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Dedico à minha famı́lia.

ii

Agradecimentos
Ao final deste trabalho quero primeiramente agradecer à Deus por acreditar em mim e por me
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Resumo
Neste trabalho definimos o operador não local, raiz quadrada do Laplaciano com condição de
fronteira de Neumann, através do método de extensão harmônica. O estudo foi feito com o auxı́lio
das séries de Fourier em domı́nios limitados, como sendo o intervalo, o quadrado e a bola. Posteriormente, aplicamos nosso estudo, à problemas elı́pticos não lineares envolvendo o operador não local
raiz quadrada do Laplaciano com condição de fronteira de Neumann.
Palavras-chave: raiz quadrada do Laplaciano, condições de fronteira de Neumann, operador não
local, problemas não lineares, extensão harmônica, série de Fourier.
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Abstract
In this work we define the non-local operator, square root of the Laplacian with Neumann boundary
condition, using the method of harmonic extension. The study was done with the aid of Fourier series
in bounded domains, as the interval, the square and the ball. Subsequently, we apply our study, the
nonlinear elliptic problems involving non-local operator square root of the Laplacian with Neumann
boundary condition.
Keywords: square root of the Laplacian, Neumann boundary conditions, non-local operator, nonlinear problems, harmonic extension, Fourier series.
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