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Estabilidade é um conceito fundamental em dinâmica. Em particu-
lar, estabilidade estrutural — perturbar um pouco uma função não
muda suas propriedades dinâmicas — é desejável em aplicações: se
um sistema epidemiológico é modelado por uma função f , o erro
de um parâmetro experimental pode nos fazer trabalhar com uma
função g próxima à f ; se seus comportamentos não são os mesmos,
o modelo não é muito útil.

Mañé [6] caracterizou difeomorfismos C1 estruturalmente estáveis
em uma variedade compacta: estabilidade estrutural é equivalente
a Axioma A mais a propriedade da transversalidade forte.

Um caso particular de difeomorfismo axioma A com a propriedade
da transversalidade forte são os difeomorfismos de Anosov, logo
eles são estruturalmente estáveis. Mas, apesar de suas boas pro-
priedades, ser um difeomorfismos de Anosov é uma restrição: em
dimensão 2 e 3, toros são as únicas variedades que suportam difeo-
morfismos de Anosov [4] [3], e todo difeomorfismos de Anosov em
Tn é topologicamente conjugado a um linear [5].

Nos anos 70, Przytycki [1] e Mañé e Pugh [2] introduziram o con-
ceito de endomorfismos de Anosov, que são difeomorfismos locais
e não necessariamente inverśıveis. Eles mostraram que, em geral,
endomorfismos de Anosov não são estruturalmente estáveis. Além
disso, em qualquer vizinhança na topologia C1 de um endomorfismo
de Anosov que não é difeomorfismo ou expansor existem vários com-
portamentos dinâmicos diferentes — mais precisamente, existe nesta
vizinhança uma famı́lia não-enumerável de endomorfismos que dois
a dois não são semi-conjugados.

Neste pôster apresentamos o conceito de difeomorfismo de Anosov
numa variedade fechada e suave e, para o caso não inverśıvel, gener-
alizamos esse conceito com a definição de endomorfismo de Anosov
e o estudo das direções estáveis e instáveis utilizando o espaço de
limite inverso. Apresentamos alguns exemplos e o fato de que para



um ponto pode haver mais de uma direção instável. Mencionamos
alguns resultados sobre endomorfismos de Anosov.
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