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Objetivo 
 

 

Revisar o método de diferenças finitas, estabilidade da solução e outras 
propriedades e aplicações para obtenção da solução em problemas de 

engenharia 
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Porque usar métodos numéricos? 
 

 

• Ferramentas poderosas de resolução de problemas: sem solução analítica, 
grandes sistemas de equações, não-linearidades e geometrias complicadas 

 

• Modelos: Delft3D, GLM, CE-QUAL-W2...  Métodos numéricos para a solução das 
equações que governam os fenômenos analisados  

 

• Quais: Métodos de diferenças finitas, volumes finitos, elementos finitos. 

Delft3D 
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Simplificações nas equações governantes 

Solução numérica das equações diferenciais 
=> resolver os modelos matemáticos que 
não possuem solução analítica! 

Chapra e Canale, Numerical Methods for Engineers, 2010 



Diferenciação 
• Derivada: taxa de mudança de uma variável dependente em relação a variável 

independente 

• A definição matemática da derivada começa com uma aproximação de diferença: 

 

 

em que y e f(x) são representações da variável dependente e x independente. Se x    0,  
tem-se a derivada: 
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Chapra e Canale, Numerical Methods for Engineers, 2010 



O método de diferenças finitas 
 

 

• Ferramentas poderosas de resolução de problemas: sem solução analítica, 
grandes sistemas de equações, não-linearidades e geometrias complicadas 

 

• Pode ser obtida por expansões em séries de Taylor 

 

• Diferenças progressivas, regressivas e centradas 

 

• Solução é discreta! 
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Série de Taylor 
 

• O que é uma série de Taylor? 

 

 

 

 

É um meio de prever o valor de uma função em um ponto em termos do valor 
da função e suas derivadas em outro ponto. 

 

 

 

 

 

Aproximação de ordem zero 

Aproximação de primeira ordem 

Aproximação de segunda ordem 

Aproximação de ordem n 

Termos para n+1, n+2.... Infinito! 
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Série de Taylor 

Chapra e Canale, Numerical Methods for Engineers, 2010 
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Diferenças finitas: diferença progressiva da 1ª derivada 

Erro de truncamento da série 

Aproximação de primeira ordem, truncada na primeira derivada: 

Chapra e Canale, Numerical Methods for Engineers, 2010 
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Diferenças finitas: diferença regressiva da 1ª derivada 

Expansão em série de Taylor em xi, para analisar o valor da função em xi-1, truncada na primeira derivada 

h=xi-xi-1 

Chapra e Canale, Numerical Methods for Engineers, 2010 
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Diferenças finitas: diferença centrada da 1ª derivada 

A análise por séries de Taylor dá uma informação 
prática: a diferença centrada é mais acurada para 

representação da derivada 
Chapra e Canale, Numerical Methods for Engineers, 2010 
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Diferenças finitas: derivadas de segunda ordem 
Expansão em série de Taylor em xi, para analisar o valor da função em xi+2: 

2 

Segunda derivada progressiva 

Segunda derivada regressiva 

Segunda derivada centrada 

Para melhorar a aproximação e 
acurácia da aproximação, pode-se 
adicionar mais termos na série de 

Taylor 
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Equações diferenciais parciais (EDP) 
 

• Equação envolvendo duas ou mais variáveis independentes (x, y, z, t) e 
derivadas parciais de uma função (variável dependente) u=u(x, y, z, t, ...) 

 

• A ordem de uma EDP é a maior ordem nas derivadas na equação 

 

 

 

 

 

Segunda ordem 
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Equações diferenciais parciais (EDP) 
 

 

 

 

 

 

Chapra e Canale, Numerical Methods for Engineers, 2010 

 
Cada categoria de EDP 
está relacionada à um 

problema de engenharia 
específico 
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Equações elípticas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Usadas para caracterizar sistemas em regime permanente (sem derivada no 
tempo) em duas dimensões espaciais 
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Equações parabólicas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Usadas para caracterizar como a variável desconhecida varia no espaço e no 
tempo 
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Equações hiperbólicas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Usadas em problemas de propagação, com segunda derivada em relação ao 
tempo. Como consequência, a solução oscila. 
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Condições inicial e de contorno 
 

 

 

 

 

• Condição inicial: definida para t=0 

 

• Condições de contorno 

1) Condições de Dirichlet 

 

 

2) Condição de Newman 

 

 

• em que α e β são constantes. 

 

 

T(x=0,t) = 100°C  
T(x=10,t) = 50°C 
T(x,t=0)=0 

x 
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Discretização da equação de condução do calor 
 

1) Método de diferenças finitas explícito 

2) Método de diferenças finitas implícito 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolver sistema de equações 
Algoritmo TDMA, por exemplo 

Solução direta 
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Solução da equação de condução do calor 
 

 

 

 

 

 

Método explícito 

Use the explicit method to 

solve for the temperature 

distribution of a long, thin 

rod with a length of 10 cm 

and the following values:  

dx = 2 cm, and dt = 0.1 s.  

