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Falará sobre

Medidas invariantes para Semigrupos Multívocos
Seja X um espaço métrico e P (X) o conjunto das medidas de probabilidade de Borel em X munido com a topologia
fraca.
Dizemos que µ ∈ P (X) é uma medida de probabilidade invariante por uma função f : X → X se
µ(A) = µ(f −1 (A)), para cada subconjunto de Borel A de X.
Se F é uma aplicação multívoca, A 7→ µ(F −1 (A)) não define uma medida e, neste caso, o conceito de medida invariante
tem que ser reformulado. Há na literatura diversas propostas de definição de medida invariante por aplicações multívocas,
a mais precoce introduzida por Vershik em [5], sucedida pela definição proposta por Aubin, Frankowska e Lasota em
[2]. Dado o crescente interesse nas décadas de 80 e 90 em sistemas dinâmicos multívocos, outras definições surgiram
na literatura e, em [1] e [4] os autores mostram a equivalência, sob condições apropriadas, entre as principais definições
propostas. Todos os trabalhos acima mencionados têm o enfoque predominantemente voltado para sistemas discretos e
só recentemente começaram a ser introduzidos na literatura primeiros estudos acerca de medidas invariantes para EDP’s,
(por exemplo em [3]).
Neste trabalho estendo para sistemas de evolução multívocos e autônomos as diversas definições de medidas invariantes
introduzidas para problemas multívocos discretos e, sob condições apropriadas, demonstro a equivalência destas definições
também neste contexto. Como consequência obtenho a convergência das médias temporais de soluções para suas médias
espaciais, resultado conhecido como “Hipótese Ergódica".
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