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Resumo:
Dado δ < 0, uma sequência de pontos {xj }j∈Z é uma δ−pseudo órbita para uma aplicação f se
d(f (xj ), xj+1 ) < δ, ∀ j ∈ Z.
Uma δ−pseudo órbita {xj }j∈Z é −sombreada por uma órbita de y ∈ M se
d(f j (y), xj ) < , ∀ j ∈ Z.
Podemos perguntar quando um sistema tem a propriedade de sombreamento. O primeiro resultado
foi o Lema do Sombreamento, dado por Anosov, na década de 70, o qual fornece uma condição suficiente
para um sistema ter a propriedade de sombreamento. Este lema é uma importante ferramenta no estudo de sistemas dinâmicos hiperbólicos, como por exemplo, para o estudo da estabilidade estrutural,
estabilidade topológica, existência de partições de Markov, etc. Determinar quais sistemas possuem a
propriedade de sombreamento é um importante problema em dinâmica.
Neste seminário discutiremos resultados sobre a propriedade de sombreamento e algumas de suas
variações. Nós verificaremos que em certos contextos, a saber no robusto e genérico, essas propriedades
implicam hiperbolicidade. Nós estudaremos também o atrator geométrico de Lorenz, um importante
exemplo na teoria de sistemas dinâmicos, e concluiremos que ele não possui nenhum dos tipos de sombreamento estudados. Por fim, discutiremos a propriedade de sombreamento clássica para aplicações
descontı́nuas linear por partes. Alguns dos resultados que serão apresentados se encontram em [1],]
[2], [3], [4] e [5].
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