At t = 0, the temperature of 

the rod is zero and the 

boundary conditions are 

fixed for all times at T(0) = 

100°C and T(10) = 50°C.  

k = 0.835 cm2/s 
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Equação elíptica: solução numérica 
 

 

 

 

 

 

 

+ 2 condições de contorno em x e 2 em y 
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Equação elíptica: solução numérica 
 

 

 

 

 

 

 

(1,1) 

i 

j 
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Convergência e Estabilidade 
 

• Convergência: quando Δx e Δt se aproximam de zero, os resultados da 
discretização numérica por diferenças finitas se aproximam da solução 
verdadeira. 

 

• Estabilidade: os erros na solução numérica não são amplificados, mas 
atenuados conforme os cálculos progridem. 

 

• Método de diferenças finitas explícito: 
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Solução da equação de condução do calor 
 

 

 

 

 

 
Método explícito 

Bruna Arcie Polli 
Modelagem com Delft3D 



Comparação com solução analítica 
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N=5 volumes

N=10 volumes

Analítica Numérica! 
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Conservação 
 

• Método numérico empregado na solução dos problemas deve conservar a 
propriedade, já que leis de conservação estão sendo resolvidas. 

 

• Exemplo: 
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Método de diferenças finitas explícito 
Método de diferenças finitas implícito 
Método de volumes finitos 

Polli, 2014; Polli e Bleniger, 2018 



Conservação: método de diferenças finitas explícito 
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Diferença progressiva no 
tempo e centrada no 
espaço (no termo de 

derivada segunda) 

Fundo: 

Superfície: 



Conservação: método de diferenças finitas implícito 
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Conservação: método de diferenças finitas implícito 
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Fundo: 

Superfície: 

Condições de contorno: 



Conservação 
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A energia na coluna d’água (Ej) foi calculada conforme: 
 
 
 
 
em que j indica tempo e i indica a posição,  
e a variação da energia foi calculada conforme: 
 
 
 
 
Que deve ser igual ao fluxo de energia na superfície 

Polli, 2014; Polli e Bleniger, 2018 



Conservação 
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Conservação 
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Conservação 
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Erros  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Arredondamento: resultado da representação de números reais com um 
número finito de algarismos significativos 

 

• Convergência iterativa: truncamento no número de iterações quando a solução 
é suficientemente próxima da solução final (função do tempo requerido para 
simulação e esforço computacional) 

 

• Discretização: truncamento da série de Taylor, desprezando termos de ordem 
maior 
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Ferramentas computacionais 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Exemplos de ferramentas de processamento de dados necessários 

• Visualizações 

• Análises dos dados 

 

Exemplos: 

• Processamento de perfis de temperatura no Matlab 

• Cálculo da termoclina 
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 Reservatório Vossoroca 

•  Formado em 1949 pelo represamento do Rio São João; 
• Função: regularizar a vazão para a usina hidrelétrica de Chaminé 

(capacidade de 18 MW). 

Área 

Volume 35,7 106 m3 

Profundidade máxima  17 m 

Profundidade média 8 m 

Tempo de detenção 117 dias 

Figura 38: Reservatório Vossoroca 
Fonte: FAVORETO et al. (2003) 
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Exemplo: perfis de CTD em vários pontos do reservatório... Como 
processar esses dados? 
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Exemplo: perfis de CTD em vários pontos do reservatório... Como 
processar esses dados? 

Bruna Arcie Polli 
Modelagem com Delft3D 



Processamento de dados: calcular a termoclina 
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Processamento de dados: calcular a termoclina 
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Figura 39: Temperatura no Reservatório do Vossoroca 

Reservatório Vossoroca 

Dados: Projeto GEE-Apine 
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Reservatório Vossoroca 

Dados: Projeto GEE-Apine 

Figura 40: Dados Meteorológicos no Reservatório Vossoroca. 
a) Velocidade do vento b) Temperatura do ar c) Umidade relativa e d) Radiação solar. 
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Resultados: Índices físicos do reservatório Vossoroca 

Figura 41: Índices Físicos para o reservatório Vossoroca 
a) Números de Wedderburn e do Lago, b) Frequência de Brunt-Väisälä 

 Número de dias que T>1, 2 e 
3 °C, W>1 e LN>1 para os 

dados medidos no 
reservatório Vossoroca 

* Índices físicos calculados com o Lake Analyzer 
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Processamento de dados: dados de entrada 
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Exemplo: campo de vento 
Como processar esses dados e visualizar? 



Tamanho da grade 
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10 camadas 

14 camadas 

20 camadas 



Variações temporais em uma seção 
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