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Resumo

Estudamos o efeito de uma tangência homoclínica na variação da
entropia topológica.
Provamos que um difeomorfismo com uma
tangência homoclínica associada a uma peça básica com máxima
entropia é um ponto de variação da entropia na topologia C ∞ . Além
disso, discutimos o problema variacional na topologia C 1 e apresentamos
um exemplo de descontinuidade da entropia em dimensão três.
Um resultado devido a Newhouse afirma que um difeomorfismo
genérico sobre uma superfície com um conjunto homoclínico que
contém uma tangência correspondente a um ponto periódico dissipativo,
não pode ter medidas de SRB suportadas no conjunto homoclínico.
Generalizamos este resultado para dimensões maiores, no caso em que
a tangência homoclínica está associada com uma sela seccionalmente
dissipativa.
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