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RESUMO 
 
O método dos volumes de controle baseado em elementos, do inglês, Control 
Volume Finite Element Method (CVFEM) é um importante ferramenta matemática 
que vem ganhando muitos adeptos nos últimos anos com o crescimento do poder de 
processamento dos computadores modernos. Esse método é capaz de obter 
soluções para diversos problemas de engenharia e vem sendo largamente utilizado 
na indústria por meio de programas comerciais para tal. Porem poucas as vezes que 
o engenheiro que utiliza um programa desses realmente sabe como exatamente o 
método obtém uma solução para um determinado problema. Neste trabalho 
abordando o contexto da transferência de calor serão abordados dois problemas: um 
em regime permanente e outra em regime transiente. Os problemas propostas são 
de geometria 3D, um cubo unitário, porém, devido à forma de como o método é 
desenvolvido, geometrias mais complexas podem ser trabalhadas. E com isso 
procura-se aqui prover uma visão geral sobre o CVFEM e a sua aplicação em 
problemas de transferência de calor buscando fazer com que esse método não seja 
uma total “caixa preta” para um futuro usuário de um programa comercial. 
 
  



ABSTRACT 
 
The Control Volume Finite Element Method (CVFEM) is a important mathematical 
tool which been receiving a lot of adepts in the last years due the processing 
development of modern computers. This method is capable to obtain solutions for 
several engineering problems and has been widely used in the industry 
through commercials software. However, just in a few cases the user really knows 
how exactly the software gets the solution for the problem.  
This research, based on the context of heating transfers will focus on  two problems: 
a fix system and transient system, both with fixed temperatures on the boundaries.  
The problems has a 3D geometry, a unitary cube, with elements forms a tetrahedron 
but  due to the form of the method is developed, more complex geometries can be 
explored. Based on it, this research looks forward to provide a overview of the 
CVFEM and their application in heating transfers problems seeking to help future 
users not to think commercial software as a total "black box". 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Nos últimos anos temos presenciado um aumento da capacidade de 

processamento, memória, e mult-task dos computadores modernos, sejam esses os 

supercomputadores que trabalham para grandes empresas e governos, ou também 

os mais simples computadores pessoais (Tannehill,1984). 

Os métodos numéricos, os quais são muito antigos, já existiam no inicio do 

século XX. Porém nos últimos anos esses vem ganhando cada vez mais espaço no 

mercado. Com esse aumento mais do que exponencial da facilidade de acesso aos 

computadores as simulações numéricas vem sendo cada vez mais empregados em 

grandes e pequenos trabalhos de engenharia, sempre paralelamente aos métodos 

experimentais e analíticos. 

Estamos presenciando nessas primeiras décadas do século XXI o uso comercial 

dos primeiros programas computacionais de engenharia, sejam esses problemas 

estruturais, fluidodinâmica, eletromagnetismo ou mesmo termodinâmica. Porém 

esses programas profissionais funcionam como uma caixa-preta para o usuário, o 

qual muitas vezes não sabe o que está realmente acontecendo, principalmente para 

programas de uso em computadores “pessoais”. O engenheiro passa a ser somente 

um usuário do programa que aprende a apertar os botões e interpretar os 

resultados. Muitos softwares tais como Fluent®, Abaqus® entre centenas de outros 

disponíveis não oferecem essa oportunidade do usuário de interpretar e modificar o 

código computacional que interpreta a geometria da malha computacional e resolve 

o problema numérico, sendo os programas com código abertos de uso mais 

acadêmico. 

Saber o que está realmente acontecendo em um programa CFD (Computacional 

Fluid Dynamics) além de ser bastante interessante, pode auxiliar na tomada de 

decisões em afirmar a qualidade e validade dos resultados, em processos de pós 

processamento, melhorar a qualidade dos resultados obtidos e otimizar o tempo de 

processamento do projeto. 

 

 

  



2. OBJETIVOS 
 
O intuito deste trabalho é criar um programa, através do software MatLab, capaz de 

resolver numericamente problemas de transferência de calor transiente e em regime 

constante. O método no qual a pesquisa se baseia é o Método de Volumes de 

Controle Baseado em Elementos (CVFEM).  

De maneira geral, os objetivos são:  

 

I. Estudar os fundamentos de transferência de calor;  

II. Realizar uma revisão bibliográfica sobre os métodos numéricos mais utilizados;  

III. Entender e equacionar o método numérico escolhido (CVFEM) para resolver os 

problemas propostos 

IV. Entender dinâmica do programa Gambit® utilizado para gerar malhas 

tridimensionais não estruturadas;  

V. Programar um código computacional difusivo 3D em regime constante; 

VI. Programar um código computacional difusivo 3D transiente; 

VII. Validação dos códigos gerados em soluções analíticas e soluções encontradas 

na literatura;  

  



3. TRANFERÊNCIA DE CALOR 
 

A transferência de calor é a ciência da energia. Controlar a transformação da 

energia em suas diversas formas sempre foi algo de interesse do ser humano. Hoje 

a ciência e a tecnologia desenvolvidas ao longo dos séculos fazem possível que 

tenhamos controle sobre essas transformações. E estas estão presentes nas mais 

corriqueiras ações do nosso dia a dia e em muitos produtos da engenharia. Como 

observado, provado e nunca desmentido pela ciência a energia obedece a três leis 

fundamentais. O primeiro desses princípios é sobre a conservação da energia: “a 

energia não pode ser criada nem destruída, somente modificada de uma forma para 

a outra” (Kreith, 1992). Á segunda lei que deve ser respeitada é sobre o fluxo de 

energia, onde segundo Kreith “não é possível existir um processo cujo único 

resultado seja a transferência líquida de calor de uma região de temperatura mais 

baixa para um de temperatura mais alta” e por ultimo a lei zero define que “se dois 

corpos estiverem em equilíbrio térmico com um terceiro, estarão em equilíbrio 

térmico entre si.” (Çengel, 2003). 

Como definido anteriormente a partir da observação direta da segunda lei 

temos que o calor deve fluir sempre do meio mais quente para um meio mais frio, 

em outras palavras se existir um gradiente de Temperatura em um meio sólido o 

calor irá fluir para a região de temperatura mais alta para a de mais temperatura 

mais baixa. Como o objetivo deste trabalho é analisar como se dá a condução de 

calor em um meio sólido tudo o que for desenvolvido aqui segue essas três leis. 

O escopo que será aqui abordado abrange somente problemas de condução 

em sólidos com temperatura definidas em suas fronteiras. Esta área define 

problemas de equilíbrio térmico, insolação de ambientes, isolamento de fornos, 

trocadores de calor, reservatórios térmicos entre outros. Este escopo sozinho, não 

tem muita aplicação prática, pois muitas simplificações são feitas para que os 

problemas citados acima possam ser explorados. Mas por ser uma das áreas das 

mais fundamentais da transferência de calor é imprescindível que pleno 

conhecimento desta seja dominado. Para então galgar por áreas mais complexas. 

