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ANEXO I

1. ÁREA DE PESQUISA A SER APOIADA PELO PROGRAMA
DE CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL – PCI DO IMPA

Área de atuação 1 – Sistemas dinâmicos e temas correlatos.

Tema 1.1: Espectros de Markov e Lagrange dinâmicos

Utilizando ideias do trabalho [1] em colaboração com Yoccoz, Moreira provou
recentemente resultados sobre propriedades geométricas dos espectros de Markov
e Lagrange, que são objetos clássicos da teoria de Aproximações Diofantinas. Usando
técnicas de [1], Moreira provou uma formula de dimensão para somas de conjuntos
de Cantor  regulares  ([2]),  e  a  utilizou  em  [3]  para  provar  que  as  dimensões  de
Hausodorff das  interseções  dos  espectros  de  Markov  e  Lagrange com  semirretas
sempre coincidem e podem assumir qualquer valor entre 0 e 1.

Por  outro  lado,  Moreira  introduziu  ([4])  generalizações  dinâmicas  dos
espectros de Markov e Lagrange e, em colaboração com Romaña Ibarra, provou que
espectros dinâmicos associados a ferraduras com dimensão de Hausdorff maior que
tipicamente contém intervalos  ([5)].  Os  mesmos  autores  provaram  um  resultado
similar  para  espectros  dinâmicos  associados  a fluxos  geodésicos  emsuperfícies  de
curvatura  negativa  ([6]).  Cerqueira,  Matheus  e  Moreira  também  provaram  ([7)]
resultados sobre a geometria fractal de espectros de Markov e Lagrange dinâmicos,
análogos aos discutidos acima para os espectros clássicos.

Espera-se que o bolsista PCI sob orientação de Moreira obtenha resultados
relacionando  propriedades  dinâmicas  do  sistema,  como  a  entropia,  com
propriedades  topológicas  e  geométricas  dos  espectros  de  Markov  e  Lagrange
associados  ao  sistema  e  a  funções  reais  típicas,  como  dimensões  fractais  e  a
existência  de pontos de acumulação. Espera-se também que o bolsista investigue
quais resultados de [7] admitem extensões para sistemas dissipativos, em geral ou
em abertos convenientes.
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Código da bolsa: 1.1

Título do Projeto: Propriedades geométricas e topológicas de espectros de Markov e
Lagrange dinâmicos

Perfil  do  Bolsista:  Possuir  doutorado  na  área  de  Sistemas  Dinâmicos,  com
experiência  no  tema do  projeto.  Ter disponibilidade para iniciar  as atividades  da
bolsa a partir de 1 de setembro de 2020.

2. QUADRO DE BOLSAS

Área de atuação Tema
Qtd.

Bolsas
Nível
Bolsa

Código
Bolsa

1 – Sistemas dinâmicos 
e temas correlatos.

Espectros  de  Markov  e
Lagrange dinâmicos. 1 DB 1.1


