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Resumo
Graças ao recente sucesso da teoria do cálculo fracionário, recentemente alguns
autores começaram a discutir o caso teórico das equações de Navier-Stokes a derivadas
temporais fracionárias. Um primeiro trabalho neste sentido foi feito por Shinbrot em [5],
que vericou a regularidade da derivada fracionária de algumas soluções das equações
de Navier-Stokes clássica.

Temos ainda outras pesquisas que trataram de variações

deste problema; veja [3, 4, 6] e referências citadas por eles.
Neste seminário, nosso intuito é o de discutir resultados recentes de [1] e suas implicações
futuras. Mais especicamente, estamos interessados no seguinte problema:

cDtα u − ν∆u + (u · ∇)u + ∇p = 0
∇·u = 0
u(x, 0) = u0

in
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RN , t > 0,
RN , t > 0,
RN ,

(FNS)

α ∈ (0, 1) é um número xado, cDtα denota a derivada fracionária de Caputo,
u = (u1 (x, t), u2 (x, t), . . . , uN (x, t)) representa um campo, ν > 0 uma constante xada,
p = p(x, t) uma função real e u0 = (u0,1 (x), u0,2 (x), . . . , u0,N (x)) é o valor inicial.
onde

Nós discutiremos a existência e unicidade de solução mild global para o problema,
algumas propriedades de decaimento e por último a integrabilidade no tempo. Finalmente,
juntando alguns resultados obtidos em [2], podemos intuir alguma melhora na regularidade
da solução mild global para o problema com derivada temporal clássica.
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