a K n Árc(:«, .rj) é constante, então temos que

./:(Ã' n 'i-(«,/.))l - J'(«)l/r n «(«,/.)l = IK n ,4«(/(«),./:(/,)l.(s.s)

Portanto cle (5.4) e (5.5) e usando que IÃI > 0 temos que l < ./''(z) = p C N. n
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5.2 Prova do teorema 5.1

Z)emonstração. Por contradição, suponhamos que /r é C'i--minimal para .f e {mi} é
não limitada. Pelos lemas 3.8 e 5.5 sabemos que existe z extremo de um intervalo

errante /, tal que /'(a) = p com p inteiro maior que 1. Portanto, pela continuidade

uniforme de /' e o lema 3.6 sabemos que existe nO C N tal que ./''/(Ã' n /(nz.) = P

onde /râ, é a componente conexo de /í«o que contem #. Clamo {mi} não é limitada,

então existe ío suficientemente grande tal que mi. > p + 2. Sejam Ji. o intervalo de

nível io mais próximo de # e /rÊ = lz,yi.l (componente conexo de .ZC. que contem

z). Como .f' restrita a Ã' n /VÊ, é p, .ntão

1./(Ã n /rl: )l :«), .f(v:.)ll = Plx n .rq l

Utilizando que /r é de medida positiva temos (lue o intervalo l/(z), .f(g/i.)l contém

exatamente p componentes conexas de Ã'i.. Como ./'(#) é extremo de /(/) ((lue é de

nível maior que {o se {o é suficientemente grande) e na etapa ío retiramos mais de
p + 2 intervalos, então o nível de /(Ji.) é io. Portanto

a. -l/(a.)

Por outro lado, temos que J. C /Ti.-t e l.7Co il --} 0 quando io -+ oo. Mas então,
utilizando a continuidade de /', sabemos que se io é suficientemente grande

a.l < 1./'(J.)l,

que é uma contradição. D

5.3 aprova do teorema 5.3

A seguir demonstraremos dois lemas que serão utilizados na demonstração do teorema
5.3
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Lema 5.6. Se /T é um conjunto de Clantor regular de medida positiva, C'i-minimal

para /, e existem z C /r e uin inteiro positivo p (p > 1) tais que ./'(a) = p, então p é

múltiplo de mi + l para { suficientemente grande.

Z,)emonsfração. Do lema 3.10 podemos supor que = é extremo de uma componente
conexo do complementar de /r. Denotemos por /Í - (ai,ói) a componente conexo

do complementar de /T de nível { mas próxima de # (se á é suficientemente grande a

componente /i está bem determinada). Então ./(la, ail) contem exatamente p compo-

nentes conexas de /I'i, logo o nível de /(&) é menor ou igual que i. Se i é suficiente-

mente grande temos clue l./(/{)l > 1/. 1, logo o nível de .f(/,) é menor (lue i. Portanto a,

quantidade de componentes conexas de -Kí que contem /(lz, ail) é múltiplo de mi + l,
logo segue a tese.

n

Lema 5.7. Se /T é um conjunto de Cantor regular de medida positiva então -!' --} 0

quando n --} oo, onde a. é o complemento das componentes conexas de /T. e /.
é o comprimento dos segmentos abertos que foram retirados na n-ésima etapa da
construção de /T

n

Demonstração. Da construção de /r temos que

/{'l = lim 0i....0. > 0,n,-+oo

logo 1?. -+ 1. Se z é extremo de algum dos intervalos abertos retirados na etapa .j da

construção de /T, então para todo n > j + l temos

,. . -rín . /ql(m«:tD .
l/Í.-:l kj.it

logo

quando n -} +oo n
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A seguir apresentaremos a prova do teorema 5.3

Z)emonstração. Por contradição suponhamos que /r é C'i-minimal pala .f- Soam

z, /, p e no como na prova do teorema 5.1. Para cada i> no, denotaremos por
á - (y{, z{) o intervalo errante de nível i mais próximo de /(r). Por hipótese, existe

un] inteiro positivo no tal que se n > no então t.+l -- t« > 3p.

.4./armação /: Para todo { > t«o, se ./'':(á) é o intervalo de nível J' mais próximo

de # então / '(4) não é o intervalo de nível k = .C(/ '(4)) mais próximo de z.

Suponhamos poi contradição (lue /':(J]) é o intervalo de nível A = Z:(/':(4)) mais

próximo de z. Portanto l#, /':(yi)l é uma componente conexo de .rG e la, /-i(g/j)l é
uma componente conexo de /ri. Então

(m:--: + l)...(«.j + l)

e

(mj+i + l)...(mk + 1) = P.

