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PROJETO DE PESQUISA

“Uma Introdução ao Estudo de Equações Diferenciais Parciais”

1 Introdução

A Análise Matemática, mais especificamente as Equações Diferenciais não-lineares, tem ob-

tido um grande desenvolvimento nas últimas décadas devido à sua aplicabilidade em vários

ramos da ciência. Muitos dos problemas em F́ısica-Matemática, Biologia, Engenharias, den-

tre outras, têm suas modelagens e resoluções baseadas em métodos modernos oriundos desta

subárea. O seu caráter interdisciplinar tem contribúıdo para o desenvolvimento da Matemática

de um modo geral.

O intuito deste projeto é desenvolver o estudo de algumas Equações Diferenciais Parciais e

de algumas técnicas clássicas de como solucioná-las, exibindo uma representação por meio de

fórmulas para as soluções. Uma Equação Diferencial Parcial (EDP) é uma equação envolvendo

duas ou mais variáveis independentes x, y, z, t, ... e derivadas parciais de uma função (variável

dependente) u = u(x, y, z, t, ...). Não existe nenhuma teoria geral a respeito da solubilidade de

equações diferenciais parciais, devido a uma rica variedade de fenômenos f́ısicos, geométricos

e probabiĺısticos que podem ser modelados por EDP’s. Pesquisas são realizadas em várias

EDP’s particulares as quais são importantes para aplicações dentro e fora da Matemática, com

o desejo que este estudo possa motivar a obtenção de técnicas para obtenção de soluções de

outras EDP’s advindas dos vários ramos da ciência. Nesta direção, é de suma importância que

a estudante de graduação que vai se enveredar na pesquisa em análise matemática tenha uma

boa formação nesta linha de pesquisa.

2 Objetivos

2.1 Objetivos Gerais

• Qualificar a aluna para continuar seus estudos futuros em um curso de pós-graduação

visando dar continuidade às suas pesquisas iniciais e sua formação acadêmica.

• Motivar a aluna para o estudo das equações diferenciais parciais, partindo de exemplos e

aplicações para se chegar aos resultados clássicos centrais desta teoria.

• Conhecer as principais equações diferenciais parciais advindas da Mecânica e F́ısica Quântica

e estudar métodos clássicos para solucionar tais equações.

2.2 Objetivos Espećıficos

• Estudar as principais equações diferenciais parciais em regiões abertas de RN , tais como:

Equação de Poisson, Equação da Onda, Equação do Calor, Equação de Schrodinger,
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Equação de Hamilton Jacobi, etc.

• Discutir a existência, unicidade e dependência cont́ınua com relação aos dados iniciais de

soluções clássicas para as EDP’s descritas acima.

3 Justificativa da Pesquisa

Uma diferença importante entre EDO’s e EDP’s é a informação suplementar necessária

para a unicidade de solução. Por exemplo, na solução geral de uma EDO linear, aparecem

uma ou mais constantes arbitrárias: podemos determinar estas constantes impondo condições

iniciais, isto é, fixando os valores da solução e de suas derivadas até certa ordem em um

determinado ponto; podemos também obter unicidade, no caso de intervalos finitos, impondo

condições nos extremos dos intervalos, as chamadas condições de contorno. A situação para as

EDP’s é fundamentalmente diferente. Mesmo no caso linear, a solução geral, quando é posśıvel

encontrá-la, envolve funções arbitrárias das variáveis independentes, de modo que existe um

grau de generalidade muito maior com relação à forma da solução.

No caso de EDP’s, o espaço das variáveis independentes é multidimensional: procuramos

soluções definidas em um aberto do RN ; é natural substituir os extremos do intervalo (caso

N = 1) pelo bordo da região . Quando impomos condições sobre o valor da solução e de suas

derivadas no bordo da região (condições de contorno) temos um problema de valor de contorno

ou, simplesmente, problema de contorno. Condições de contorno aparecem de maneira natural

na descrição de fenômenos f́ısicos estacionários.

Dado um problema consistindo de uma EDP e condições de contorno e/ou iniciais, existem

três questões fundamentais:

i) Existência de soluções;

ii) Unicidade de soluções;

iii) Dependência da solução com respeito aos dados iniciais e/ou de contorno.

Para discutir a existência é preciso especificar não somente a classe de funções onde procura-

mos solução, mas também em que sentido as condições de contorno e/ou iniciais são satisfeitas.

A discussão da dependência da solução nos dados iniciais e/ou de contorno é muito importante.

Devemos lembrar que os dados de um problema f́ısico são dados experimentais que necessaria-

mente contém erros de medição; é, portanto, natural perguntar se pequenas variações nos dados

acarretam pequenas variações na solução. Se esse for o caso, diremos que a solução depende

continuamente dos dados iniciais e/ou de contorno. É claro que o significado de “pequenas

variações” depende do problema em questão.