  



4. EQUAÇÃO ENERGIA 
 

As equações que regem a fluido dinâmica, termodinâmica, eletromagnetismo , 

transferência de calor e outros fenômenos físicos e químicos podem todas serem 

expressadas de forma matemática, geralmente fazendo uso de equações 

diferenciais na forma dada a seguir: 

 �∅�� + ∇�ρ v∅� − ∇�
∇∅� − �∅ = 0 Equação 4.1 

 

A equação foi formulada a partir de um longo processo evolutivo no estudo da 

fluidodinâmica computacional. Por ser tão abrangente a variável ϕ é posta da forma 

explicita e então especificada para cada caso. 

O objetivo aqui é resumir a equação 4.1 para resolver problemas de 

transferência de calor em regime constante em materiais sólidos e posteriormente 

abordar problemas transientes.Para isso o primeiro termo da derivada no tempo na 

equação 4.1 será considerado nulo, ou seja, a taxa de variação no tempo da variável 

ϕ é nula. Será também considerado que: por ser um sólido as partículas do domínio 

não se movem em relação ao próprio domínio, como ocorreria em um gás, por 

exemplo, em processo de convecção. Para isso a taxa de variação da velocidade no 

espaço é nula, ou seja, o segundo termo, o advectivo é nulo. E por ultimo caso tenha 

alguma fonte da variável ϕ, ou neste caso, uma fonte de calor, esta deverá ser 

apresentada como uma condição de contorno e sendo assim na equação geral o 

termo de fonte é nulo também. Após estas simplificações resta somente a equação 

4.2, que é a da condução de calor tridimensional (Çengel, 2003). 

 ∇��∇∅� = 0  Equação 4.2 
 

O coeficiente de difusão será constante também, ou seja,não se modifica ao 

longo do material,sobrando somente o Laplaciano da variável ϕ multiplicado pelo 

coeficiente de difusão. 

 �∆∅ = 0 Equação 4.3 
 

Essa equação será utilizada para a 1ª etapa deste trabalho. Em seguida o 

termo transiente que foi desconsiderado da equação será adicionado à equação 4.3 



e assim teremos a equação 4.4 que é relativa ao mesmo tipo de problema de 

condução de calor em 3D, porém com a possibilidade de analisar o problema 

proposto até que este alcance a estabilidade térmica. 

 �∅�� +  �∆∅ = 0 Equação 4.4 
 

Respeitando o balando das unidades e grandezas físicas, pelos métodos já 

bem desenvolvidos na literatura, para que a variável genérica ϕ represente a 

temperatura o coeficiente de difusão Γ deve ser igual ao coeficiente de difusão 

térmica do material divido pela condutividade térmica do material. Resultado na 

equação 4.5. (Maliska,2010) 

 ��∅�� +  
∆∅ = 0 Equação 4.5 
 

A equação 4.5 deve vir associada das condições de contorno e iniciais do 

problema. As condições de contorno podem ser de dois tipos: Neumman, as quais 

definem o valor da derivada nas fronteiras do domínio Equação 4.6, ou condições de 

Dirichlet, as quais especificam o valor da função no contorno Equação 4.7. 

Independentemente do problema trabalhado pelo menos uma condição de Dirichlet 

deve ser utilizada (Zienkiewicz,1983). E por último também é necessário as 

condições iniciais, as quais definem o estado do domínio no tempo t=0 Equação 4.8. 

 �∇∅|� = Q   Equação 4.6 
 ∅�Ω, t� =  T   Equação 4.7 
 ∅�x, y, z, 0� = T&  Equação 4.8 

 

  



5. SIMULAÇÃO 
 

5.1 - CONCEITOS BÁSICOS 

 

É importante antes de prosseguir definir alguns conceitos básicos, expressões e 

palavras brasileiras ou estrangeiras que estão sempre na área da simulação 

numérica computacional. Segue abaixo uma pequena lista. 

 

CFD-Computacional Fluid Dynamics – Dinâmica do fluidos computacional 

 

Código computacional – Processo que aplica o princípio de transformar as equações 

diferenciais em equações de diferenças finitas, com o objetivo de solucioná-las. O 

código conhecido como “solver” na literatura estrangeira gera um arquivo de 

resultados que é passado para a etapa de pós processamento. 

 

Pré-processamento – Processo que tem início antes de se iniciar os cálculos 

iterativos do código computacional, nesta etapa são obtidas as informações 

geométricas do desenho a ser trabalhado. Se inicia com a discretização da 

geometria, passa pela geração da malha e os tratamentos da geometria no inicio do 

código computacional 

 

Pós-processamento– O pós processamento é como o usuário irá visualizar os 

resultados que o código computacional gerou. Essa etapa consiste em gerar 

gráficos, vetores, cortes de seção e até animações. 

 

Elemento – Figura geométrica única dentro da malha. Composto por 4 nós que 

ligados formam um tetraedro. Os elementos estão distribuídos por todo o volume do 

material. 

 

Marcha no tempo – Processo de avançar na linha do tempo partindo de um instante 

t para um instante t + ∆t, guardando por um tempo informações de ambos os 

estágios para utilizar posteriormente. 

 

Validação: Resolver as equações corretamente. 



 

Discretizar- Separar em vários pequenos elementos um domínio inteiro. 

Workbench – Bancada de trabalho – Tela em um software que mostra as 

ferramentas com as quais o usuário pode interagir. 

 
5.2– OBJETIVO 

 

Ao observar a ultima equação,a equação 4.5, é fácil ver que ela necessita que 

complexos métodos matemáticos sejam utilizados para que uma solução analítica 

seja obtida a partir dela. Se o problema no qual equação se aplica envolver 

geometrias complexas, múltiplas condições de contorno, propriedade do material 

variável entre diversos outros agravantes que dificultariam a solução analítica, esses 

métodos seriam ainda mais complicados. 

Para contornar esse problema na engenharia faz-se uso dos métodos 

numéricos. Os mais comuns são: (i)Método das Diferenças finitas, (ii)Método dos 

Elementos finitos, (iii)Método dos Volumes Controle e (iv)Método dos Volume de 

Controle Baseado em Elementos Finitos. 

 

5.2- MÉTODO DAS DIFERENÇAS FINITAS 

 

Este método faz uso da definição da derivada, como sendo a tacha de 

variação de uma variável contínua num dado intervalo. Ao colocar o tamanho deste 

intervalo tendendo a um número suficientemente pequeno é possível obter bons 

valores da variável que esta sendo aproximada (Tannehill, 1984). Porém esse 

método traz sérias limitações quanto à forma do ambiente de trabalho, sendo difícil 

sua aplicação para geometrias irregulares e que necessitem de uma malha mais 

refinada em alguns pontos. (Tombarevé,2013) 

 

 

5.3- MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS (MEF) 

 

O Método dos Elementos Finitos foi desenvolvido para cobrir uma das 

maiores deficiências do Método das Diferenças Finitas. O MDF deve trabalhar com 

os contornos na direção do sistema de coordenada. Por esse motivo o MDF trabalha 



melhor com geometrias mais regulares. O MEF utiliza em cada elemento uma 

interpolação apropriada. Neste método uma função de interpolação é multiplicada 

pela equação diferencial e este produto integrado no elemento. (Tombarevé,2013) 

