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1 Resumo

Sistemas dinâmicos não-suaves possui diversas aplicações em engenharia, f́ısica, economia,
biologia entre outras.Os modelos matemáticos advindos de problemas da teoria do controle, de
sistemas mecânicos e da teoria de oscilações não-lineares constituem uma fonte de motivação
para o desenvolvimento do estudo teórico de sistemas descont́ınuos.Para tais sistemas, pode ser
considerado o conceito geral de inclusões diferenciais de dimensão finita definidas da seguinte
forma:

x′(t) ∈ F (x(t)), x(t) ∈ X := Rm,

onde F é uma aplicação definida em valor em Rm. Assumiremos, ao longo deste trabalho, as
seguintes suposições em F :

1. F (x) é um subconjunto não-vazio convexo compacto de X para todo x ∈ X;

2. F (x) é semi-cont́ınuo superior em x.

Uma das principais caracteŕısticas do sistema é que não pode ter soluções únicas. Por
causa disso, obtemos, no geral, um semi-fluxo que pode assumir diversos valores. Portanto,
a teoria necessária torna-se mais complicada do que em caso suave. Tendo isso em vista,
nosso objetivo é estudar a teoria de Morse de um sistema autônomo atrator.A teoria de Morse
se refere a estruturas topológicas de atratores do tipo gradiente, e é de grande importância
quando deseja ter uma compreensão refinada da dinâmica sobre os atratores e perto desses.
Usando, primeiramente, as funções de Lyapunov suaves, mostramos que toda vizinhança aberta
atratora de um atrator tem o mesmo tipo homotópico. Em seguida, com base neste fato,
definimos o ı́ndice homotópico e introduzimos os números de Euler para conjuntos de Morse.
Assim, obtemos a desigualdade de Morse e suas equações ao usar funções de Morse-Lyapunov
de atratores suaves.

2 Referências Bibliográficas
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