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É conhecido que um marco na evolução das Equações Diferenciais Or-
dinárias foi o trabalho de Henri Poincaré “Mémoire sur les courbes définies
par une équation differentialle”(1881), onde foram apresentadas as ideias
básicas da Teoria Qualitativa das Equações Diferenciais Ordinárias. Muito
tempo se passou e a teoria veio crescendo, englobando várias áreas da
ciência com diferentes aplicações de acordo com o objetivo de estudo e,
uma forma interessante de estudar as mesmas é através de sistemas de
equações diferenciais definidas por partes. Podemos definir esta classe de
sistemas através da definição de dois ou mais campos vetoriais bem es-
tabelecidos em regiões separadas por uma fronteira comum. No caso de
sistemas de equações diferenciais lineares a Álgebra Linear fornece ferra-
mentas que possibilitam um estudo completo de suas soluções e, com isso,
prova-se que tais sistemas não admitem soluções periódicas isoladas, cha-
madas ciclos limites. Já para sistemas diferenciais lineares por partes já
foi mostrado que existem essas órbitas [3]. Há uma grande quantidade de
problemas em aberto relacionados à classificação de retratos de fase ou ao
estudo da quantidade máxima de ciclos limites existentes em determinados
sistemas lineares por partes. Neste trabalho mostramos que, se o sistema
for definido por partes, então este pode admitir ciclos limites. Considere o
campo vetorial suave por partes X = (X+, X−) definido por

X(q) =

{
X+(q), se h(q) > 0,
X−(q), se h(q) < 0.

Seja 0 um valor regular da função h : R2 → R e considere Σ = h−1(0).



Considerando X um campo vetorial linear, podemos escrevê-lo como:

X(x, y) =

{
(a+x+ b+y + c+, d+x+ e+y + f+), y > 0,
(a−x+ b−y + c−, d−x+ e−y + f−), y < 0.

(1)

Mostramos que, caso o sistema (1) obedeça à seguinte propriedade

(X+h(p))(X−h(p)) > 0,

então o mesmo pode ser escrito da forma:

X(x, y) =

{
(µ+

0 + µ+
1 x+ µ+

2 y, x), y > 0,
(µ−0 + µ−1 x+ µ−2 y, x), y < 0.

(2)

Nosso principal objetivo é provar a unicidade de ciclos limites para siste-
mas suaves por partes de acordo com as restrições estabelecidas. Logo,
estudamos as formas canônicas para sistemas lineares por partes definidos
em duas zonas sem região de deslize ou escape. Caracterizamos pontos
singulares e estudamos a existência da bifurcação de Hopf na origem além
das condições para a existência ou não de ciclos limites, estendendo a pro-
priedade da divergência que determina a estabilidade dessas órbitas em
sistemas lineares. Por último, provamos o seguinte teorema:
Teorema: O campo vetorial (2) com singularidade monodrômica não
tem ciclo limite quando µ+

1 µ
−
1 ≥ 0 e tem, no máximo, um ciclo quando

µ+
1 µ
−
1 < 0. Além disso, existe uma escolha de parâmetros para o qual a

ciclo limite existe.
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