 

5.4 -MÉTODO DOS VOLUMES FINITOS (MVF) 

 

O Método dos Volumes finitos utiliza a mesma ideia de separar o domínio em 

vários pequenos elementos. A equação diferencial que é integrada diretamente no 

volume de controle. Neste método as funções de interpolação são utilizadas para 

aproximar as incógnitas nos pontos de integração. (Tombarevé,2013) 

 

 

5.5 - MÉTODO DOS VOLUMES DE CONTROLE BASEADO EM ELEMENTOS 
FINITOS 

 

O CVFEM é um método que junta às vantagens do MVF com as vantagens 

do MEF. Nesse método elementos poliédricos formam o volume de controle, e esses 

são construído seccionando os elementos finitos. Esse método, além de ser 

fisicamente fácil de compreender, é bastante flexível quanto à geometria do domínio 

analisado. (Tombarevé,2013) 

 

 

5.6 - MALHA NUMÉRICA UTILIZADA 

 

Neste trabalho serão utilizadas duas malhas numéricas computacionais. 

Ambas as malhas foram obtidas com o software Gambit®, que é um software capaz 

de gerar malhas em 2D e 3D, das mais variadas geometrias, ficando isso critério do 

usuário. O Gambit® gera uma malha computacional apartir de um desenho feito pelo 

usuário e exporta a malha e todas as informações necessárias em um arquivo *.neu. 

O padrão que este arquivo segue é explicado no Anexo I. 

 As duas malhas utilizadas aqui são da mesma geometria: um cubo unitário. O 

objetivo de usar duas malhas diferentes para a mesma geometria é que alguns 

testes podem ser feitos utilizando essas malhas.  



A malha mais grossa tem 95 pontos e 271 elementos distribuídos por todo o volume 

do cubo.  A malha mais fina tem 848 pontos e 3612 elementos. Uma representação 

dessa malha pode ser vista na figura 1 

 

 

 

 

Figura 1- Malha de 848 pontos 
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6. EQUAÇÃO GERAL REGIME PERMANENTE  
 

6.1-FORMULAÇÃO 

 

A formulação do método tem inicio com a equação 4.3 considerando somente 

os termos difusivos. A integral desta sobre um volume de controle fechado qualquer 

resulta na equação 6.1. 

 � ∇�
∇∅�'( )* = 0 Equação 6.1 
 

Ao integrar esta equação em um volume e em seguida aplicar o teorema da 

divergência de Gauss obtém-se a equação 6.2 a qual é o cerne do método dos 

volumes finitos que garante a continuidade, a consistência e a correlação física de 

todo o método aqui desenvolvido, pois nenhuma aproximação ainda foi feita. 

 ∮ 
∇∅+), = 0 -  Equação 6.2  
 

Esta equação pode ser dividida de forma que cada face do volume de 

controle contribua para a integral inteira, ou seja: 

 ∮ 
∇∅.+), = � 
∇∅/+),/ + � 
∇∅0+),0-0-/- + 123 = 0 Equação 6.3 
 

Onde ϕ_1, ϕ_2 e etc, são pontos que estão ligados ao ponto ϕ_p e F_nb 

representa todas as faces entre os pontos vizinhos. Até que a integral fechada seja 

reconstituída.A equação 6.3 pode ser interpretada como o somatório das 

contribuições de todas as faces multiplicada pelo coeficiente de condução e a 

temperatura no ponto oposto que liga a face ao nó central p.  

 4.∅. =  ∑ 423∅23 + 5. Equação 6.4 
 

Onde o subscrito “np” indica neighbors do inglês “vizinhos” e “p” o ponto de 

interesse. O termo a_np é calculado com os termos da equação 6.3. Lembrando que 

a derivada de ϕ nos pontos pode ser obtida numericamente via a função de forma, 

pois os termos que compõe ϕ nos pontos são calculados tomando informações 

geométricas já obtidas na etapa de pré-processamento. 



6.2-APROXIMAÇÃO FUNÇÕES DE FORMA 

 

Uma função de interpolação linear para um ponto qualquer dentro de um 

tetraedro que é utilizado neste método pode ser apresentada em termos de suas 

funções de base da seguinte maneira: 

 ∅ = 6/∅/ + 60∅0 + 67∅7 + 68∅8          Equação 6.5 
 ∅ = ∅�9, :, ;�  Equação 6.6 
 

Onde os sub índices indicam os quatro vértices do tetraedro sendo as 

referências a eles indicadas pela equação 6.5 a qual será entendida também para os 

outros vértices B,Ce D do tetraedro além do centróide do mesmo no ponto O os 

quais também são referidos como pontos 2,3,4 e 0 respectivamente. 

 ∅/ = ∅�9/, :/, ;/� = ∅- Equação 6.7 
 ∅0 = ∅�90, :0, ;0� = ∅< Equação 6.8 
 ∅7 = ∅�97, :7, ;7� = ∅= Equação 6.9 
 ∅8 = ∅�98, :8, ;8� = ∅> Equação 6.10 
 ∅& = ∅�9&, :&, ;&� = ∅? Equação 6.11 
 

Na equação 6.5 temos que os termos N_1,N_2, N_3, N_4 ainda pode ser 

expandido na forma  das equações6.12 a 6.15(Tombarevé,2013) 

 6/ = @AB 3A∗DB�A∗EBFA∗GH∗IJKLM  Equação 6.12 

 60 =  @NB 3N∗DB�N∗EBFN∗GH∗IJKLM  Equação 6.13 

 67 =  @OB 3O∗DB�O∗EBFO∗GH∗IJKLM  Equação 6.14 

 68 =  @PB 3P∗DB�P∗EBFP∗GH∗IJKLM  Equação 6.15 

 



Termos estes que descrevem a interpolação linear entre os pontos do 

tetraedro. Estes podem ser obtidos com uma combinação específica do produto 

escalar pelo produto vetorial dos 5 pontos seguindo as equações propostas 

(Tombarevé,2013) 

 6/ = QRSSSSST� QUSSSSSST × QWSSSSST�  Equação 6.16 
 60 = ,RSSSSSTX,WSSSSST × ,USSSSSTY Equação 6.17 
 67 = ,RSSSSSTX,QSSSSST × ,USSSSSTY Equação 6.18 
 68 = ,RSSSSST� ,WSSSSST × ,QSSSSST� Equação 6.19 
 

Onde os termos duplos são dados pela subtração dos vetores como no 

exemplo abaixo: 

 QRSSSSST =  RST − QST Equação 6.20 
 

Ou seja,os termos como os da equação 6.20 são dados pelos vetores ,RSSSSST =  Z9& − 9/, :& − :/, ;& − ;/[ Equação 6.21 
 ,QSSSSST =  Z90 − 9/, :0 − :/, ;0 − ;/[ Equação 6.22 
 ,WSSSSST =  Z97 − 9/, :7 − :/, ;7 − ;/[ Equação 6.23 
 ,USSSSST =  Z98 − 9/, :8 − :/, ;8 − ;/[ Equação 6.24 
 QRSSSSST =  Z9& − 90, :& − :0, ;& − ;0[ Equação 6.25 
 QWSSSSST =  Z97 − 90, :7 − :0, ;7 − ;0[ Equação 6.26 
 QUSSSSSST =  Z98 − 90, :8 − :0, ;8 − ;0[ Equação 6.27 
 

