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OBJETIVOS  DA DISCIPLINA (Ao final do curso o aluno será capaz  de:) 

• Resolver equações diferenciais ordinárias e equações diferenciais parciais aplicadas a 
problemas de diversas áreas da Engenharia Química. 

 
EMENTA DO PROGRAMA: 

• Espaços vetoriais. Sistema de equações diferenciais ordinárias. Matrizes de transição. 
Funções matriciais. Equações diferenciais ordinárias de coeficientes variáveis. Soluções em 
série de funções ortogonais. Problemas de Sturm-Liouville. Equações diferenciais parciais. 
Solução por separação de variáveis, superposição e similaridade. Transformadas integrais: 
Fourier e Laplace. 
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DESCRIÇÃO DO PROGRAMA: Teórico 

• Revisão de equações diferenciais ordinárias de 1a ordem 
o Métodos de Solução: 

� Equações separáveis;  
� Equações homogêneas;  
� Equações diferenciais exatas;  
� Fatores integrantes;  
� Equações especiais de 1a ordem; 

o Problema de valor inicial - Teorema da existência e unicidade de soluções;  
o Trajetórias ortogonais.  

 
• Equações lineares de 2a ordem 

o Teorema fundamental da existência e unicidade: 
� Família de soluções 
� Wronskiano 
� Soluções fundamentais. 

o Equações homogêneas com coeficientes constantes – Equação característica;  
o Equações não homogêneas: 

� Método dos coeficientes indeterminados; 
� Método de variação de parâmetros;  
� Equação de Euler-Cauchy; 

o Soluções por séries de potências: 
� Revisão de séries de potências; 
� Funções analíticas; 
� Teorema de Frobenius;  

o Solução por série de potências em torno de pontos ordinários;  
o Solução por série de potências em torno de pontos singulares;  
o Aplicações - Funções de Bessel, funções de Neumann e funções de Hankel;  
o Equação de Bessel modificada.  

 
• Sistemas de equações diferenciais ordinárias de 1a ordem 

o Revisão de álgebra linear: espaços vetoriais, vetores linearmente independentes, 
bases, dimensão, valores característicos, vetores característicos; 

o Redução de uma equação diferencial linear de ordem m em um sistema de m 
equações diferenciais lineares de primeira ordem;  

o Aplicações da álgebra linear às equações diferenciais ordinárias - Espaço de 
soluções;  

o Conceitos fundamentais na resolução de sistemas de EDOs: 
� Soluções matrizes fundamentais;  
� Funções matriciais;  

o Sistemas lineares homogêneos com coeficientes constantes;  
o Métodos dos valores característicos: 

� Valores característicos reais e distintos; 
� Valores característicos reais e iguais;  
� Valores característicos complexos; 

  
 



DESCRIÇÃO DO PROGRAMA (Continução): 
 

• A Transformada de Laplace 
o Fundamentos  

�  O método geral; 
�  A transformada de funções especiais; 
�  A expansão de Heaviside; 
�  Propriedades da transformada de Laplace; 
�  A transformada de Laplace de funções periódicas; 
�  Solução de equações diferenciais por transformada de Laplace; 

 
• Problemas de valores de contorno e teoria de Sturm-Liouville 

o Problemas de valores de contorno lineares homogêneos; 
o Fundamentos gerais: 

� Valores e funções característicos;  
� Identidade de Lagrange 

o Problema de Sturm-Liouville; 
o Problemas de valores de contorno não homogêneos; 
o Problemas de Sturm-Liouville singulares;  

 
• Equações diferenciais parciais (EDPs)- conceitos básicos 

o Introdução;  
o EDPs de 1a ordem quasi-linear;  
o Solução geral.  
o Equações diferenciais parciais quasi-lineares a duas variáveis independentes 
o Característica e classificação de EDPs;  
o Resolução de EDPs: 

� Método de similaridade; 
� Separação de variáveis 
� Transformada de Laplace; 
� Dicas de solução; 

 
• Separação de variáveis e séries de Fourier 

o O método da separação de variáveis;  
o Séries de Fourier;   
o Fórmulas de Euler-Fourier;  
o O teorema de Fourier;  
o Forma complexa da série de Fourier.  
o Aplicações;  

 
• Equações diferenciais parciais – a equação da onda 

o Introdução 
o Solução de D’Alembert; 
o Funções pares, ímpares e periódicas;  
o A corda finita.  

 
 
 
 



DESCRIÇÃO DO PROGRAMA (Continução): 
 

• Equações diferenciais parciais – equação da difusão 
o Condução do calor: barra com extremidades mantidas a 0o C;  
o Condução do calor: barra sujeita a outras condições laterais.  
o Equação da difusão bidimensional estacionária (equação de Laplace) 

 
• Resolvendo EDPs 

o Separação de Variáveis:  
� Homogeneização de condições de contorno; 
� Generalização dos problemas de valores e funções características; 

o Funções características encontradas em problemas da Engenharia 
Química: 

� Geometria plana; 
� Geometria cilíndrica; 
� Geometria esférica 

 
• Aplicações 

o EDPs homogêneas; 
o EDPs não homogêneas; 

 
 
 
 
 
 


