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INTRODUÇÃO 

 

 Este projeto é a primeira etapa de um projeto maior que deverá ser cumprido a longo prazo. 

O objetivo principal do trabalho é aplicar a teoria de equações diferenciais na resolução de 

problemas das ciências não exatas, como a medicina por exemplo. 

 A teoria de equações diferenciais é muito ampla, e portanto este trabalho deverá ser feito 

passo a passo. A primeira etapa a ser cumprida, que é o objetivo deste primeiro projeto, é estudar as 

equações diferenciais ordinárias mais simples, e os métodos de resolução mais conhecidos, 

construindo desta forma uma base para o estudo de equações diferenciais parciais e posteriormente 

a aplicação em ciências não exatas. 

 

 

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 tais equações, 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. 

 

 

 

METODOLOGIA 



 

Nesta primeira etapa do projeto pretende-se estudar equações diferenciais de primeira e segunda 

ordem e sistemas de equações lineares de primeira ordem. O trabalho será desenvolvido através de 

estudo dirigido e apresentação de seminários.  

 

Observação: A disciplina Cálculo I é co-requisito para se candidatar a esta proposta. 

  

 

 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

 

1. BOYCE, W. E.,  DI PRIMA R. C., Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de 

Contorno. LTC, 2010. 

 

2. DIACU, F., Introdução a Equações diferenciais. Teoria e Aplicações. LTC, 2004. 

    

   

  

 


