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RESUMO

Neste trabalho estudamos a existência de solução positiva para uma per-
turbação de um sistema Hamiltoniano no RN e a existência de solução
nodal de energia mı́nima para um sistema Hamiltoniano com equação do
tipo Hénon. Trataremos o caso em que p e q estão abaixo da hipérbole
cŕıtica. A principal ferramenta utilizada é o Método Variacional Dual.
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RESUMO

A partir de uma Curva de Jordan é posśıvel separar o plano em duas
regiões, uma limitada e outra ilimitada, sendo o traço da curva a fronteira
comum das duas regiões. Esse resultado é dado pelo Teorema da Curva de
Jordan.

Esse teorema é um dos resultados matemáticos em que facilmente pode-
mos acreditar, sem repararmos na dificuldade da sua prova, ou seja, apesar
de possuir um enunciado simplório e de fácil compreensão, a sua demons-
tração apresenta um certo grau de complexidade. Dessa forma, colocando
hipóteses adicionais sobre a curva, temos uma demonstração simplificada.

Provaremos o Teorema da Curva de Jordan, no caso em que a curva é
regular e de Classe C2, e faremos uma breve discussão sobre sua rećıproca.
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RESUMO

Existem curvas que preenchem um quadrado, Giuseppe Peano descre-
veu uma famı́lia delas, chamadas de curvas de Peano. Neste seminário
mostraremos a construção, as suas principais propriedades e um problema
envolvendo curvas de Peano.
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RESUMO

Neste trabalho apresentamos uma aplicação da Álgebra na área das Teleco-
municações, mais precisamente na Teoria da Informação. Ao transmitir e
receber informações através de sistemas de comunicações digitais tais com
telefones celulares, satélites e computadores, busca-se por meios seguros de
guardar as informações a serem enviadas de forma que somente o receptor
tenha acesso às informações corretas. A crescente demanda por sistemas
mais eficientes e seguros de transmissão de dados tem estimulado a pesquisa
sobre reticulados, uma vez que são provadas que constelações de sinais com
estrutura de reticulado podem apresentar uma interessante eficiência em
termos de probabilidade de erros. Um reticulado é um subgrupo discreto do
Rn, e reticulados com altas densidades de empacotamento são interessan-
tes para o canal de transmissão Gaussiano, onde predominam atenuações
e atrasos de propagação do sinal. Apresentamos uma construção de reticu-
lados via extensão de corpos, que tem estrutura de espaço vetorial sobre o
corpo dos racionais. Reticulados constrúıdos sobre corpos totalmente reais
possuem diversidade máxima e são interessantes para a transmissão sobre
o canal com desvanecimento do tipo Rayleigh, que possui como principal
caracteŕıstica a propagação por múltiplos percursos, que são formados pela
reflexão e/ou difração do sinal transmitido em estruturas próximas ao re-
ceptor, tais como edif́ıcios e árvores.


