
Conjuntos invariantes em sistemas dinâmicos suaves por partes
definidos em variedades compactas de dimensão 2

Palavras-chave: Sistemas Dinâmicos, Variedades Compactas, Ciclo-Limite

Autores:
Beatriz Benatti da Rocha e Silva [UNICAMP]

Profº Ricardo Miranda Martins{orientador} [UNICAMP]

1 Introdução
A pesquisa teve como assunto principal os sistemas contínuos por partes em variedades compactas,
com foco na esfera e no toro. Para tal, o desenvolvimento começou com parametrizações das su-
perfícies, com exemplos clássicos. Passa-se para difeomorfismos entre conjuntos de R2; analisar a
existência de ciclos no plano é uma tarefa computacionalmente mais simples e permite melhor vi-
sualização do problema. Por fim, para a criação de exemplos com ciclos-limite, tomando sistemas
constantes e com órbitas periódicas, com um parênteses para a convenção de Fillipov nas linhas de
descontinuidade.

2 Metodologia
A metodologia é a usual para projetos na área de Matemática: houveram reuniões periódicas com o
orientador para esclarecimento de dúvidas que surgem ao revisar a bibliografia, bem como questões
de cunho computacional para encontrar os exemplos.

3 Resultados[5]

3.1 Fundamentos Iniciais [1] [2]

3.2 Parametrização da Esfera

Proposição 1. Considere a esfera de equação x2+ y2+ z2 = r2, r ∈ R+, centrada na origem. Então
a parametrização (x = r cos θ sinϕ, y = r sin θ sinϕ, z = r cosϕ) é uma parametrização para a esfera.

Demonstração: x2 + y2 + z2 = r2 cos2 θ sin2 ϕ + r2 sin2 θ sin2 ϕ + r2 cos2 ϕ =

r2 sin2 ϕ(cos2 θ + sin2 θ) + r2 cos2 ϕ = r2(sin2 ϕ+ cos2 ϕ) = r2
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Note que a parametrização é construída a partir dos ângulos da esfera, o que induz um intervalo
comum; I := [0, 2π]× [0, π], como sugere a figura abaixo:

3.2.1 Parametrização do Cilindro

Proposição 2. Considere o cilindo de equação x2 + y2 = r2, r ∈ R+, centrado na origem. Então a
parametrização (x = r cos θ, y = r sin θ, z = z) é uma parametrização para a superfície.

Demonstração. Basta observar que:

x2 + y2 = r2 cos2 θ + r2 sin2 θ = r2(cos2 θ + sin2 θ) = r2

Novamente o ângulo θ induz um dos domínios do intervalo, enquanto o comprimento do cilindro
induz o outro domínio; I := [0, 2π]× [−a, a], como mostra a figura:

3.2.2 Parametrização do Toro

Proposição 3. Considere o toro de equação (c −
√

x2 + y2)2 + z2 = a2, a, c ∈ R+. Então (x =
cosu(a cos v + c), y = sinu(a cos v + c), z = a sin v) é uma parametrização para o toro.
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Demonstração.

(c−
√
x2 + y2)2 + z2 = (c−

√
(cosu(a cos v + c))2 + (sinu(a cos v + c))2)2 + (a sin v)2 =

(c−
√

(sin2 u+ cos2 u)(a cos v + c)2)2+(a sin v)2 = (c−(a cos v+c))2+a2 sin v = a2 cos2 v+a2 sin2 v = a2

Portanto, I = [0, 2π]× [0, 2π] no caso abordado, passível de intuição pela figura abaixo:

Definição 1. Uma função f := A → B, A,B abertos de R, f ∈ C∞ é chamada de difeomorfismo
se existir f−1 := B → A inversa de f , tal que f−1 também seja diferenciável.

Definição 2. Um subconjunto S de Rn é chamada de variedade k-dimensional se, para cada x ∈ S,
temos que existe um subconjunto U que contém x, outro subconjunto V ⊂ Rn ambos abertos, e um
difeomorfismo f : U → V tal que:

h(U ∩ S) = V ∩ (Rk × {0}) = {y ∈ V : yk+1 = ... = yn = 0}

Isto é, uma variedade é uma superfície que se assemelha ao plano cartesiano localmente, em que
é possível construir um difeomorfismo entre aquele e este.

3.3 Fluxos em um poliedro

Sabendo que a esfera é topologicamente semehante a poliedros que não contém furos, o estudo de
fluxos na esfera é extremamente semelhante ao daqueles nesse tipo de sólido, em que cada face
representaria uma seção de S1. Portanto, aqui focaremos em sistemas contínuos por partes, em que
cada parte é uma face do sólido e cada linha de descontinuidade é uma aresta. Da mesma forma
prosseguiremos para o toro, considerando o quadrado [0, 1]× [0, 1]. Um estudo parecido foi feito em
[3, 4].

Proposição 4. Considere um tetraedro com sistemas constantes em cada face e uma órbita periódica
que engloba três delas nesse poliedro. Então a órbita periódica não é um ciclo limite.

Proposição 5. Considere um tetraedro equilátero com sistemas constantes em cada face e uma órbita
periódica que engloba três delas nesse poliedro. Então a órbita periódica é um ciclo limite.

Proposição 6. Considere um toro cuja descontinuidade está na reta y = 0, 5, com fluxos constantes
em ambas as regiões. Então, se o sistema possui órbita periódica, ela não é um ciclo limite.

Proposição 7. Considere um toro cuja descontinuidade está na reta y = 0, 5, com fluxos contendo
ciclos em ambas as regiões. Então existe sistema que contém pelo menos um ciclo limite.
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Figura 1: Ciclos constantes envolvendo 3 e 4 faces no tetraedro

Figura 2: Sistemas com ciclos no toro
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4 Conclusão
Apesar de parecer um problema simples, as possibilidades de manipulação de fórmulas e de escolha
dos tipos de colagens e de sistemas mostram o quão complexo ele pode se tornar. Além disso, a área
é recente, portanto a quantidade de resultados disponíveis em artigos ainda é diminuta. Assim, o
projeto é passível de continuação para abordar o restante dos casos, seja nas variedades mencionadas
ou em circunstâncias diferentes.
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