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Horário proposto: Terça-feira: 16h-20h

Objetivo: Apresentar algumas ferramentas matemáticas utilizadas no estudo das equações
diferenciais parciais, as quais em geral não são abordadas em cursos regulares.

Descrição: O curso será dividido em três etapas.

• Atratores para equações diferenciais parciais de evolução

Um aspecto importante no estudo das equações diferenciais parciais, além das questões
relacionadas à existência de soluções, é a investigação de propriedades dessas soluções.
Em particular, para equações de evolução, o estudo do comportamento assintótico das
soluções, ou seja, o que acontece para tempos grandes, pode fornecer informação impor-
tante sobre a evolução da dinâmica do problema. Apresentaremos os aspectos básicos da
teoria de atratores globais e sua aplicação às equações de reação-difusão e às equações de
Navier-Stokes. Serão também discutidas algumas questões relacionadas que permanecem
em aberto.
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J. C. Robinson, Infinite-dimensional dynamical systems. Cambridge University Press.,
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J. C. Robinson, Attractors and Finite-Dimensional Behaviour in the 2D Navier-Stokes
Equations, ISRN Mathematical Analysis, Volume 2013 (2013), Article ID 291823, 29
pages

• Equações de Euler

Questões fundamentais como existência e unicidade global de solução suave das equa-
ções de Euler em três dimensões ainda não foram completamente compreendidas. No
entanto, existem vários resultados já estabelecidos relacionados a estas questões e que se-
rão alvo de discussão neste curso. Entre estes resultados veremos: o teorema de existência
e unicidade local no tempo de solução suave das equações de Euler em três dimensões; o
critério de continuação de Beale-Kato-Majda; o teorema de existência e unicidade global
no tempo de solução suave das equações de Euler em duas dimensões e no caso de si-
metria axial (sem rodopio); a Conjectura de Onsager; existência de soluções dissipativas
das equações de Euler; existência global de solução fraca para as equações de Euler com
dado inicial em L2.

Referências:

C. De Lellis, L. Székelyhidi Jr., Dissipative Euler flows and Onsager’s conjecture, J. Eur.
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• Equações parabólicas totalmente não lineares

Nesta parte do curso apresentaremos uma introdução ao estudo de equações parabólicas
totalmente não lineares. Nosso objetivo será construir soluções para estas equações e
estudar sua regularidade. Na prática, gostaríamos de construir soluções clássicas, o que
nem sempre é possível. Devemos então enfraquecer o conceito de solução, obtendo para
estas equações o conceito de solução de viscosidade. Apresentaremos técnicas para se
obter estimativas a priori necessárias para se demonstrar teoremas de existência e também
estimativas de Harnack e de Schauder.
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