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Contexto

S superf́ıcie orientada e sem bordo;
f um homeomorfismo de S que preserva orientação;
Mf a suspensão, ou mapping torus, associado.

Teorema (Hiperbolização de Suspensões pseudo-Anosov)

Suponha que S é compacta e de gênero ≥ 2. Então Mf admite
métrica hiperbólica se, e somente se, f é isotópica a um
homeomorfismo pseudo-Anosov.

Problema
“p.A. =⇒ hiperbolicidade” para S topologicamente infinita.



Transformações pseudo-Anosov

Teorema (Classificação de Nielsen-Thurston)

Se S é topologicamente finita, então toda classe de isotopia
irredut́ıvel e aperiódica contém um representante pseudo-Anosov.

Caracteŕısticas dinâmicas:
- Partições de Markov;
- Minimizam entropia topológica na classe de isotopia.



Transformações pseudo-Anosov generalizadas

Uma transformação pseudo-Anosov generalizada é como uma
transformação pseudo-Anosov, mas podendo ter um número
infinito de singularidades, desde que elas se acumulem no máximo
em uma quantidade finita de pontos.



Exemplo: ferradura justa

Pergunta

Considere a restrição do pseudo-Anosov generalizado f à superf́ıcie
topologicamente infinita S ' S2 \ {·,×}. O mapping torus Mf

admite estrutura hiperbólica?



Se Mf admite métrica hiperbólica completa:

1. Seu recobrimento universal M̃f admite métrica hiperbólica
completa e, por ser simplesmente conexo,

M̃f ' H3.

2. Essa isometria induz uma representação injetiva e discreta
π1(Mf ) ' Γ < Isom+ H3 tal que

Mf ' H3/Γ.

3. Como π1(Mf ) = 〈π1(S), t | tat−1 = f∗(a) ∀a ∈ π1(S)〉, isso
fornece uma representação injetiva discreta ρ : π1(S)→ Isom+ H3

e φ ∈ Isom+ H3 tais que

φρ(a)φ−1 = ρ(f∗(a)) ∀a ∈ π1(S).



Encontrando ρ e φ

Limites de certas seqüências de conjugações quase-conformes.

1. Identifique Isom+ H3 ' Aut Ĉ e Ĉ = H2 ∪ S1 ∪H2.
2. Tome ρ0 : π1(S)→ Aut Ĉ Fuchsiana e φ0 : Ĉ→ Ĉ
homeomorfismo quase-conforme que “levanta f ”.
3. As formas de Beltrami de φn0 em H2 e de φ−n

0 em H2 definem a
forma de Beltrami µn em Ĉ \ S1. Considere hn, o homeomorfismo
quase-conforme normalizado de Ĉ que integra µn.
4. Defina as seqüências ρn : π1(S)→ Aut Ĉ e φn : Ĉ→ Ĉ por
ρn(a) = hnρ0(a)h−1

n e φn = hnφ0h−1
n .

Observe que, para cada n ≥ 0,

φnρn(a)φ−1
n = ρn(f∗(a)) ∀a ∈ π1(S).



Encontrando ρ e φ: convergência de ρn

Para cada n ≥ 0, ρn é uma representação quase-Fuchsiana de
π1(S) à qual se aplica:

Teorema (Limite Duplo - caso particular)

Suponha que S é compacta de gênero ≥ 2. Se f é isotópica a um
homeomorfismo pseudo-Anosov, então ρn possui subseqüência que
converge algebricamente.

Com isso, tome ρ como o limite de uma subseqüência convergente
de ρn. Ela é injetiva e discreta:

Teorema (Chuckrow)

Seja G um grupo qualquer. Se uma seqüência de representações
injetivas, discretas e não-elementares de G em Isom+ H3 converge
algebricamente, então o limite é uma representação injetiva,
discreta e não-elementar de G em Isom+ H3.



