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Resumo

A classe de pesos Ap foi introduzida por Muckenhoupt [5] como
todas as funçõees positivas w, tal que a função maximal de Hardy-
Littlewood mapeia Lp(w) nele mesmo. Precisamente, nós dizemos
que uma função w, localmente integrável e positiva quase sempre,
satisfaz a condição Ap se:
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onde o supremo é tomado sobre todos os intervalos da reta real e
[w]Ap denota a caracteŕıstica Ap do peso. Em 1973, Hunt, Mucke-
nhoupt, e Wheeden mostraram que a transformada de Hilbert é limi-
tada em Lp(w) se e somente se w ∈ Ap. Também em 1973, Coiffman
e Fefferman [1] estenderam este resultado para todos os operadores
Calderón-Zygmund. Anos depois da obtenção destes importantes
resultados na Teoria de Pesos, matemáticos se interessaram em es-
tudar como a norma, em Lp(w), destes operadores dependiam da
caracteŕıstica Ap do peso w. Quarenta anos após a classe Ap foi
descoberta, Tuomas Hytönen provou o seguinte:

Teorema 1. [2] Seja T um operador Calderón-Zigmund e w um
peso Ap. Então, para 1 < p <∞,

‖Tf‖Lp(w) ≤ C[w]
max{1,1/(p−1)}
Ap

‖f‖Lp(w) ,

onde a constante C não depende da caracteŕıstica Ap de w.

Este resultado havia sido conjecturado por Carlos Peréz alguns
anos atrás e esta conjectura ficou conhecida como Conjectura A2.

Nesta palestra vamos fazer um apanhado sobre a conjectura A2 e
mostrar como as ferramentas de Análise Harmônica Diádica desem-
penharam um papel fundamental na sua demonstração. Além disso,
discutiremos alguns problemas atuais de Teoria de Pesos, como o
problema de dois pesos, onde se busca condições necessárias e sufici-
entes sobre um par de pesos (u, v) tal que um dado operador mapeie
Lp(u) em Lp(v). Condições deste tipo são conhecidas apenas para
uma classe muito pequena de operadores.
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