 Escolhendo uma das equações 6.16 a 6.19 no caso a equação6.16 para 

substituir pelo os coeficientes citados teremos a matriz de exemplo 

 



\ �̂ 	̂ 
�98 − 90 :8 − :0 ;8 − ;097 − 90 :7 − :0 ;7 − ;0\      Equação 6.28 

 

Cujo determinante é igual a: 

 [�:8 − :0 ��;7 − ;0� − �:7 − :0��;8 − ;0�]�̂ + [�97 − 90��;8 − ;0� − �98 − 90��;7 − ;0�] 	 +_  [�98 − 90��:7 − :0� − �97 − 90 �:8 − :0�]
� = QUSSSSSST × QWSSSSST   Equação 6.29 
 

Acrescentando os últimos termos correspondentes ao produto escalar fora dos 

parênteses é fácil obter a equação 6.30 

 �:8;7 − :8;0 − :0;7 +  :0;0 − :7;8 +  :7;0 +  :0;8 − :0;0� ∗ �9 − 90� + �97;8 − 97;0 − 90;8 +  90;0 − 98;7 +  98;0 +  90;7 − :0;0� ∗ �: − :0� + 98:7 − 98:0 − 90:7 +  90:0 − 97:8 +  97:0+ 90:8 − 90:0� ∗ �; − ;0� =   QRSSSSSTXQUSSSSSST × QWSSSSSTY =6/          Equação 6.30 
 

O qual como anteriormente já definido será separado nos termos a_1 , b_1 , 

c_1 e d_1 com o objetivo de facilitar o cálculo desses coeficientes no código 

computacional feito no Matlab® do problema proposto. 

Da equação 6.30 separando somente os termos independentes de x,y e z 

termos o resultado do coeficiente a_1. Somente os termos que multiplicam por 

temos b_1, somente os termos que multiplicam por y temos c_1 e por fim da mesma 

equação somente os que multiplicam por z temos d_1: 

 −90:8;7 +  90:7;8 − 97:0;8 + 98:0;7 − 98:7;0 +  97:8;0 = 4/ Equação 6.31 
 :8;7 − :8;0 − :0;7 − :7;8 +  :7;0 +  :0;8 = 5/    Equação 6.32 
 97;8 − 97;0 − 90;8 − 98;7 +  98;0 +  90;7 = `/    Equação 6.33 
 98:7 − 98:0 − 90:7 − 97:8 +  97:0 +  90:8 = )/    Equação 6.34 
 

Neste caso então para que as funções de forma estejam completas é 

necessário que o último termo referente volume do tetraedro seja calculado. 

Utilizando a equação 6.35 para cada elemento é possível completar a formulação 

para as funções de forma (Tombarevé,2013). 



 

*a =  /H b9/ :/90 :0 ;/ 1;0 197 :798 :8 ;7 1;8 1b Equação 6.35 

 

A título de conferir se o cálculo do volume dos elementos está retornando 

valores certos, é recomendável que todos os pequenos volumes dos elementos 

sejam somados, esta soma deve apresentar o volume do objeto inteiro. Este teste 

está presente no código computacional desenvolvido. Neste caso a soma deve ser 

um valor unitário, uma vez que para validar o código computacional desenvolvido 

será utilizado, como já descrito anteriormente, um cubo unitário 

 

Para conferir se as funções de forma N_1, N_2,N_3 eN_4 estão corretas é 

recomendável que o seguinte teste seja feito para auxiliar na validação do código 

computacional. 

 6/∅? +  60∅? +  67∅? +  68∅? = 1 Equação 6.36 
 

Esse teste deve ser aplicado a todos os elementos. Se ele for verdadeiro 

mesmo assim, isso significa que não há erros no desenvolvimento da função de 

forma dos elementos. Esse tipo de erro é bastante comum, pois na formulação 

dessa etapa são utilizadas muitas variáveis com sub índices diferentes e que se 

permutam, como na equação 6.31.É um processo repetitivo que deve ser feito com 

toda a acurácia possível.  Este teste está presente no código computacional em 

anexo. 

Ficando assim completa a equação6.5 seguindo a simples expansão nos 

outros vértices dos procedimentos até então realizados as equações 6.31 a 6.34 

podem ser visualizadas no código computacional desenvolvido. No código 

computacional em regime constante é possível verificar a presença desses 

coeficientes sendo estes essenciais no funcionamento do código, pois qualquer sub-

indice ou coeficiente colocado de forma errada irá impossibilitar o cálculo da 

solução, visto que haveria um grande erro na formulação geométrica do problema.  

 

 



 

 

6.3-GRADIENTE DAS FUNÇÕES DE FORMA 

 

O interessante neste método em se usar funções de forma lineares para 

descrever o comportamento da variável ϕ no interior do volume de controle e do 

elemento é que essas equações lineares são de 1º grau e as variáveis x,y e z são 

independentes. Essa sutileza na escolha faz possível uma grande simplificação nos 

cálculos que seriam necessários e ainda assim trás resultados muito bons para 

problemas difusivos como a condução de calor num sólido. 

Porém como a função ϕ(x,y,z) esta sendo tratada aqui de forma linear dentro 

do elemento temos que o gradiente desta função é dada pela equação6.37. A 

integral de superfície fechada na equação 6.3é considerando um nó central P (por 

exemplo) e todas as superfícies normais que rodeiam este nó (faces dos 

subvolumes de controle) 

 ∇∅ = F∅FD �̂ + F∅FE 	̂ +  F∅FG 
�       Equação 6.37 

 

Ou seja, são constantes em cada direção x y e z ∇∅ = 5∅�̂ + `∅	̂ +  )∅
�     Equação 6.38 

 

E por serem constantes estes termos podem “sair da integral” a qual ficará 

somente responsável por resolver a área associada, ou seja, o vetor normal da 

superfície o qual também vem dividido em cada uma das direções i, j e k segundo a 

orientação da face que será integrada. Como cada um dos termos da equação 6.38 

estão associados a uma direção i, j e k temos que a substituição da equação 6.38 na 

equação 6.3 resulta que os termos que não apontam na mesma direção sejam nulos 

e no fim desta sequência temos somente sobra os termos da equação 6.39 abaixo 

 ∮ 
∇∅+)d = 
�5/+D, +  `/+E, +  )/+G,e � ∅/ +  
X50+D, +  `0+E, +  )0+G,Y∅0 + 
X57+D, +  `7+E, +  )7+G,Y∅7 +  �F23 � = 0   Equação 6.39 
 

Onde F_nb expressa à contribuição de todos os nós ligados ao nó central. É 

bom ter em mente que cada elemento finito é composto por quatro sub volumes de 



controle, então a equação 6.39 acima deve ser calculada para cada um dos nós 

dentro de um elemento, com as respectivas áreas normais entre eles e os 

coeficientes da função de forma associado. Quando esta etapa for realizada para 

todos os pontos da malha esta será equivalente ao último termo C_nb.Assim a 

integral fechada engloba totalmente cada um dos pontos. Esta junção será realizada 

na seção 6.4 e 6.5 após serem definidos os vetores normais e as faces associadas. 