Utilizando o lema 5.6 e que q é um número primo temos que existem pelo menos dois

elementos do conjunto {(miai + l), ..., («zj + l), ..., (mk + 1)} que são múltiplos de

q. Como este conjunto não tem mais de 2p elementos se i é suficientemente grande
temos uma contradição. Então temos demonstrada a afirmação l

4./irmczção 2; Se i é suficientemente grande, existe k > i tal que

./É . 3 IJ.
l.Kk/(')l ' 2 IJ#(')

Pelo teorema do valor médio, para todo {, existem 01 e 02 (que dependem de {)
contidos em l#, /':(zÍ)l tais que

ZI (Z)l/'(o:)

e

(/(«), y.) l/':(v:))l./''(o,)
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bntao
Z{L .f'(o:) l./:':(.A)l . l/-:(J.)lRn ' k7GÍM ' 7?©K;):R;M ' Ri7sdR'

quando { -} oo. Temos duas possibilidades.

(5.6)

l Se / : (á) é o intervalo mais próximo de z de nível .J = .C(./': (.A)), da afirmação

1, temos (lue /''(4) não é o intervalo de nível k = ,C(.f':(4)) mais próximo
de a, portanto

('«,/':(yj))l > 2.l-KAn

Então, utilizando 5.6,

141 . 1.41 . 11AI , IJkl
Í©q ' ÜIÍq ' ü='7::aM ' iii7n'

quando ia oo. Logo segue a afirmação 2

2. Se .f':(Ji) não é o intervalo mais próximo de z de nível k = ,C(./':(J.)), então

(z, .f':(yi))l > 2.l/r;l

Logo a demonstração segue de forma análoga ao item anterior

Da afirmação 2 temos que
álRã-'

quando n --+ oo que contradiz o lema 5.7
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Capítulo 6

Conjuntos de Cantor

quase-regulares

As técnicas expostas nos capítulos anteriores permitem-nos obter generalizações dos

teoremas 3.1 e 4.1 pala uma família ainda mais ampla de conjuntos de Cantor que

chamaremos conjuntos de Cantor quase-rega/ares. Pala esta família de conjuntos

de Cantor (que contém a família dos conjuntos de Cantor regulares) provaremos os
seguintes resultados.

Teorema 6.1. Se um conjunto de Cantor /r é Ci-minimal para um difeomorfismo

/, e se no complementar de Ã' existe uma única órbita de intervalos errantes, então
/r não é quase-regulam.

Teorema 6.2. Se /r é um conjunto de Cantor quase-regular de regularidade não

nula então .Zr não é C'i+' minimal para nenhum c > 0.
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6.1 Conjuntos de Cantor quase-regulares

Dada, uma sequência de inteiros positivos {ni} com },:<j ni < n.í, procedemos como

segue. Na primeira etapa retiramos de SI, ni intervalos abertos de igual compri-
mento, obtendo o conjunto fechado Ki = UAii: (àl = 1,...,ni), onde a.ii. são as
componentes conexas de /I'i . Na segunda etapa, de Ã'l retiramos n2 intervalos abertos

de igual comprimento, retirando de cada componente conexo de /ri pelo menos um

intelvalo, obtendo o conjunto fechado K2 :: U A2{, (i2 :: l, ...,n2), onde Aii, são as

componentes conexas de /T2. Não exigimos que os intervalos retirados estejam igual-

mente distribuídos. Procedendo indutivamente, obtemos para cada m um conjunto

fechado Ã'« C S:, contido em -K«-i e escrevemos /(m = UA«i. ({« = 1,...,n.)
onde zX.{. são as componentes conexas de ](,,.. Definimos então K = n/{'.. Se

z.'. = maxÍjA-i.l : i. = 1, ..., n«} --} 0 quando m --> oo então .lr é um conjunto de

Cantor. A todo conjunto de Cantor /T construído desta forma chamaremos conjunto
de Cantor quase-regular. Observar que com este procedimento não obtemos todos

os conjuntos de Cantor de S:. Se /z« = minljA«.i.l : i« = 1,...n.}, o número

õ = inflp«/zhm : m C N} dá uma idéia da irregularidade do conjunto /r. Esse
número depende do conjunto de Cantor /T e do procedimento dado para obter K
Então definimos a regularidade de /T como o supremo do conjunto dos õ tomando

todos os procedimentos possíveis para obter /T. Por exemplo, se o conjunto /T é

um conjunto de Clantor regular temos que sua regularidade é l (que é o maior valor

possível). Tanto mais irregular é o conjunto cluanto menor a sua regularidade.

