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PREFÁCIO
Este texto foi escrito para alunos com uma formação e aptidão matemática mais
sólida do que o comum entre os graduandos em geofísica, e que necessitem aprofundarse na modelagem de processos geofísicos, ou que planejem continuar a sua formação em
um nível de pós-graduação. Ele se destina também a alunos de pós-graduação que
escolheram se especializar em geofísica matemática. Por discutir técnicas da física
matemática aplicáveis a um espectro muito amplo de problemas, o livro pode ser útil para
processamento de sinais e tratamento matemático dos problemas da geofísica, e das
ciências e engenharias de forma geral.
Uma das principais dificuldades encontradas no ensino da geofísica, tanto na
graduação quanto na pós-graduação, é a seleção do material a ser apresentado em sala
de aula. Por ser uma disciplina fundamentalmente interdisciplinar, a formação de um
profissional em geofísica requer, em princípio, que o futuro geofísico seja exposto a um
número grande de temas muito diferentes entre si. Na prática, no entanto, não há como
evitar que temas importantes sejam lecionados com maior brevidade do que outros
igualmente importantes. A geotermia, e em particular, o estudo detalhado dos processos
de transferência de calor no interior da Terra, são temas cuja discussão é limitada nos
cursos de graduação e se concentra, principalmente, no nível de especialização e de pósgraduação.
Desde 2007 a disciplina AGG-5923 “Transferência de calor em materiais
geológicos” é oferecida no curso de Pós-Graduação em Geofísica do Instituto de
Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. Como o
título da disciplina sugere, o material discutido é bastante amplo, envolvendo o estudo
das propriedades térmicas das rochas, mecanismos de transporte de calor no interior da
Terra, fenômenos de transporte em meios porosos e geração e solidificação de magmas.
Uma das principais dificuldades encontradas na apresentação dessa disciplina foi
encontrar um conjunto pequeno de textos em português que contivesse de forma
condensada aquelas técnicas e métodos cuja discussão detalhada em sala de aula é
limitada pelo tempo, e até mesmo pouco útil, mas que pode ser absorvida com maior
eficiência através de uma leitura dirigida.
Uma visão geral dos diferentes métodos de solução da equação de difusão de calor
é fundamental para a modelagem de um número significativo de processos
geodinâmicos. O propósito deste texto é fornecer parte desse material, mais
especificamente, apresentar as principais técnicas analíticas de solução da equação de
difusão.
Optou-se por não incluir no texto listas de exercícios, mas apresenta-se em
detalhe o desenvolvimento das soluções discutidas em cada capítulo. Sempre que
possível e oportuno, exemplos de aplicações geofísicas foram incluídos, visando
enriquecer a experiência do leitor.
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