 

6.4-VETORES NORMAIS E FACES INTERNAS 

 

Considerando a mesma geometria até então adotada é fácil ver que cada 

ponto de um elemento qualquer, tem uma equação de área normal associada 

quando conectado entre os demais 3pontos do mesmo elemento. Esses valores são 

diretamente utilizados no momento de se atribuir as funções de forma e suas 

respectivas derivadas a cada elemento em análise. Na equação 6.43 é possível ver, 

tomando o nó simbólico P que o vetor normal se dá entre dois pontos de interesse, o 

ponto 1 e 3.Por exemplo,o vetor normal que passa pelos pontos 1,c e 3pode ser 

dado pelo produto vetorial dos pontos que formam essa face divididos em cada 

direção x,y,z  em detrimento do vetor normal unitário multiplicado pela área da face 

entre 1 e 3. 

Para calcular esse vetor normal é necessário primeiramente definir as 

coordenadas dos pontos que compõe a área associada então a geometria do 

problema será exemplificada. 

Cada elemento finito contem 12 pontos que compõem cada uma das faces 

internas. Os pontos “a”, “b”, “c”, “d”, “e” e “f”se encontram no meio de cada aresta do 

elemento tetraédrico. Os pontos “q”, “r”, “s”e “t” se encontram no baricentro de cada 

uma das faces que compõem o tetraedro. E por ultimo e não menos importante é 

considerado o centróide do elemento o ponto “o”. Estes pontos podem ser 

visualizados nasFiguras2 e 3. 



 

 

 

 

Figura 2- Tetraedro ExpandidoTetraedro Expandido 



Figura 3- Tetraedro vista superior

 
"Em verde “q”,“r”

“1”,“2”,“3”,“4”. 

Para facilitar a visualização e o desenvolvimento das equações

notação será adotada: Pa= [Xa, Ya, Za], onde o P com algum sub índice irá 

simbolizar um ponto qualquer no espaço com as suas 3 coordenadas X,Y e Z.

As coordenadas cartesia

média aritmética dos pontos do 

equações 6.40 a 6.41 mostram como obter para alguns deles. O mesmo raciocínio é 

seguido para obter as coordenadas dos demais pontos auxiliares

direções cartesianas.  

 

 

Tetraedro vista superior 

”,“s”, “t” em alaranjado “a”,“b”,“c”,“d”,“

Para facilitar a visualização e o desenvolvimento das equações

notação será adotada: Pa= [Xa, Ya, Za], onde o P com algum sub índice irá 

simbolizar um ponto qualquer no espaço com as suas 3 coordenadas X,Y e Z.

As coordenadas cartesianas desses pontos auxiliares podem ser obtidas pela 

dos pontos do elemento que estão associados a estes. As 

mostram como obter para alguns deles. O mesmo raciocínio é 

seguido para obter as coordenadas dos demais pontos auxiliares

“e”,“f” em vermelho 

Para facilitar a visualização e o desenvolvimento das equações, a seguinte 

notação será adotada: Pa= [Xa, Ya, Za], onde o P com algum sub índice irá 

simbolizar um ponto qualquer no espaço com as suas 3 coordenadas X,Y e Z. 

nas desses pontos auxiliares podem ser obtidas pela 

que estão associados a estes. As 

mostram como obter para alguns deles. O mesmo raciocínio é 

seguido para obter as coordenadas dos demais pontos auxiliares em cada uma das 



g@ =  hABhN0   Equação 6.40 gi =  hABhOBhP7   Equação 6.41 g? = hABhNB hOB hP8  Equação 6.42 

 

Seguindo esta abordagem dos vetores normais em cada face é fácil obter 

cada uma das 6 áreas associadas utilizando os pontos auxiliares descritos 

anteriormente. Essas áreas são: ATOS, CTOR, DSOR, BQOT, EQOS e FROQ são 

essenciais para o correto funcionamento de um código de qualquer problema 3D 

que utilize elementos tetraédricos. As equações 6.43 e 6.44 descrevem esses 

elementos. Sendo no nome adotado para os vetores normais: o número referente a 

origem do vetor normal e a letra o destino do mesmo. Pela Figura 4 é possível ver a 

qual área o vetor normal esta associado. Nesta estão presentes as áreas ATOS, 

CTOR e DSOR. 

 

n1c= (1/2)*(Pa-Po)X(Pt-Ps) Equação 6.43 
 

n1d=(1/2)*(Pd-Po)X(Ps-Pr) Equação 6.44 
 

 

Pela Figura 4 é possível ver os dois vetores que formam a área ATOS deste 

elemento de controle. O produto cruzado entre esses dois vetores retorna o vetor 

normal da área ATOS que está entre os pontos 1 e 2 .Mesmo raciocínio deve ser 

Figura 4- Volume De Controle Ligado ao Nó 1 Com Elemento Normal de Área Associado 



seguido para todos as outras 5 áreas do elemento e então os vetores normais entre 

os 4 ponto serão obtidos. 

n1c e n1d, associados às áreas ATOS e 

 

6.5-EQUAÇÃO DE CONDUÇÃO NO

 

Todas as equações desenvolvidas até agora 

significado e utilidade nenhuma. Porém é possível

a condução de calor em um solido

áreas normais associadas na direção certa

Para isso a equação 

simplificada nas3primeiras 

subvolume de controle associa

usado o nó P (nome qualquer somente para ilustrar) 

elemento passar novamente 

outras 3 integrais de área irão se somar às

encontre nos contornos do volume de controle esse processo irá se repetir até que 

todos os elementos que sejam formados pelo nó P somem suas contribuições para o 

nó e assim a integral de fluxo de 

Se o nó P se encontrar no contorno da geometria que e

integral fechada do fluxo por área não é restaurada. Dessa forma as cond

contorno do problema vê

exemplos são mostrados

importante ter em mente que o problema aqui proposto é um problema 3

geometria é ligeiramente mais complexa.
 

Figura 5- Loop Elementos CVFEM 

seguido para todos as outras 5 áreas do elemento e então os vetores normais entre 

os 4 ponto serão obtidos. As equações 6.43 e 6.44 determinam

e n1d, associados às áreas ATOS e DSOR, respectivamente

DE CONDUÇÃO NO CVFEM 

s as equações desenvolvidas até agora separadamente não tem 

significado e utilidade nenhuma. Porém é possível obter uma equação que descrev

a condução de calor em um solido, juntando a derivada das funções de forma e as 

ais associadas na direção certa.  

equação 6.3, que representa a integral fechada da área

primeiras integrais abertas que irão representar as três áreas do 

de controle associados a um nó central qualquer. Para ilustrar será 

nome qualquer somente para ilustrar) quando o 

elemento passar novamente em um elemento que contenha esse mesmo nó 

outras 3 integrais de área irão se somar às 3 já existentes, caso o nó P não se 

encontre nos contornos do volume de controle esse processo irá se repetir até que 

todos os elementos que sejam formados pelo nó P somem suas contribuições para o 

nó e assim a integral de fluxo de área fechada envolvendo o nó P é restaurada.