Lema 6.3. Se /T é um conjunto de Cantor quase-regular, então p. < 2" para todo
inteiro n > 1.

Z)emonsZração. Vamos demonstrar que se p. < ã:!r então /z.+l < {1}. Provado isto,

como /zl < 2a temos demonstrado o lema. Temos que existe .jl tal que z\.,.Í. < :5:11í

Da construção de /f sabemos que existem .j2 e J3 tais que a..+i.j: e Z\.+i,j, estão
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contidos em A.,j: . Poi tanto

minÍjz\«+i,.f, l, IA«+i,.f; l} < lê!!d < =-
9 ~ ')n )

logo segue a tese. D

Lema 6.4. Se /{ é um conjunto de Clantor quase-regular, então À./À,+i não converge
a l quando n -+ oo.

Z)emonsZíação. Seja a sequência {/{} como no lema 3.7. Utilizando o lema 6.3 temos
que

logo, a prova segue como no lema 3.7. D

Lema 6.5. Se um conjunto de Cantor quase-regular /r é C'i-minimal para ./', então
existe :« C Ã tal q--e ./''(z) > 1.

Z,)emonsfração. A prova é análoga a prova do lema 3.8 (segue do lema 6.4). D

6.2 Demonstração do teorema 6.1

A propriedade dos conjuntos de Cantor regulares que permite provar os lemas 3.9 e

3.10 é a que segue. Se /r é um conjunto de Cantor regular então para todo c > 0 existe

um inteiro n tal que cada componente conexo de ]<,, é dc comprimento menor que c e

se / é uma componente conexo do complementar de /T suficientemente pequena então

existe em cada uma das outras componentes conexas de /T. uma componente conexo

do complementar de /{ de comprimento 1/1. Esta propriedade também é válida para

conjuntos de Cantor quase-regulares. Isto é porque u. -} 0 e porque no passo 7z + l

retiramos pelo menos um intervalo aberto de cada uma das componentes conexas de
/{.. Utilizando esta propriedade, temos que são válidos os lemas 3.9 e 3.10 no caso

60



que o conjunto de Cantor Ã' é quase-regular. Logo, a prova do teorema 6.1 é análoga
à prova do teorema 3.1.

6.3 Demonstração do teorema 6.2

A prova deste teorema é análoga á prova do teorema 4.1. Antes devemos provar
um [ema aná]ogo ao lema 4.5. Provado isso segue que é válido o teorema 6.2. Se

o conjunto de Cantor quase-regular /r é de regularidade não nula, existe um proce-

dimento que determina -K tal que á = inflp./I'« : m C N} > 0. No caso em que
/r é C'i-minimal para um difeomorfismo ./, pelo lema 6.5, existe z extremo de uma

componente conexo do complementam de .Z\' tal que /'(z) > 1. Pala cada inteiro
positivo s consideramos a componente conexo do complementar de /T de nível s mais

próxima de z (/,). Se s é suficientemente grande, /, está determinada. Definimos
então

P(') - ,c(/(-r.)).

Esta função depende do procedimento considerado e do ponto #. Provemos agora o
lema a seguir

Lema 6.6. Se o conjunto de Cantor quase-regular .ZÍ de regularidade não nula é
C''-minimal para /, então suplp(s) : s C N} < +oo.

1,)emonsfração. Suponhamos por contradição que para cada k > 0 existe sk, inteiro

p'sitivo, tal que p(sk) = sk -- .C(/(/,*)) > k. Denotemos rk = .C(/(/.*)). Pela
construção de /r temos

H:~ :Ç: '2-K F'*

Se /« - (ak, Z'k) c'm ak «tre ;« e bk, temos que existe 0k C lz, «kl tal que d(.f(z), /(ak))
./''(0h)d(z,aA). Logo

d(f(:«), .f(ak» < J'ÇQk~lu;. <: f'(0K)e?- <: 11-1:;Q-Z-'P,. ç 11-1:?1'Z-' d(f(=~1, .fl.ak))
KI



Daqui obtemos que /'(0k) --> oo quando A --} +oo que é uma contradição. []

Mediante a aplicação deste lema, a prova do teorema 6.2 é inteiramente análoga
à do teorema 4.1.

lema, a
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