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Título: Introdução às Equações Diferenciais Ordinárias e Suas Aplicações.

Introdução

Dentro  da  Matemática,  as  Equações  Diferenciais  têm um papel  relevante  na

ligação e  interação com outras  Ciências,  desde sua origem em problemas ligados  à

Física  e  recentemente  como  ferramenta  indispensável  à  Biologia  com  todas  suas

ramificações, compartilhando amplamente com alguns ramos da Engenharia, Química e

Economia.

Em geral, uma equação diferencial envolve derivadas de uma ou mais variáveis

dependentes  (chamadas  de  incógnitas),  em  uma  ordem  a  uma  ou  mais  variáveis

independentes.  Existem fundamentalmente dois tipos de equações diferenciais:  (i) as

equações  diferenciais  ordinárias  (EDO’s),  que  envolvem derivadas  de  uma ou mais

variáveis  dependentes  em ordem a  uma única  variável  independente,  isto  é,  variam

somente com relação a uma variável, e (ii) as equações diferenciais parciais (EDPs), que

envolvem derivadas parciais de uma ou mais variáveis dependentes em ordem a mais do

que uma variável independente, isto é, variando com relação a duas ou mais variáveis.

Desta forma, a motivação para este projeto surgiu na busca por compreender de

forma abrangente  alguns fenômenos da natureza que são modelados pelas  Equações

Diferenciais Ordinárias. Neste sentido, tornou-se necessário o estudo mais aprofundado

a  respeito  das  EDO’s,  observando  suas  propriedades,  características  e  posteriores

aplicações em alguns ramos científicos, principalmente relacionados à Engenharia.

Objetivo

Introduzir  os  principais  conceitos  da  Equações  Diferencias  Ordinárias,

destacando  os  conceitos  que  não  são  estudados  em  cursos  básicos  de  Equações

Diferenciais  Lineares,  o  qual  é  visto  no  início  da  graduação.  Os  pré-requisitos  são

basicamente os cursos de Cálculo Diferencial e Álgebra Linear. Ademais, constituem

uma vertente mais aprofundada e geral de alguns tópicos estudados na graduação.



Justificativa da Pesquisa

Equações  Diferenciais  modelam  vários  fenômenos  nas  diversas  áreas  do

conhecimento. Através do estudo das soluções de uma equação diferencial, é possível

descrever, analisar, tirar conclusões sobre uma determinada grandeza em estudo. É de

vital  importância  que  tenhamos  sempre  uma  quantidade  de  cientistas  pesquisando

questões concernentes  a uma equação diferencial,  como: existência  de soluções,  dar

soluções, unicidade de soluções, decaimento de uma solução, etc. 

Nas últimas décadas, a Unidade Acadêmica de Matemática tem realizado um

trabalho  de  iniciação  científica  muito  intenso.  Para  nossa  Unidade  Acadêmica,  a

iniciação científica é um dos principais recursos que possuímos para a preparação de

candidatos ao Mestrado em Matemática. Neste trabalho já preparamos uma quantidade

considerável  de  matemáticos  que  hoje  são  professores  universitários,  alunos  de

doutorado, doutores, alunos de mestrado ou mestres.

Referencial Teórico

A Teoria de Equações Diferenciais surgiu juntamente com o Cálculo Diferencial

e Integral por volta do século XVI. Uma de suas primeiras aplicações deve-se a Isaac

Newton (1642-1727) que mostrou, utilizando Equações Diferenciais, que a força que

mantém a Lua em sua órbita é a mesma que causa a queda dos objetos no chão.

Ainda no século XVII, Edmond Halley (1656-1742) analisou a órbita de alguns

cometas e utilizando Equações Diferenciais previu o ano em que o cometa retornaria, o

que de fato aconteceu. Cálculos numéricos permitiram a Jean Joseph Le Verrier (1811-

1877)  e  John  Couch  Adams  (1819-1892)  descobrir  o  planeta  Netuno,  o  qual  foi

observado em 18 de setembro de 1846.

Com o passar dos anos a teoria de Equações Diferenciais foi sendo estendida a

outras áreas do conhecimento humano, e atualmente pode-se encontrar aplicações desta

teoria em engenharia, biologia, medicina, negócios, etc. Podemos citar, como exemplo,

as equações de Lorenz que tem sido aplicada na análise do mercado financeiro.

A teoria  de  Equações  Diferenciais  possui  três  ramos  principais:  os  métodos

exatos que se destinam a obter todas as soluções de uma dada equação, os métodos



numéricos que são indicados para obter com razoável precisão soluções particulares de

uma  dada  equação,  e  os  métodos  qualitativos  que  são  usados  para  investigar

propriedades das soluções sem necessariamente encontrá-las.