Se o nó P se encontrar no contorno da geometria que esta sendo analisada a 

fechada do fluxo por área não é restaurada. Dessa forma as cond

contorno do problema vêm a completar essa equação neste ponto

mostrados na Figura 5 em 2D para facilitar a visualização

importante ter em mente que o problema aqui proposto é um problema 3

geometria é ligeiramente mais complexa. 

    fonte: (Cunha,2010) com adaptações

seguido para todos as outras 5 áreas do elemento e então os vetores normais entre 

m como obter vetor 

respectivamente. 

separadamente não tem 

obter uma equação que descreva 

juntando a derivada das funções de forma e as 

que representa a integral fechada da área, será 

que irão representar as três áreas do 

qualquer. Para ilustrar será 

quando o loop por cada 

um elemento que contenha esse mesmo nó P 

3 já existentes, caso o nó P não se 

encontre nos contornos do volume de controle esse processo irá se repetir até que 

todos os elementos que sejam formados pelo nó P somem suas contribuições para o 

o nó P é restaurada. 

sta sendo analisada a 

fechada do fluxo por área não é restaurada. Dessa forma as condições de 

neste ponto. Esses dois 

visualização, porém é 

importante ter em mente que o problema aqui proposto é um problema 3D e a 

fonte: (Cunha,2010) com adaptações 



 

No loop nos elementos na figura 5 acima é possível ver como a integral é 

fachada num volume de controle. Na imagem da esquerda é mais fácil visualizar a 

geometria:os pontos nodais são identificados de 1 a 25 em preto, os elementos são 

identificados de 1 a 32 em verde, as linhas vermelhas indicam os volumes de 

controle e as linhas azuis os elementos finitos.  Na Seção do meio está presente o 

loop nos elementos para um volume de controle fora das bordas.  Nesta parte é 

possível ver que as contribuições dos subvolumes são somadas progressivamente 

ao nó central 13. Primeiro a contribuição do elemento 5 em roxo depois do 13 em 

vermelho, do 15 em azul e assim por diante  até que a integral de fluxo por área 

fechada seja restaurada. No quadro da direita o loop nos elementos é mostrado para 

o caso de um volume de controle que se encontra nas fronteiras da malha, neste 

caso o nó central 2. O loop inicia no elemento 1 em azul , depois no 3 em vermelho 

e por ultimo no 7 em verde. Cada elemento vai somando suas contribuições ao nó 

central até que todos os subvolumes de controle sejam somados. Neste caso por se 

encontrar na fronteira do sistema a equação necessita das condições de contorno 

para completar os termos que ainda faltam.  

 

6.6-CONDIÇÕES DE CONTORNO 

 

Como anteriormente explicado para caso o nó esteja na fronteira a integral de 

fluxo dentro de um elemento não se completa então é necessário que os nós que 

estejam no contorno tenham a contribuição das condições de contorno do problema. 

Para problema de condução de calor em um sólido existem 3 tipo básicos de 

condição de contorno: (i) temperatura especificada na superfície, (ii) fluxo de calor 

especificado na superfícies e ( iii) convecção especificada na superfície.  

A mais simples entre as 3 é a primeira. Com a temperatura especificada na 

superfície basta que o nó que esteja na superfície tenha a temperatura especificada 

e toda a equação que descreve o fluxo de calor no ponto do contorno seja igualada 

a zero, ou seja deve-se zerar o coeficiente a_nb da equação 6.4 e igualar a 1 o 

coeficiente a_n da mesma equação, sobrando somente o termo da equação 6.45 

abaixo. A aplicação dessa condição de contorno pode ser vista no código 

computacional em regime permanente presente no CD em anexo. 

 



∅. =  ∅�?2�?i2?  Equação 6.45 
 

A Figura 6 ilustra como que a matriz de coeficiente fica antes e depois de se 

aplicar esse tipo de condição de contorno. 

O comando spy( _matriz_)  foi utilizado para gerar a imagem. Este comando 

mostra um gráfico que aponta as coordenadas dos termos não nulos com pontos 

azuis.Neste exemplo a temperatura estava definida nas faces 1, 4, 5 e 6. 

O segundo tipo de condição de contorno é ligeiramente mais complicado de 

formular. Pois neste a equação da condução deve ser completada. Para isso temos 

uma matriz que indica quais os nós estão no contorno e desses nós quais são os 

triângulos que são formados nas superfícies do contorno,sabendo disso multiplica-se 

o fluxo de calor em cada ponto pela área de triangulo. Assim cada ponto irá trazer 

suas contribuições para os pontos que o formam contorno fechando a integral de 

fluxo.Este tipo de condição de contorno será aplicado em trabalhos futuros. 

O ultimo tipo, embora não que vá ser desenvolvido neste trabalho é feita 

igualando o fluxo de calor de convecção com o de condução no elemento. O 

coeficiente de convecção térmica hé utilizado nesse processo. 

 

 

 

Figura 6 - Matriz Coeficiente Antes (Esquerda) E Depois (Direita) Das Condições De Contorno 



6.7-VALIDAÇÃO DO CÓDIGO COMPUTACIONAL 

 Para validar o código que esta sendo desenvolvido, será adotada a seguinte 

metodologia: (i) refinar malha, (ii)comparar com resultados analíticos.Será 

considerado um problema para o código em regime permanente: com temperatura 

definida em 4 das 6 bordas do plano xy, com demais faces isoladas. 

  

6.8-RESULTADOS 

 

A primeira validação proposta é refinando a malha. Se o código 

computacional funcionar para uma malha mais grosseira, ele também deve funcionar 

para uma malha mais refinada. Esse tipo de validação só é aconselhável para 

problemas difusivos, caso fosse considerado o termo advectivo esse tipo de teste 

não apresenta resultados muito bons(Tombarevé,2013). Como este caso é difusivo, 

segue as figuras obtidas pelo código computacional desenvolvido. Neste caso foram 

adotadas as seguintes condições de contorno: temperatura definida nas 4 bordas do 

plano xy, sendo 3 faces opostas com T=0 e a última com distribuição senoidal de 

temperatura. Demais faces isoladas. Nesta primeira parte o foco principal não é as 

condições de contorno, as quais serão abordadas novamente na próxima etapa. O 

objetivo é observar a variação da suavidade dos resultados com a variação da 

densidade da malha. 

Observa-se que tanto para a malha de 95 pontos, quanto para a malha de 

848 pontos os valores interpolados apresentam uma correlação direta. Sendo assim 

o código computacional é dito como aprovado neste teste. 



