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Resumo

Nós estudamops medidas ergódicas para certos difeomorfismos par-
cialmente hiperbólicos em T4 cuja folheação central é bidimiensional
e obtemos um resultado similiar ao de Tahzibi-Yang, mostrando que
cada difeomorfismo de classe C2 com todas as folhas centrais com-
pactas as medidas ergódicas com alta entropia são hiperbólicas. Além
disso, garantimos que no máximo existe uma quantidade enumerável
de medidas ergódicas hiperb’olicas de máxima entropia.

Introdução

Vamos considerar f : T4 → T4 um difeomorfismo parcialmente hi-
perbólico de classe C2 com dimEc

f = 2 e todas as folhas centrais
compactas. Suponha que f é homotópico a A2 × A : T4 → T4

ao longo de caminhos de difeomorfismos parcialmente hiperbólicos,
ondeA : T2→ T2 é um Anosov linear.

Problema: Queremos saber quantas medidas de máxima entropia ad-
mite o difeomorfismo parcialmente hiperbólico f : T4 → T4 com as
condições de acima.

Resultados Conhecidos

Teorema 0.1. (Franks)
Seja f : Td → Td um difeomorfismo homotópico ao automorfismo
hiperbólico A : Td → Td. Então existe uma função contı́nua sobre-
jetora h : Td→ Td homotópica a identidade tal queA◦h = h◦f.

Teorema 0.2. (Fisher-Potrie-Sambarino)
Se f : Td → Td é um difeomorfismo parcialmente hiperbólico
isotópico a um Anosov linear A ao longo de caminhos de difeomor-
fismos parcialmente hiperbólicos, então f é dinamicamente coerente.
Além disso, para cada x ∈ Td, Fc(x) = h−1[Wc

A(h(x))].

Teorema 0.3. [1](S. Ben Ovadia)
Sejam f : M → M um difeomorfismo de classe C1+β em M sem
bordo de dimensão maior que um. Então f possui no máximo uma
quantidade enumerável de medidas ergódicas hiperbólicas de máxima
entropia.

Como em Tazhibi-Young consideramos um difeomorfismo parcial-
mente hiperbólico f : M → M de classe C2 satisfazendo as
condições:
•H1. f é dinamicamente coerente com todas as folhas centrais com-

pactas.
•H2. f admite holonomias globais
•H3. fc é um homeomorfismo de Anosov topologicamente transi-

tivo, onde fc : M/Fc → M/Fc é a dinâmica satisfazendo
fc ◦ π = π ◦ f e π : M → M/Fc a projeção ao espaço das
folhas centrais.

Definição 0.4. (Entropia Parcial)
Seja µ uma medida f -invariante. Definimos a entropia parcial de f
ao longo da folheação instável Fu por

hµ(f,Fu) = Hµ(f
−1ξu|ξu) =

∫
M

− logµuz(f
−1ξ(z))dµ(z),

onde ξu é uma partição µ-adaptada para a folheação Fu.

Teorema 0.5. (Tahzibi-Yang)
Seja f um difeomorfismo parcialmente hiperbólico de classe C2 sa-
tisfazendo as condições H1, H2, H3. Suponha que µ é uma probabili-
dade f -invariante, então hµ(f,Fu) ≤ hπ∗µ(fc).

Proposição 0.6. Se µ é uma probabilidade ergódica f -invariante e to-
dos seus expoentes centrais são não-positivos µ-quase sempre, então
hµ(f) = hπ∗µ(fc).

Teorema 0.7. (Resultado Principal)
Seja f : T4 → T4 um difeomorfismo parcialmente hiperbólico de
classe C2 com dimEc

f = 2 e todas as folhas centrais compac-
tas. Suponha que f é homotópico a A2 × A : T4 → T4 ao
longo de caminhos de difeomorfismos parcialmente hiperbólicos, onde
A : T2→ T2 é um Anosov linear. Então:

1. Se µ é uma medida ergódica de máxima entropia, então µ é hi-
perbólica. Além disso, f no máximo possui uma quantidade enu-
merável de medidas ergódicas hiperbólicas de máxima entropia.

2. Para todo ε > 0, existe um conjunto hiperbólico Bε ⊂ M tal que
htop(f |Bε) > hµ(f)− ε.
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