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Resumo 

Teve como objetivo o estudo da dinâmica de 

equações diferenciais em que os coeficientes e o campo 

de vetores da equação apresentam diferentes níveis de 

regularidade. Foram analisadas integrabilidade, 

continuidade, diferenciabilidade dos coeficientes e campo 

de vetores para a obtenção do mesmo grau de suavidade 

para as soluções das equações. Ao fim conseguimos 

compreender algumas soluções diferentes das equações, 

já que inúmeras ainda não possuem resoluções definidas. 

 

Introdução  

Apesar de existirem inúmeras formas de soluções 

de um equação diferencial, há um vasto campo ainda não 

descoberto, assim inúmeras ainda não possuem soluções 

explícitas através de funções elementares. Nos cursos 

durante a graduação são considerados procedimentos 

sistemáticos para a construção de soluções fundamentais 

no caso de coeficientes constantes ou equações do tipo 

separável.  Existem ainda algumas soluções em forma de 

séries de potências, que abrangem mais tipos de funções, 

e assim tentamos determinar os coeficientes de forma a 

satisfazer a equação diferencial, as quais estão sendo 

vistas ao longo dessa iniciação científica. 

 

Material e Métodos 

Foram utilizados os livros: GUIDORIZZI, Hamilton 

Luiz. Um curso de cálculo. 5.ed. Rio de Janeiro: LTC, 

2004. ISBN 85-216-1280-X e também BOYCE, W. E. 

Equações diferenciais elementares e problemas de 

valores de contorno. 10. ed. - Rio de Janeiro: LTC, 2015. 

Ambos emprestados da Biblioteca Central Professor Faris 

Michaele (BICEN), UEPG – Câmpus Uvaranas. 

 Após a leitura dos capítulos, foram resolvidos 

exercícios para aprimorar o conteúdo previsto, e a partir 

da dificuldade encontrada na resolução dos exercícios, 

decidia-se seguir para a próxima seção ou reler o mesmo. 

Essa metodologia foi utilizada seguindo o cronograma 

pré-estabelecido: 

1. Análise das sequências e séries de potências; 

2. Estudo da continuidade e analicidade de soluções 

de equações diferenciais; 

3. Estudo da integrabilidade de soluções de 

equações diferenciais; 

4. Aplicações. 

 

 

 

 

Resultados e Discussão 

 Inicialmente foi proposto a análise de equações 

diferenciais ordinárias desconhecidas, para que fossem 

resolvidas utilizando de séries de potências, notando 

assim que inúmeras equações diferenciais sem solução 

podem ser resolvidas por séries de funções. 

 Mas mesmo com uma restrição grande na EDO 

inicial, nota-se que existem diversas formas de se 

resolver, pois possuem diversos casos específicos, como 

por exemplo ocorre ao dizer que 𝑃(𝑥0) ≠ 0, ou que 

𝑃(𝑥0) = 0 e para isso temos que aproximar 𝑥0 a fim de 

que 𝑃(𝑥0) = 0 tenda a 0, como também diversos outros 

casos. 

 Assim notamos estas propriedades em algumas 

aplicações, como a equação de Bessel  

𝑥2𝑦′′ + 𝑥𝑦′ + (𝑥2 − 𝑣2)𝑦 = 0 

que é uma equação diferencial com 𝑥0 = 0 um ponto 

singular regular, e que ao analisada cada caso para cada 

valor diferente de v, apresenta as soluções para cada uma 

das mais importantes, para 𝑣 = 0, 𝑣 = 1/2 e 𝑣 = 1. 

 

Conclusão 

Ao fim da pesquisa foi possível notar que existem 

inúmeras resoluções de equações diferenciais ainda não 

identificadas, pois a pesquisa atual abrange de certa 

forma poucos tipos de equações diferenciais, tendo assim 

um amplo campo de estudo desconhecido, assim 

devemos compreender as já existentes afim de que em 

um futuro as equações sem um desenvolvimento possa 

ser resolvida. 
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