 

Para a segunda etapa segue a explicação do problema escolhido: 3 das faces 

do plano xy terão temperatura constante igual a zero e a ultima face terá distribuição 

de temperatura que obedece a equação 6.46, demais faces isoladas. T =  Tj ∗ sen� nop �  Equação 6.46 

A solução analítica dessa equação em um problema tridimensional é bastante 

complicado, a solução analítica para um problema 2D seguindo as mesmas 

condições de contorno conforme a Figura 8, T_m =10, T=0 em x=0 , T=0 em x=0 ,  

T=0 em x=L , T=  Tj ∗ sen� nop � em y=b é dada por : 

Figura 7- Convergência código computacional utilizando malha de 95 Pontos ( Esquerda) e 848 
Pontos ( Direita) 

Figura 8- Problema a Resolver 



 q�9, :� = rs tuvwxyz{|tuvw �}~{ � d�+ � � D��  Equação 6.47 

 
Equação essa que foi utilizada um pequeno código no Matlab® para mostrar o 

resultado.Código presente no CD em anexo. Os resultados obtidos pelo programa e 

os resultados obtidos analiticamente esta dispostos na figura 9 

 

 
É possível ver que os resultados calculados por este código computacional 

são muito parecidos com os calculados analiticamente estando assim o código 

apresentando resultados corretos. 

O código leva em consideração uma geometria em 3D com a variação 

temperatura de entrada tanto em X quanto em Y, ou seja, é possível ver como se dá 

a distribuição da temperatura dentro material em outras direções como na seqüência 

da figura10 abaixo, que mostra vários cortes de dentro do espaço de análise em Z= 

0.9, em Z=0.6 ,Z=0.3 e Z=0.1 resultados estes esperados. Embora que as cores 

podem induzir a um interpretação errada é possível ver que a temperatura vai 

diminuindo até atingir 0 na região próximo à borda onde a temperatura é definida em 

0 em Z=0. 

 
 
 

Figura 9-Validação Regime Permanente 



 

Figura 10- Isoplanos 

   



7 EQUAÇÃO GERAL TRANSIENTE 
 

7.1-FORMULAÇÃO  

 

Para começar a trabalhar a equação de calor transiente no tempo será 

aproveitado todo o raciocínio até então desenvolvido partindo da equação 4.5 e 

então incluir o termo transiente (Patankar,1941).Primeiramente é feita a integral no 

tempo e no espaço da equação obtendo a equação 7.1 abaixo 

 

� � F�∅F��B∆��I= )�)* − � � ∇�
∇∅�'(�B∆�� )*)� = 0 Equação 7.1 

 

O segundo termo desta equação já foi desenvolvido em parte neste 

trabalho.O mesmo raciocínio será tomado então, ou seja, aplicar teorema da 

divergência de Gauss na integral e separar a superfície de controle em várias 

pequenas superfícies já com a função de forma linear.  

 

� � F�∅F��B∆��I= )�)* − � �
∇∅/+,/ +  
∇∅0+,0�B∆�� +  … � )� = 0 Equação 7.2 

 

O segundo termo forma a integral no espaço já desenvolvido. O primeiro 

termo pode ser avaliado da seguinte forma.  

 

� � F�∅F��B∆��I= )�)* = �`X∅. − ∅.&Y∆*  Equação 7.3 
 

Onde o sobrescrito 0 se refere à temperatura no tempo t, e quando não há 

sobrescrito se refere à temperatura no tempo t + ∆t. 

Mesmo raciocínio pode ser adotado para o segundo termo da equação 7.2 

 

� �
∇∅/+,/ +  
∇∅0+,0�B∆�
� +  … � )� = ��
∇∅/+,/ +  
∇∅0+,0 + ⋯ � +  �1 − ���
∇∅/+,/ +  
∇∅0+,0 + ⋯ �&  Equação 7.4 

 

O θ na equação 7.4 é um coeficiente de ponderação e este deve assumir 

valores entre 1 e 0. A escolha desse coeficiente é uma característica importante do 

código. Os três valores mais usuais de se encontrar na bibliografia dedicada a esse 



tema são 0, 0.5 e 1, levando a três métodos (i) explicito, (ii) crank-Nicolson e (iii) 

implícito respectivamente(Patankar,1941). 

Caso a variável θ seja igual a 0 o método assume que o valor de ϕ_0 

prevalece sobre o passo no tempo até que seja substituído subitamente por ϕ no 

instante t + ∆t. Esse método é limitado pela equação 7.5 e caso essa não seja 

respeitada o método pode vir a apresentar problemas de instabilidade numérica. 

Nesta equação é possível ver que se mais acurácia na discretização espacial for 

solicitada é necessário que o valor de ∆t também seja muito menor. 

 ∆� < �` �∆D�N0�   Equação7.7.5 
 

Caso seja adotado θ=0.5 o conhecido método de Crank-Nilson é descrito 

como sendo incondicionalmente estável. Porém muitas vezes esse método pode 

mesmo sendo estável resultar em problemas fisicamente não realistas.  

O método totalmente implícito é garantido que resultados fisicamente realistas 

sejam obtidos. Por esse motivo será aqui adotado que θ seja sempre igual 1 

(Patankar,1941). 

Devido a essa escolha feita da equação 7.4 sobra somente o primeiro termo 

do lado direito, o qual o resultado já é conhecido, foi desenvolvido na seção anterior 

e é descrito pela equação 6.4. Juntando esse termo que continua da equação 7.4 e 

o termo transiente da equação 7.3 de acordo com o que estava descrito na equação 

7.2 o método para regime transiente pode ser definido por: 

 X�`∆V + 4.Y∅. =  ∑ 423∅23 + �`∆*∅.& + 5.  Equação 7.7.6 
 

7.2-CONDIÇÃO INICIAL 

 

As mesmas condições de contorno utilizadas para validar o código anterior 

podem ser normalmente utilizadas nesta etapa. Como anteriormente feito à 

temperatura será prescrita nos nós das paredes do contorno, ou seja, a diagonal 

principal e tomando à partir da equação 6.45 definida na seção 6.6 

 ∅. =  ∅�?2�?i2?  Equação 7.7 
 



Como está explicado acima pela equação7.7 para calcular o primeiro ϕ_p é 

necessário que saibamos o valor de ϕ_p^0 sendo assim o método necessita que as 

condições iniciais de todos os pontos do problema sejam definidas. Após definir 

essas condições o método pode sofre uma iteração, essa ação irá fornecer os 

valores de ϕ_p estes valores deverão ser armazenados na variável ϕ_p^0 para que o 

método possa passar por outra iteração, e assim sucessivamente, até atingir o 

equilíbrio ou até o número de iterações máximas seja atingido. 

 

7.3-VALIDAÇÃO DO CÓDIGO COMPUTACIONAL 

 

A validação deste código transiente será feita assim como anteriormente 

escolhendo um caso teste escolhendo a mesma metodologia: (i) refinar malha, 

(ii)comparar com resultados analíticos. O caso que será abordado será: temperatura 

inicial maior do que zero e 1 face a temperatura igual a zero.Demais superfícies 

isoladas, ou seja, fluxo de calor nulo. 