Uma vez que poucas classes de equações podem ser completamente resolvidas,

os métodos exatos tem um campo de aplicação bastante restrito. Com a invenção de

computadores  cada  vez  mais  modernos  os  métodos  numéricos  tem  progredido

consideravelmente,  mas  são  limitados  uma  vez  que  oferecem  boas  aproximações

localmente,  mas  não  são  adequados  para  análises  de  problemas  que  envolvem

prognósticos  a  longo  prazo.  Os  métodos  qualitativos  são  eficientes  para  analisar

comportamentos  caóticos  ou  assintóticos,  e  questões  de  estabilidade.  A  principal

corrente dos métodos qualitativos começou a ser desenvolvida aproximadamente no fim

do século XIX. E o Brasil conta com excelentes pesquisadores que tem dedicado sua

pesquisa à análise qualitativa de soluções de Equações Diferenciais.

Ademais, por conta da natureza da pesquisa de projetos de iniciação científica na

área de Matemática,  tudo que está proposto neste projeto foi consolidado há muitas

décadas  atrás.  Não  pretendemos  desenvolver  nenhuma  pesquisa  inovadora  e  o  que

pretendemos é dar ao bolsista uma introdução à linguagem e aos principais resultados

básicos  de  equações  diferenciais,  de  tal  maneira  que  o  futuro  pesquisador  possa

entender  como são feitas  as aplicações  destes resultados nas mais  diversas áreas do

conhecimento.

Metodologia

O programa será desenvolvido através  de seminários  semanais  onde o aluno

apresentará todo o conteúdo ao professor. Nestes seminários, orientador e orientando

debaterão sobre um assunto previamente determinado,  com isto o professor avaliará

melhor o andamento do programa. 

Plano de Trabalho e Cronograma de Atividades

Esperamos  que  ao  longo  do  tempo,  o  aluno  desenvolva  os  seus  estudos

individuais e em conjunto com o orientador de forma que o seguinte cronograma de

estudo seja realizado:



Em 2018:

 Agosto:  Equações  Diferenciais  de  Primeira  Ordem  e  algumas  de  suas

aplicações.

 Setembro:  Equações  Diferenciais  de  Primeira  Ordem  e  algumas  de  suas

aplicações.

 Outubro:  Equações  Diferenciais  de  Segunda  Ordem  e  algumas  de  suas

aplicações.

 Novembro:  Equações  Diferenciais  de  Segunda  Ordem  e  algumas  de  suas

aplicações.

 Dezembro:  Equações  Diferenciais  de  Segunda  Ordem  e  algumas  de  suas

aplicações.

 Em 2019:

 Janeiro: Sistemas de Equações Diferenciais e algumas de suas aplicações.

 Fevereiro: Estudo Qualitativo das Equações Não-Lineares.

 Março: Estudo Qualitativo das Equações Não-Lineares.

 Abril: Estudo Analítico das Equações Não-Lineares.

 Maio: Estudo Analítico das Equações Não-Lineares.

 Junho: Estudo Analítico das Equações Não-Lineares.

 Julho: Estudo Analítico das Equações Não-Lineares.

Os materiais utilizados para a elaboração dos seminários, serão os livros citados

na bibliografia. O conteúdo programático dos seminários são os citados abaixo:

1. Equações Diferenciais de Primeira Ordem

 Equação Geral de Primeira Ordem;

 Equações Diferenciais Autônomas;

 Modelos matemáticos envolvendo equações autônomas;

 Equações com Separação de Variáveis;



 Lei da Alometria;

 Equações Homogêneas;

 Equações Quase-Homogêneas;

 Equações Lineares de Primeira Ordem;

 Equações Especiais;

 Equações Redutíveis às de Primeira Ordem;

 Corda Suspensa (Catenária);

 Equações Exatas;

 Modelos Geométricos – Trajetórias;

 Equações de Diferenças de Primeira Ordem.

2. Equações Diferenciais de Segunda Ordem

 Modelos Matemáticos com Equações Diferenciais Lineares;

 Princípio da Superposição;

 Equações Diferenciais Lineares com Coeficientes Constantes;

 Equações Diferenciais Ordinárias Lineares com Coeficientes Variáveis.

3. Transformada de Laplace

 Definição e Principais Propriedades;

 Solução de Problemas de Cauchy usando Transformada de Laplace;

 Transformada de Laplace de Funções Descontínuas;

 Função Delta de Dirac e a Transformada de Laplace.

4. Sistemas de Equações Diferenciais Ordinárias Lineares

 Propriedades Básicas dos Sistemas Lineares;

 Interpretação Geométrica (Teoremas de Euler e Liouville);

 Resolução de Equações Não-Homogêneas;

 Teorema de Existência e Unicidade de Solução;

 Sistemas  de  Equações  Diferenciais  Ordinárias  Lineares  com  coeficientes
constantes;



 Sistemas conservativos e alguns modelos matemáticos envolvidos;

 Sistemas Linear Não-Homogêneo: Método da Transformada de Laplace.

5. Equações Não-Lineares: Estudo Qualitativo

 Sistemas Autônomos;

 Sistemas Autônomos Lineares – Estudos Qualitativo no Plano;

 Funções Integrais de um Sistema Autônomo;

 Teoria de Estabilidade: Método de Lyapunov;

 Sistemas Autônomos quase Lineares;

6. Equações Não-Lineares: Estudo Analítico

 Equações de Euler-Lagrange: Problemas de Fronteira;

 Modelos Discretos: Biomatemática

 Métodos Recursivos: Teoremas de Existência
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