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Resumen:
Uma maneira de se obter sistemas dinâmicos mais gerais do
que os sistemas dinâmicos clássicos, é de considerar ações de
grupos Lie sobre variedades. Por exemplo, quando o grupo
é Z a ação define um sistema dinâmico discreto e quando o
grupo é R a ação define um sistema dinâmico contínuo. Nas
duas palestras consideraremos, essencialmente, ações Anosov
de Rk, k ≥ 2, de codimensão um sobre variedades fechadas
de dimensão n + k com n ≥ 3. Esta noção foi introduzida
por Pugh-Shub em [5] e quando k = 1, coincide com a noção
clássica de difeomorfismo de Anosov (no caso discreto) e fluxo
de Anosov.
O objetivo da primeira palestra é definir a noção de ação

Anosov, apresentar alguns exemplos fundamentais e, quando
a ação é de condimentam um, apresentaremos algumas pro-
priedades básicas de ações Anosov. Finalmente, encerramos
a palestra apresentando uma versão para ações Anosov de Rk

da famosa conjectura de Verjovsky: Cada fluxo de Anosov
de codimensão um sobre uma variedade fechada de dimen-
são ≥ 4 é topologicamente equivalente à suspensão de um
automorfismo hiperbólico do toro.
Na segunda palestra mostraremos que, sob condições sobre

a diferenciabilidade dos subfibrados Ess e Euu (subfibrados
estable forte e instável forte que aparecem na definição de
ação Anosov), a ação é topologicamente equivalente à sus-
pensão de uma ação linear hiperbólica de Zk sobre Tn. Este
resultado, obtido em conjunto con T. Barbot, generaliza um
resultado obtido por E. Ghys [4] e mostra parcialmente a
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Conjetura de Verjovsky para ações de Rk. Por fim, veremos
que no caso em que o grupo de Lie é nilpotente temos boas
perspectivas para desenvolver teoria para ações Anosov, [3].
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