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Resumo
O conjunto de Julia foi descoberto pelo matemático francês Gaston Maurice Julia em

meados 1940, suas obras foram popularizadas pelo matemático francês Benoit Mandel-
brot. O conjunto de Julia de um polinômio P : C −→ C, denotado por J(P ), é o fecho
do conjunto dos pontos periódicos repulsores de P , tal conjunto é perfeito, completa-
mente invariante seu interior é vazio, seus pontos são densos e J(P ) é caótico.[1][2][4]
Utilizaremos a teoria de Conley para conjuntos não invariantes para detectar esse com-
portamento caótico.

A teoria de Conley procura descrever a estrutura dinâmica de um conjunto in-
variante isolado, fazendo decomposições disjuntas de conjuntos invariantes isolados
menores aos quais são chamados de blocos isolados. O índice de Conley e invariante
sob pequenas pertubações e sempre que o índice não é trivial, existe um conjunto inva-
riante pertencente a um bloco isolado. Também pode-se detectar pontos �xos, órbitas
periódicas e a presença de caos, tal teoria também se aplica a conjuntos não invarian-
tes [5]. Este índice está associado a um conjunto compacto cujas sucessivas iteradas
isoladas estão dentro de blocos compactos.

Utilizando o índice de Conley para conjuntos não invariantes podemos detectar o
caos através de uma semi-conjugação de um shift-space. Em particular pode-se mostrar
que o conjunto de Julia J(P ) é caótico. Quando pegamos dois sistemas dinâmicos
(X; f) e (Y ; g), uma semi-conjugação de f para g é um mapa contínuo ρ : X → Y
tal que g ◦ ρ = ρ ◦ f , e uma conjugação é uma semi-conjugação bijetiva. Se existe tal
semi-conjugação implica que a dinâmica de X e tão complicada quanto a dinâmica de
Y .

Essa teoria nos mostra que se todas as órbitas críticas de P escapam para o in�-
nito, então o sistema dinâmico (J, P |J) é semi-conjugado a um shift-space cheio de d
símbolos, de modo que a imagem inversa de cada órbita periódica de σ contenha uma



órbita periódica de P , onde σ é um mapa shift que move cada sequência uma posição
para a esquerda, concluindo que (J, P |J) é semi=conjugado a um sub-shift caótico do
tipo �nito.[3]
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