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Inato no homem é o gosto de amassar, 
remexer e misturar. 

Goethe 





Abstract 

We study the Hopf Bifurcation Theorem for functional differential equations of 
retarded type. An application of this theorem is given for a planar differential 
difference equation. 









Introdução 

O comportamento futuro de muitos fenômenos físicos pode ser descrito pelas 
soluções de uma equação diferencial ordinária. Neste caso, assume-se que, estabe-
lecido um instante inicial, esse comportamento independe do passado, podendo 
ser determinado apenas pelo presente. No entanto, em alguns modelos, como 
por exemplo, em teoria de controle ou na biologia, o tempo passado exerce uma 
influência significativa sobre o comportamento futuro. Tais modelos são melhor 
representados pelas equações diferenciais funcionais do tipo retardado, que levam 
em consideração um período passado. 

O estudo de problemas de bifurcação dentro da teoria destas equações cons-
titui o objetivo principal deste trabalho. Mais especificamente, nosso interesse 
concentra-se no Teorema da Bifurcação de Hopf para equações funcionais autôno-
mas, que mostra uma das formas mais simples em que soluções periódicas não 
constantes de equações autônomas podem aparecer. 

Uma teoria básica sobre as equações funcionais lineares autônomas é apre-
sentada no primeiro capítulo. Essencialmente os teoremas 1.5 e 1.6 fornecem 
uma visão geométrica do comportamento das soluções. É obtida uma decom-
posição de C, o espaço das funções contínuas que aplicam o intervalo [—r, O] no 
R', em soma direta de dois subespaços invariantes, sendo que em um deles o 
fluxo definido pelas soluções pode ser interpretado como o fluxo de uma equação 
diferencial ordinária num espaço de dimensão finita e, sobre o subespaço com-
plementar, as soluções são assintoticamente estáveis. Finalizamos esse capítulo 
com considerações concernentes a uma equação linear não homogênea e incluimos 
uma versão da Alternativa de Fredholm. 

A parte central deste trabalho encontra-se nos capítulos 2 e 3, onde são apre-
sentadas uma demonstração detalhada do Teorema da Bifurcação de Hopf para 
equações com retardamento e uma aplicação. A bifurcação de Hopf refere-se ao 





Capitulo 1 

Equações Diferenciais Funcionais 
Retardadas 

Apresentaremos neste capítulo alguns pré-requisitos que nos serão úteis no de-
senvolvimento deste estudo. 

1.1 Teoria Básica 

Denotaremos por C([a,b1,Rn) o espaço de Banach das funções contínuas do 
intervalo [a, b] no R" com a norma 

II = sup 
8€[a 

Dado r >0 um número real fixo, seja C = C([—r, Rn). 

Se V é um subconjunto de R x C, então C(V,Rn) é a classe de todas as 
funções f : V —> Rn que são continuas e C°(V,Rn) C C(V,Rn) é o subconjunto 
das funções contínuas e limitadas de V no R", que se torna um espaço de Banach 
com a norma 

IfIv = sup If(t,çb)1. 
(i,)Ev 

Se a E R, A > Oex E C([cr—r,a+Al, ir), para todo t E [cr, I- A] definimos 
xt  E C por 

xt(0) = z(t O), —r< 9.<  0. 







































































































































(f [40,0 ), U(S + O, u)h(u)du) ds + h(s)ds 

(nden(s, 0)U (s + 0,u)) ds] h(u)du + f t  h(s)ds 

= 	[f 	den(u,ow(u +19,8)) dui h(s)ds + h(s)ds 
O 3 

para todo h E 

Esta relação sugere que 

u(,,$)
e J—  

( I° [deq(u, 0)]1_7 (u + 0, s)) du + 1 q.s em s. 
r 

Podemos então, tomar esta relação como definição de U(t, s) para t > s com 
U(t, s) = O para t < s. Para cada s fixado, existe uma Unica solução desta 
equação que é contínua para t > s. Além disso, U(t, s) é mensurável em t e s. 
Temos, portanto, condições suficientes de regularidade, que tornam viáveis as 
manipulações feitas acima. 

Isto mostra que U(t, s) na fórmula da variação das constantes realmente sa-
tisfaz esta equação integral. 

Derivando U(t, s) com relação a t obtemos as relações (A.6) e (A.7); isto 
completa a prova do teorema. 

Para sistemas autônomos segue trivialmente o seguinte corolário: 

Corolário A.1 Se o sistema (A.1) e autônomo, então 

U (t, s) = U(t — s,0) := U(t — s) 

e 

x(o-, ck,h)(t) = x(t — a, 2/) , 0)(0) + fU(t — s)h(s)ds , t 
x, 	 (A.10) 

Às vezes é conveniente ter a fórmula da variação das constantes expressa de 
um modo diferente. Se são válidas as hipóteses do teorema A.1, então temos 

t+e 
x(cr, , h)(t +0) = x(a, oRt + 0) + 	U (t + 0, s)h(s)ds, t + > 
x(cr, 21), h)(t + 0) = 0(2 + 0), 	— r < t + 0 < cr, —r < 0 < O. 
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