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Resumo

Nos últimos anos houve um interesse considerável no estudo dos sistemas lineares por partes. Existe um

interesse especial em estudar a existência, o número e a distribuição dos ciclos limites em sistemas lineares

por partes do plano. Em [Llibre/Teixeira, 2018] os autores demonstram a não existência de ciclos limites para

sistemas lineares cont́ınuos com centros no plano com duas zonas e com três zonas. Os autores demonstram

também que para sistemas lineares descont́ınuos com centros no plano com duas zonas não há ciclos limite mas

para o caso de 3 zonas há e a cota é realizável, além disso, os autores propõem uma forma normal para sistemas

lineares com centros. Em nosso trabalho, estamos interessados em estudar a existência de ciclos limites para o

caso em que a descontinuidade é a união de duas semirretas, para o seguinte caso.

Consideraremos os seguintes campo:

X(x, y) = (−bx− 4b2 + w2

4a
y + d, ax + by + c) a > 0, w > 0

Y (x, y) = (−Bx− 4B2 + W 2

4A
y + D, Ax + By + C) A > 0, W > 0.

Os campos X e Y tem centros lineares tomados a partir da forma normal proposta em [2]. Tome f1 : R2 → R
dada por f1(x, y) = y e f2 : R2 → R dada por f2(x, y) = x. Defina os conjuntos Σ1 = {f−1

1 (0); x ≥ 0},
Σ2 = {f−1

2 (0); y ≥ 0} e tome Σ = Σ1 ∪ Σ2. Seja Qn, n = 1, 2, 3, 4, o n-ésimo quadrante do plano R2 e defina

Σ+ = Q1 ∪ Σ e Σ− = Q2 ∪ Q3 ∪ Q4 ∪ Σ. Tome X+ = X|
Σ+

e X− = Y|
Σ− . Assim, podemos definir o seguinte

sistema linear suave por partes no plano:

Z(x, y) =

X+(x, y), (x, y) ∈ Σ+

X−(x, y), (x, y) ∈ Σ−
. (0.1)

Este é um trabalho que está em andamento, um estudo prévio do problema proposto, através da Teoria de

Chebyshev encontrada em [1] e[3], indica a existência de até 3 ciclos limites para o problema proposto. No

entanto, é necessário realizarmos uma análise meticulosa que garanta a aplicação da Teoria de Chebyshev e

assim, prove a existência destes ciclos limites.
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