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Resumo: O mundo em que vivemos é regido a partir de leis, prinćıpios e modelos que
alteram seus comportamentos conforme o tempo decorre. Graças a estudos de diversos
matemáticos e teóricos, por meio de uma classe consṕıcua de equações, que recebe o
nome de Equações Diferenciais, temos a capacidade de descrevermos tais fenômenos de
forma clara e compreenśıvel e prever seus comportamentos ao longo do tempo. Um
exemplo disso, ocorre quando um arqueólogo é capaz de dizer a idade de um dado fóssil
de uma especie que habitou nosso planeta a milhares de anos ou até mesmo como é
posśıvel descrever o movimento do pêndulo do relógio que esta na sala da casa de sua
avó. Tal descrição é feita a partir da analise da solução de uma equação diferencial.
No presente trabalho, vamos analisar uma classe especial dessas equações. Analisaremos
equações diferenciais lineares em sua versão mais simples; com coeficientes constantes
ou autônomas que irão compor os sistemas abordados. Fazemos uso da teoria algébrica
de autovalores e autovetores para classificar o comportamento das soluções de sistemas
de equações diferenciais no plano. Como exemplo, fazemos uso dessa classificação para
entender o comportamento do Sistema Mola-Part́ıcula.
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