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Introdução

Em 1969, Hirsch [Hir] apresentou a seguinte pergunta: Sejam M uma varie-
dade suave compacta e sem bordo, f : M → M um difeomorfismo de classe C1 e
N uma subvariedade fechada de M tal que N é um conjunto hiperbólico para f ,
então f |N é Anosov? Mañé [Mañ] caracterizou tais sistemas e os chamou de quase
Anosov. Franks e Robinson [FR] responderam negativamente com um exemplo de
um difeomorfismo quase Anosov f em uma variedade tridimensional N que não é
Anosov.

Vamos considerar o caso em que (M,φ) é um sistema Anosov (onde, φ é fluxo
ou difeomorfismo). Assim, o fibrado tangente, TM = Es⊕Eu⊕E0, onde Es (resp.
Eu) é o subfibrado estável (resp. instável) e E0 é trivial no caso de difeomorfismos
e é o fibrado tangente unidimensional no caso de fluxos.

Seja N uma subvariedade compacta invariante de M . Por causa da hiperboli-
cidade, podemos esperar que a descomposição (de TM) induza uma decomposição
em TN ; ou seja, TN = Es ∩ TN ⊕ Eu ∩ TN ⊕ E0 ∩ TN . É fácil ver que isto é
equivalente ao subsistema (N, φ) ser do tipo Anosov. Assim, a pergunta (análoga à
pergunta de Hirsch) pode ser formulada da seguinte forma: Será que um subsistema
de um sistema Anosov tem que ser Anosov? Então a resposta dada por A. Zeghib
[Zeg] é positiva para sistemas Anosov clássicos. Neste trabalho apresentamos par-
cialmente este resultado de Zeghib. Para isso, lembramos que um sistema Anosov
é dito splitting se sua estrutura de produto local é de fato global no recobrimento
universal.

Teorema e definições

Apresentamos o seguinte teorema, ressaltando que o resultado de Zeghib con-
templa o caso de fluxos geodésicos em variedades de curvatura negativa.

Teorema 1 (Zeghib [Zeg]) Seja (M,φ) um sistema Anosov que é splitting e N
uma C1-subvariedade invariante fechada. Então (N, φ) é um sistema Anosov tran-
sitivo.

Para provar este teorema, precisamos de alguns resultados e definições (para
maiores detalhes indicamos o livro texto [Rob]). A fim de simplificar notações, sem
perda de generalidade, iremos restringir ao caso de fluxos, uma vez que podemos
associar ao difeomorfismo, seu fluxo de suspensão.

Uma definição alternativa de sistemas quase Anosov é a seguinte: (N, φ) é quase
Anosov se ele pode ser incorporado em um sistema (M,φ), para o qual N ⊂ M é
um conjunto hiperbólico. Uma propriedade importante, provada por Mañé ([Mañ]),
é que sistemas quase Anosov são Axioma A (isto é, o conjunto não errante Ω =
Ω(N, φ) é hiperbólico e Per(φ) = Ω).
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Pela hiperbolicidade, temos as variedades estável forte, estável, estável forte local
e estável local em pontos de Ω: W ss(x) = {y ∈ N | d(φtx, φty) → 0, quando t →
+∞}; W s(x) = ∪{W ss(φtx) | t ∈ R}; W ss

η (x) = {y ∈ W ss(x) | d(φtx, φty) <
η para t > 0} e W s

η (x) = {y ∈ W s(x) | d(φtx, φty) < η para t > 0} respetivamente.
Análogamente, define-se variedades instável forte W su(x), instável W u(x), instável
forte local W su

η (x) e instável local W u
η (x).

Atrator: Pelo teorema da decomposição espectral, Ω = Per(φ) se decompõe
numa união disjunta Λ0 ∪ · · · ∪ Λn de subconjuntos fechados invariantes, com cada
um contendo uma órbita densa. Denote, W s(Λi) = {x ∈ N | φtx→ Λi, quando t→
+∞}. Então N é união disjunta de W s(Λi), para todo i = 0, 1, ..., n. Como cada Λi

tem a estrutura de produto local, temos W s(Λi) = ∪{W s(x) | x ∈ Λi}. Propriedades
de continuidade de laminações estáveis e o teorema de Baire, implicam que existe
algum Λ0 tal que W s(Λ0) tem interior não vazio. Tal Λ0 é chamado de atrator. Com
estas ideias, temos o seguinte resultado:

Proposição 2 (N, φ) é sistema Anosov transitivo se, e somente se, para algum Λi,
temos W s(Λi) = N .

Dado um fluxo Anosov (M,φ), denote por (M̃, φ̃) um levantamento ao recobri-
mento universal e π : M̃ → M a projeção natural. Seja Qs = M̃/W s o espaço de
folhas estáveis de (M̃, φ̃), que assumimos ser Hausdorff, e πs : M̃ → Qs a projeção
associada.

Seja N uma C1-subvariedade invariante em M e Ñ uma componente conexa de
π−1(N). Seja Λ atrator de (N, φ) e Λ̃ = π−1(Λ) ∩ Ñ . Note que Λ̃ (a priori) não é
localmente conexo. Para escolher as componentes em Λ̃, apresentamos a seguinte
noção: Seja (X, d) espaço métrico e Y ⊂ X subconjunto qualquer. Dado ε > 0,
dizemos que Y é ε-aberto, se Y contém sua ε-vizinhança: d(y, Y ) < ε ⇒ y ∈ Y .
Neste caso, o complemento de Y também é ε-aberto. Dizemos que Y é ε-conexo se
não contiver um subconjunto próprio ε-aberto. Agora tome Λ̃0 ε-componente conexa
de Λ̃. Com estas definições e propriedades, temos a seguinte proposição,

Proposição 3 Suponha que dado x ∈ M̃ a projeção πs : W u(x) → Qs é injetora.
Então πs(Λ̃0) é uma subvariedade conexa topológica injetivamente imersa em Qs.

Esboço da Prova do Teorema 1

Dado qualquer x, para a prova do Teorema 1, podemos aplicar a Proposição 3
com a projeção associada πs : W su(x)→ Qs que é injetora. Além disso, para x ∈ Λ̃0,
πs(W su(x, Ñ)) é uma subvariedade topológica fechada de πs(W su(x)).

Como o levantamento (M̃, φ̃) tem estrutura de produto global, temos que, para
qualquer x, a projeção πs : W su(x) → Qs e a projeção análoga no espaço de folhas
instáveis são bijetivas. Seja x ∈ Λ̃0, então Qs = πs(W su(x)). Pela Proposição 3,
πs(Λ̃0) é uma subvariedade conexa de πs(W su(x)) contendo πs(W su(x, Ñ)). Como
πs(W su(x, Ñ)) é fechado em πs(W su(x)), temos que πs(Λ̃0) = πs(W su(x, Ñ)). Dáı
πs(Λ̃0) é fechado em Qs. Em particular, W s(Λ̃0, Ñ) = (πs)−1(πs(Λ̃0))∩ Ñ é fechado
em Ñ . Mas ela é aberta em Ñ , pois Λ̃0 é atrator. Como Ñ é conexo, temos,
W s(Λ̃0, Ñ) = Ñ . Dáı, W s(Λ) = N . Assim, pela Proposição 2, (N, φ) é um sistema
Anosov transitivo.
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