Um problema para o qual valem existência, unicidade e dependência cont́ınua nos dados

iniciais e/ou de contorno é chamado um problema bem posto (no sentido de Hadamard). Caso

contrário, o problema é dito mal posto.
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Neste projeto, estaremos interessados principalmente na discussão da existência e unicidade

de soluções clássicas. Abordaremos algumas equações diferenciais parciais importantes (por

exemplo, Equação de Poisson, Equação da Onda, Equação do Calor, Equação de Hamilton-

Jacobi, etc.) para as quais, em certas circunstâncias, fórmulas expĺıcitas ou mais ou menos

expĺıcitas podem ser usadas para representar as soluções.

4 Metodologia

De posse de uma equação diferencial parcial, geralmente decorrente de fenômenos f́ısicos ou

geométricos, manipulamos esta EDP por métodos matemáticos, isto é, aplicaremos todas as

ferramentas e resultados da teoria de equações diferenciais parciais dispońıveis para se obter

solução ou informações sobre existência e unicidade de solução, como também, propriedades

qualitativas destas soluções, caso elas venham a existir. Esse resultado matemático é então

interpretado em termos f́ısicos, ou seja, se tal solução de fato faz sentido para o problema f́ısico

ou geométrico proposto inicialmente.

Para atingirmos os objetivos que almejamos, serão realizadas exposições semanais pela aluna

na presença da orientadora. Terão também discussões e resoluções de exerćıcios propostos a

fim de fixar os conceitos e resultados introduzidos. No decorrer do projeto, a aluna fará leitura

de textos complementares para ampliar seus conhecimentos e dar suporte ao andamento do

projeto.

5 Plano de Trabalho

Um bom conhecimento dos resultados clássicos e modernos da teoria das Equações Dife-

renciais Parciais, assim como uma boa noção de suas aplicações mais frequentes, é, portanto,

imprescind́ıvel para a formação de um aluno de graduação em Matemática, ou em área afim,

que se propõe a ter uma boa trajetória na pesquisa em Ciências Naturais Exatas, e mesmo

em algumas outras áreas da Ciência. Portanto, nosso intuito, como já explanado no projeto, é

estudar algumas EDP’s e alguns resultados básicos da teoria das equações diferenciais parciais,

dando ênfase a uma abordagem qualitativa e nas aplicações, pois sabemos que uma solução de

um problema não é apenas uma fórmula, uma função ou uma equação, mas antes, algo pleno de

significado e de informações sobre o fenômeno que está sendo descrito por aquela equação. Por

outro lado, para uma análise correta e bem fundamentada de problemas aplicados, é necessário

ter um conhecimento matemático adequado para estudá-los.

6 Cronograma de atividades

Evidentemente, a viabilidade da proposta é fact́ıvel uma vez que se trata de um estudo de

temas básicos que são estudados por pesquisadores na área de equações diferenciais parciais no
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ińıcio de sua formação acadêmica. No que segue, são apresentados temas e assuntos detalhados

que a aluna terá que estudar para atingir as metas desejadas. Pretendemos executar este estudo

em duas etapas:

Etapa 1: Alguns resultados de Cálculo Avançado.

(Janeiro - Abril de 2019)

1. O Teorema da Função Inversa;

2. O Teorema da Função Impĺıcita;

3. O Teorema de Sard;

4. Integrais múltiplas;

5. O Teorema de Fubini;

6. O Teorema de Mudança de Variáveis para Integrais;

Etapa 2: Equações Diferenciais Parciais.

(Abril - Novembro de 2019)

1. Quatro EDP’s Lineares Importantes

a) A Equação do Transporte;

a.1) Problema de Valor Inicial;

a.2) Problema Não Homogêneo.

b) A Equação de Laplace;

b.1) Solução Fundamental;

b.2) Fórmulas do Valor Médio;

b.3) Propriedades de Funções Harmônicas;

b.4) Funções de Green;

b.5) Métodos de Energia;

c) Equação do Calor.

c.1) Solução por Média Esférica;

c.2) Problema Não Homogêneo;

c.3) Método de Energia.

6



2. EDP de Primeira Ordem Não Linear

a) Integrais Completas e envelopes;

b) Caracteŕısticas;

a.1) Derivação de Caracteŕısticas;

a.2) Exemplos;

a.4) Condições de Fronteira;

a.5) Solução Local;

a.6) Aplicações.

c) Introdução as Equações de Hamilton-Jacobi.

c.1) Cálculo das Variações, EDO de Hamilton-Jacobi;

c.2) Transformada de Legendre. Fórmula de Hopf-Lax;

c.3) Soluções Fracas, Unicidade.

d) Introdução as Leis de Conservação

d.1) Choques, Condições de Entropia;

d.2) Fórmula de Lax-Oleinik;

d.3) Problema de Riemann;

d.4) Comportamento ao Longo do Tempo.

3. Outras Maneiras de Representar Soluções

a) Separação de Variáveis;

b) Métodos de Transformadas;

b.1) Transformada de Fourier;

b.2) Transformada de Laplace
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CNPq, Rio de Janeiro, 1991.

[6] MEDEIROS, L. A.; MIRANDA, M. M., Introdução aos Espaços de Sobolev e às Equações
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