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O conceito de homeomorfismos expansivos contribui com riqueza
para área de sistemas dinâmicos sobretudo para dinâmica topológica.
Existem vários exemplos que são, digamos, especiais, de homeomor-
fismos expansivos, como por exemplo os homeomorfismos de Anosov.
Neste trabalho vamos introduzir e estudar um novo tipo de homeo-
morfismo chamados de homeomorfismos cw-expansivos. A noção de
cw-expansividade é de certa forma uma generalização de expansivi-
dade de homeomorfismos.

Vamos assumir que (X, d) é um espaço métrico compacto.
Um homeomorfismo f : X → X é chamado cw-expansivo se

existe um número positivo c > 0 tal que se A é um subcont́ınuo
(subconjunto compacto e conexo) não-degenerado de X então existe
um número natural n = n(A) tal que

diam(fn(A)) > c ou diam(f−n(A)) > c,

onde diam(Y ) = sup{d(x, y) | x, y ∈ Y }.
Note que o conjunto dos homeomorfismos cw-expansivos contém

o conjunto dos homeomorfismos expansivos, em outras palavras:

expansividade ⇒ cw-expansividade

O conjunto dos homeomorfismos cw-expansivos é bem maior do que
o conjunto dos homeomorfismos expansivos, queremos dizer que, de
fato existem homeomorfismos que são cw-expansivos que não são
expansivos.

Em [2] o autor mostrou que todo homeomorfismo definido em um
espaço compacto 0-dimensional é sempre cw-expansivo. Além disso,
mostrou que dado um homeomorfismo cw-expansivo definido em um
espaço métrico compacto 0-dimensional, existe uma extensão do ho-
meomorfismo adjacente para um espaço com certas propriedades e



que esta extensão é um homeomorfismo cw-expansivo. Disto pode-
mos expor vários exemplos de homeomorfismos cw-expansivos que
não são expansivos, da seguinte forma: Se i : C → C é a aplicação
identidade de um conjunto de Cantor C, então existe uma extensão
f : X → X de i tal que f é um homeomorfismo cw-expansivo.
Como f estende i que é a identidade, então todos os pontos de C
são pontos fixos para f , ou seja, f tem infinitos pontos fixos, o que
não pode acontecer para um homeomorfismo expansivo.

Uma classe de homeomorfismo um pouco mais particular que os
cw-expansivos é a dos positivamente cw-expansivos. Mais precisa-
mente:

Dizemos que um homeomorfismo f : X → X é positivamente
cw-expansivo se existe um número positivo c > 0 tal que se A é
um subcont́ınuo (subconjunto compacto e conexo) não-degenerado
de X então existe um número natural n = n(A) tal que

diam(fn(A)) > c.

Note que f ser positivamente cw-expansivo implica que f ser cw-
expansivo, porém o contrário pode não ser verdade. Mais ainda,
se f é expansivo, também não garante que f seja positivamente
cw-expansivo.

O solenóide é um exemplo de homeomorfismo expansivo que é
também é positivamente cw-expansivo. Isto pode ser visto em [1,
Teorema 3.11]. Sabemos que o solenóide é definido em um conjunto
atrator hiperbólico. Com inspiração neste exemplo, podemos fazer
o seguinte questionamento:

“Se f : X → X é um homeomorfismo e Λ ⊂ X é um conjunto
atrator hiperbólico para f então f |Λ será positivamente

cw-expansivo?”

Podemos responder parcialmente a pergunta acima, acrescen-
tando algumas hipóteses, como no teorema abaixo.

Teorema: Seja f : X → X um homeomorfismo e Λ um atra-
tor hiperbólico para f , f -invariante e de codimensão 1 (isto é, a
folheação estável ou instável em tem dimensão 1), então f |Λ é po-
sitivamente ou f−1|Λ é positivamente cw-expansivo.
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