 

7.4-RESULTADOS 

 

Como anteriormente realizado o primeiro teste é feito com o refinamento da 

malha. Os resultados desse teste serão pegando uma amostra no tempo 

50s,200s,400s e 600s para ambas as malhas de 95 pontos e 848 com passo de 

tempo de 1 segundo e posteriormente com passo de 0.1 segundo. Tomando uma 

linha central, que atravessa o cubo de uma face à outra partindo da face a zero 

graus até a face oposta.  Sendo todos os parâmetros unitários e a condutividade 

térmica k, igual a 10000W/mK. 

 



 

Figura 11 – Malha grossa 95 pontos e fina 848 pontos com dt =1 no momento 50s, 
200s, 400s e 600s 



 

Figura 12- Comparação passo de tempo dt=1 e dt=0.1 

A comparação dos resultados na figura 11 mostra que com o refinamento da 

malha espacial os resultados e são mais suaves o que indica que resultados 

melhores são encontrados. Com o aumento do passo tempo é possível ver que os 

resultados não diferem muito do da figura 11 anterior. Fato que já era esperado 

tendo em mente que este código computacional é aplicado somente para problemas 

difusivos. 

A ultima analise que será feita aqui é comparar com o resultado analítico. 

Este resultado é bastante complicado de se obter, pois devem ser utilizadas 

ferramentas matemáticas avançadas para obter a equação da condução transiente. 

A qual é dada pela equação 7.8 (Malalasekera,2007). 

 

q�9, �� = 4 r�y ∑ ��/���A02B/∞2�/ exp�−��20 �� cos� �20 9� Equação 7.8 
 

Onde  

 



�2 = �02�/�y0� Equação 7.9 
 

� = ��Equação 7.10 

 

Nas equações 7.10 acima o k é condutividade térmica do material, ρ é a 

densidade e c é calor específico. A figura 13 trás dois resultados sobrepostos, o 

analítico e o calculado pelo código computacional para a malha mais grosseira. 

 

 

Figura 13- Comparação analítico e numérico 

É Perceptível que o resultado do código não apresenta resultados muito 

parecidos com o analítico. Mas apresenta o mesmo comportamento de convergir 

para a temperatura nula como o esperado.Esse comportamento já era esperado, 

pois o código em regime permanente apresentou resultados corretos. O erro será 

tratado e resolvido de forma adequada nos trabalhos futuros que terão origem com 

este. 

 

 



  



8 SUGESTÃO DE CONTINUAÇÃO 
 

Com o desenvolvimento deste código computacional para problemas difusivos 

transientes um leque de oportunidades se abre para que diversas análises possam 

surgir através deste. Como já citado anteriormente, problemas de difusão se aplicam 

em diversas áreas da engenharia tais como a química, termodinâmica o 

eletromagnetismo entre outras possibilidades de trabalho. 

Além do que já foi citado, é possível seguir na mesma área de modelagem de 

transferência de calor e explorar problemas de radiação térmica. Abrindo 

possibilidade para tratar problemas reais tais como aquecimento e resfriamento de 

materiais,fornos aqua-tubulares entre outros. 

Outra área possível também de ser explorada futuramente é continuar nesta 

mesma abordagem de desenvolver um código e explorar o termo advectivo que foi 

ignorado nesta etapa do trabalho. Este termo abriria possibilidade para trabalhar 

com o escoamento de fluidos em baixo número de Reynoldsos quais abordam, 

problemas de superfícies porosas, trocadores de calor, energia solar para 

aquecimento de água entre outros. 

Caso um trabalho intensivo nesta área seja realizado é possível modelar as 

equações de Navier-Stokes para simular problemas de turbulência os quais são 

considerados o estado da arte se tratando de códigos computacionais numéricos 

computacionais. Esta abordagem faz possível tratar de problemas de grande 

interesse na engenharia, tais como escoamento de fluidos sobre um perfil 

aerodinâmico, modelagem de moto bombas, turbinas hidráulicas entre outros. 

Trabalhar com este problema difusivo serviu como uma etapa para conhecer 

e se acostumar com o método dos volumes finitos baseando em elementos.Nesta 

etapa foi proposto problemas simples para validar o código e iniciar a discussão 

nesta área. A próxima etapa será escolher uma dessas abordagens acima e 

trabalhar nelas para resolver problemas de engenharia. 
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10 ANEXO I – GAMBIT 
 

O programa utilizado para gerar a malha computacional da geometria analisada 
foi o GAMBIT®. OGAMBIT® é um poderoso programa capaz de gerar malhas em 
2D e 3D das mais complexas geometrias, utilizando o seu próprio workbench para 
desenho ou utilizando desenhos importados de outros programas específicos para 
desenhos técnicos em 3D tais como o Catia®, da  DassaultSystèmes®, ou o Solid 
Works® também da DassaultSystèmes®. Nesta primeira etapa do TCC nenhum dos 
dois programas de desenho citados acima foi utilizado, pois não havia necessidade 
para tal, visto a baixa complexidade da geometria estudada. Foi feito uso somente 
da interface gráfica do Gambit para obter a malha de teste: um cubo de dimensões 
unitárias. 

No final foi possível exportar um arquivo que continha todas as informações que 
foram produzidas neste processo. O arquivo de interesse tem a extensão *.neu. Um 
exemplo deste arquivo pode ser visualizado em: 
https://www.sharcnet.ca/Software/Gambit/html/users_guide/ug0c.htm no tópico 
C3.Este arquivo contém diversas informações que o usuário por de vir a precisar, 
porém muitas dessas informações podem ser descartadas do ponto de vista 
computacional, tais como nomes e linhas, pois o código computacional somente 
precisa das informações numéricas da malha para interpretar o arquivo de entrada, 
uma vez que todos os arquivos seguem o mesmo padrão e as informações ditas 
desnecessárias sempre estão nas mesmas posições sejam elas relativas ou 
absolutas. 
 No exemplo citado temos que logo abaixo da expressão “NODAL 
COORDINATES 1.2.1” esta presente as coordenadas X, Y e Z de todos os pontos 
da malha. Estes números são armazenados na variável “P” no código gerado. Em 
seguida no arquivo *.neu está registrado os nós que compõem cada elemento finito. 
Abaixo da expressão “ELEMENTS/CELLS 1.2.1” temos que cada linha representa 
um elemento e as colunas 4 em diante estão inscritos os nós que fazem parte do 
elemento. Este números são armazenado na variável “T” do código computacional. 
Abaixo da expressão “BOUNDARY CONDITIONS 1.2.1” estão os nós que se 
encontram nas superfícies do elemento. Estes nós são importantes para se 
determinar as condições de contorno no código. Este estão armazenados na 
variável “Contorno(ii).N_CC(jj)” onde “ii” simboliza a face e ”jj” o número do ponto da 
face. 

A ultima variável “E” do código computacional que simboliza todos elementos 
do contorno independentemente das faces onde este se encontram e dos nós que 
compõem este, é obtida por meio de um pequeno tratamento das variáveis P e T 
obtidas do arquivo *.neu. Esta variável “E” é necessária para determinar as 
condições de contorno quando uma condição de contorno de Neumann, ou seja, 
fluxo determinado, é prescrita nas fronteiras. Este tratamento pode ser observado no 
programa read_mesh3D_3. 
  
 
 

 
 
 
 
 



 
 


