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INTRODUÇXO 

Em 1979 Golubitsky e Schaeffer, [6] e [6), introduziram a 

idéia de aplicar métodos da teoria de singularidades ao estudo de 

problemas de bifurcação de uma classe especial de equações. 	A 

partir dal muitos pesquisadores têm usado estas idéias em 

diferentes contextos. 

Entre os problemas específicos de teoria de bifurcação que 

são resolvidos pela abordagem da teoria das singularidades, 

destacam-se os seguintes: 

(a) Obtenção de uma lista de todas formas normais, com a 

propriedade de que todos problemas de bifurcação até uma 

dada codimensão são equivalentes precisamente a uma forma 

normal. 

Cb) O desdobramento universal de cada forma normal. 

(c) A solução do problema do reconhecimento para cada forma 

normal. 

Segundo Melbourne (10] o problema do reconhecimento é uma das 

facetas da teoria de singularidades menos explorada. 

Golubitsky estuda em um dos capítulos de (7) o Problema do 
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