
Resumo

Este trabalho é concernente a periodicidade na equação de Wright. Prova-
mos a existência de soluções periódicas não constantes, explorando o conceito de
ejetividade em um teorema de ponto fixo. Além disso, provamos a existência de
uma seqüência infinita de Bifurcações de Hopf.



Abstract

This work is concerned with periodicity in the Wright’s equation. We
prove the existence of nonconstant periodic solutions by exploiting the ejectivity
concept in a theorem of fixed point. Furthermore, we prove the existence of an
infinite sequence of Hopf Bifurcations.
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