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1 Introdução e motivação

Considerando os estudos prévios da aluna sobre estabilidade estrutural em sistemas dinâmicos
bidimensionais e o panorama recente da pandemia, o estudo destas equações aplicadas
em modelos biológicos se mostrou bastante interessante.

Tendo como objetivo abordar principalmente os modelos do tipo presa-predador, que em
geral descrevem algumas relações na cadeia alimentar, e também o modelo SIR, bastante
usado para descrever a evolução de epidemias, foi necessário o estudo de algumas ferramen-
tas e resultados usados nestas aplicações para quando tratamos de equações diferenciais
não lineares, como é o caso do estudo de estabilidade de Liapunov.

2 Objetivos e metodologia

Numa tentativa de se aprofundar no estudo de aplicações de sistemas dinâmicos, o objetivo
deste projeto de iniciação cient́ıfica foi estudar mais a fundo a existência de soluções de
sistemas de equações diferenciais para além do caso linear.

Alguns resultados importantes nesse percurso foram o Teorema de Estabilidade de Lia-
punov, o Teorema de Poincaré-Bendixson e suas consequências na existência de órbitas
periódicas para sistemas planares e todos os novos conceitos que rodeiam estes resultados.

Nosso estudo teve foco em equações diferenciais autônomas do tipo

ẋ = f(x)

definidas num aberto de Rn, n = 2, 3 e foi realizado em sua maior parte utilizando livros
didáticos como referência, em especial, [2]
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2.1 Um panorama das aplicações

Crescimento populacional

As equações de Lotka-Volterra, são sistemas de equações diferenciais da forma

ẋ = x(α− β)

ẏ = y(δx− γ)

com os parâmetros α, β, δ e γ diferentes em cada modelo.

Um dos exemplos mais conhecidos se dá quando tomamos x como o número de indiv́ıduos
de uma população de predadores e y como o número de indiv́ıduos de uma população de
presas. Tomamos também o parâmetro α como sendo a taxa de crescimento da população
de presas, β a taxa de diminuição da população de presas, γ a taxa de crescimento da
população de predadores e γ a taxa de diminuição da população de predadores. Nosso
objetivo é estudar, para certas populações iniciais x0, y0 de predadores e presas, como a
quantidade de indiv́ıduos em cada uma das populações varia.

Modelo SIR em pandemias O modelo SIR de evolução de uma pandemia, pode ser
descrito pelas equações diferenciais

Ṡ = −λSI

İ = λSI − γI

Ṙ = γI

sendo onde S o percentual da população que pode se infectar pelo v́ırus em questão, I o
percentual da população que está com a doença e R o percentual da população que está
imune à doença.

Já os parâmetros λ e γ podem ser estimados com base em algumas informações sobre a
epidemia.

Estes dois modelos estudados apresentam sistemas não lineares, que têm uma análise de
soluções um pouco mais complexa que no caso linear.

Para este estudo teórico, as principais referências foram [2, 3] e um acervo de modelos e
teoria podem ser encontrados em [4, 1].

2.2 Os principais resultados

Para além dos modelos de fenômenos biológicos estudados, em grande parte da pesquisa
o foco foi estudar resultados fundamentais que servem como ferramenta importante no
estudo de estabilidade de sistema de equações diferenciais. Enunciemos, portanto, dois
resultados principais, começando pelo Teorema de Estabilidade de Liapunov.

Como mencionado inicialmente, determinar a estabilidade de um ponto de equiĺıbrio num
sistema não linear é uma tarefa um pouco mais complicada. Iniciamos nosso estudo pelo
caso em que o ponto de equiĺıbrio é hiperbólico (isto é, quando o sistema linearizado tem
matriz dos coeficientes onde nenhum dos autovalores possui parte real nula).

XXX Congresso de Iniciação Cient́ıfica da UNICAMP – 2022 Page 2 de 4



Este teorema vem como um método alternativo para mostrar que um ponto de equiĺıbrio
é assintoticamente estável:

Teorema 2.1. Teorema de Estabilidade de Liapunov

Seja X0 um ponto de equiĺıbrio do sistema X ′ = F (X). Seja L : O → R uma função
diferenciável definida num aberto O contendo X0. Supondo ainda que

1. L(X0) = 0 e L(X) > 0 se X ̸= X0

2. L̇ ≤ 0 em O − {X0}

Então X0 é ponto de equiĺıbrio estável e se, além disso, L satisfaz

3. L̇ < 0 em O − {X0} (desigualdade estrita)

então X0 é assintoticamente estável.

Uma função que satisfaz 1. e 2. é dita uma função de Liapunov para X0 e, através
de exemplos notamos que estas funções não detectam apenas equiĺıbrios estáveis, mas
também são usadas para estimar o tamanho da bacia de atração de um ponto de equiĺıbrio
assintoticamente estável (conjunto de todas as condições iniciais cujas soluções tendem
ao ponto de equiĺıbrio).

Seguindo com o estudo destes sistemas planares, nos deparamos com o Teorema de Poin-
caré-Bendixson, que analisa o comportamento assintótico das órbitas de campos vetoriais.

Chamamos de órbita fechada de um sistema dinâmico a imagem de uma solução periódica
não trivial.

Dizemos ainda que Z é um ponto ω-limite da soluçãoX(t) se existe uma sequência tn → ∞
tal que

lim
n→∞

X(tn) = Z

Como é de se esperar, o conjunto de todos os pontos ω-limites de X(t) é o conjunto
ω-limite de X(t)

De modo similar, definimos pontos α-limites e o conjunto α-limite substituindo tn → ∞
por tn → −∞ na definição anterior.

Enunciemos por fim, o

Teorema 2.2. Teorema de Poincaré-Bendixson

Suponha que Ω é um conjunto limite compacto (fechado e limitado), não vazio de um
sistema de equações diferenciais que não contém um ponto de equiĺıbrio. Então Ω é uma
órbita fechada.
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3 Conclusões

A reta final do projeto é produzir conteúdo de divulgação cient́ıfica dos temas estuda-
dos, com uma linguagem mais amigável e com o uso de ferramentas gráficas para essa
apresentação para diferentes públicos. Para tanto, pretende-se hospedar esse acervo de
conteúdos no site criado pela estudante em um projeto de iniciação cient́ıfica anterior,
que é o site Derivando a Matemática..

É interessante poder trabalhar com aplicações de equações diferenciais em situações que
fazem parte da nossa realidade comum, e essa pode ser uma boa motivação para que
outras pessoas também se aprofundem no estudo, pois apesar de termos como objetivo
o estudo de duas aplicações principais, foi necessário um estudo detalhado de conceitos
mais espećıficos que são requisitos para o entendimento pleno destes exemplos.
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