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Resumo

Os sistemas diferenciais dados por ẋ = P (x, y), ẏ = Q(x, y), com P e Q são po-
linômios a coeficientes reais nas variáveis x e y de grau 2 são chamados de sistemas
quadráticos. O estudo destes sistemas diferenciais teve inicio há mais de um século
e até o momento desperta o interesse de muitos pesquisadores com muito a ser in-
vestigado, por exemplo, a caracterização completa dos retratos de fase dos sistemas
quadráticos permanece desconhecida e a classificação topológica completa de tais
sistemas tem sido uma tarefa complexa.
Um sistema quadrático, após mudanças de coordenadas ŕıgidas e reparametrização
do tempo, pode ser expresso por meio de famı́lia de sistemas planares com cinco
parâmetros. Portanto seu estudo requer a divisão desta famı́lia em subfamı́lias
particulares. Esta praxe tem sido empregadas nas últimas décadas na investigação
sobre a caracterização completa dos retratos de fase dos sistemas quadráticos.
Neste palestra vamos discutir algumas ferramentas da teoria qualitativa bastante
empregadas no estudo da dinâmica global dos sistemas quadráticos, dando espe-
cial enfase aos sistemas quadráticos planares com curvas algébricas invariantes. Os
resultados discutidos nesta palestra são parte de uma série de trabalhos [1, 2, 3, 4]
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