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Órbitas periódicas em um sistema suave por partes tangente a
uma folheação por toros
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Atualmente, diversos modelos utilizados em problemas relacionados à engenharia, tais como
teoria de controle e circuitos elétricos, são sistemas diferenciais não diferenciáveis em sua totalidade, mas em diferentes partes. Tais sistemas consistem de diferentes campos vetoriais definidos
em regiões distintas separados por uma curva de descontinuidade e são conhecidos como sistemas
suaves por partes ou sistemas descontı́nuos.
Abordaremos alguns aspectos qualitativos relacionados a tais sistemas apresentando alguns
resultados envolvendo perturbações de um sistema dinâmico não suave em R3 tangente a uma
folheação. Exibiremos famı́lias a um parâmetro de sistemas passando por um modelo Z0 cujo
retrato de fase é folheado por toros invariantes encaixados e construiremos, explicitamente,
famı́lias a um parâmetro com um numero finito, infinito e denso de planos invariantes em que
cada um deles possui um número arbitrário de ciclos limites.
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