Encontrando ρ e φ: convergência de φn

Para cada n ≥ 0, φn é um homeomorfismo quase-conforme com a
mesma constante de quase-conformalidade que φ0. Além disso,
podem ser feitas escolhas que garantam as hipóteses de:

Teorema
Se ϕn é uma seqüência de homeomorfismos K -quase-conformes de
Ĉ tais que ϕn(0), ϕn(1) e ϕn(∞) convergem para três pontos
distintos, então ϕn possui subseqüência que converge
uniformemente para um homeomorfismo K -quase-conforme de Ĉ.

Defina φ como o limite de uma subseqüência convergente de φn.
Por continuidade:

φρ(a)φ−1 = ρ(f∗(a)) ∀a ∈ π1(S).



Encontrando ρ e φ: a conformalidade de φ

Por rigidez, o homeomorfismo quase-conforme φ é, na verdade,
conforme.

1. Se S é compacta, o conjunto limite de ρ(π1(S)) é toda a esfera
(Finitude de Ahlfors ou argumentos geométricos).

2. A forma de Beltrami de φ, em seu suporte, define um campo de
linhas ρ(π1(S))-invariante e mensurável. Mas:

Teorema (Sullivan)

Seja Γ um grupo Kleiniano qualquer. Não existe campo de linhas
Γ-invariante, mensurável, e suportado sobre um Boreliano de
medida de Lebesgue positiva contido no conjunto limite de Γ.

Logo, a forma de Beltrami de φ é nula, e φ é conforme.



Concluindo a hiperbolização

Finalmente, ρ(t) = φ estende ρ a uma representação de π1(Mf )
em Isom+ H3. Essa representação é injetiva e discreta.

Resultados topológicos (Teorema de Stallings sobre fibrados)
garantem que Mf é difeomorfa a H3/ρ(π1(Mf )) e, portanto,
admite métrica hiperbólica.



O Teorema do Limite Duplo

Prova utilizando R-árvores (J-P. Otal). Suponha que ρn diverge.

Teorema (Morgan, Shalen; Bestvina; Paulin; Otal)

Seja G um grupo finitamente gerado. A cada seqüência divergente
de representações injetivas e discretas de G em Isom+ H3 é
posśıvel associar uma ação isométrica de G em uma R-árvore que
é minimal e tem estabilizadores de arestas elementares.

Se S é uma superf́ıcie hiperbólica com uma folheação mensurada,
o respectivo espaço de folhas é uma R-árvore na qual π1(S) age
isometricamente.

Teorema (Skora)

Se uma ação isométrica de π1(S) em uma R-árvore é minimal e
tem estabilizadores de arestas pequenos, então existe folheação
mensurada em S que a produz.



O Teorema do Limite Duplo

A folheação do Teorema de Skora é transversal a pelo menos uma
dentre as folheações estável e instável do pseudo-Anosov na classe
de isotopia de f .
Utilizando essa folheação e a ação na árvore, é obtida uma
contradição com o Lema de Ahlfors.

Teorema (Lema de Ahlfors)

Sejam Γ um grupo quase-Fuchsiano qualquer, e Ω+ e Ω− as
componentes conexas de seu doḿınio de descontinuidade.
Denotando por `+(γ), `−(γ) e `(γ) as distâncias de translação de
γ em U+, U− e H3.

`(γ) ≤ 2 min{`+(γ), `−(γ)}



De volta à ferradura justa...

π1(S) é livre em uma quantidade infinita enumerável de geradores.
Porém, π1(S) é gerado pela órbita de um conjunto finito por f∗.
Tomando isso como hipótese:

1. Generalizar o resultado de MSBPO e construir uma ação
isométrica numa R-árvore que seja o limite da seqüência de
representações ρn de π1(S) nesse contexto.
2. Analisar a validade do Teorema de Skora.
3. Obter o Teorema do Limite Duplo.

4. Compeender o conjunto limite da representação de π1(S) em
Isom+ H3 obtida e utilizar a Teoria de Sullivan para concluir a
conformalidade do limite φ.

5. Buscar resultados topológicos garantindo que Mf e
H3/ρ(π1(S))) são difeomorfas.


