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Abstract. The environmental and human health impacts caused by the emission
of pollutants into the atmosphere has always been a subject widely considered.
The preservation and improvement of air quality is something very important.
Therefore, there is a need to perform numerical simulations, in order to verify
and predict such impacts. Therefore, this study aims to analyze the current exis-
ting models for the simulation of two-dimensional transport equation, in order
to propose a new model, described in generalized coordinates and discretized
by the finite differences method, using the upwind scheme for its resolution.

Resumo. Os impactos ambientais e na saúde humana causados pela emissão
de poluentes na atmosfera sempre foi um tema bastante considerado. A
preservação e melhoria da qualidade do ar é algo de extrema importância. Por
isso, existe a necessidade de se realizar simulações numéricas, com a finalidade
de avaliar e prever tais impactos. Para tanto, este trabalho tem como objetivo
analisar os atuais modelos existentes para a simulação da equação de trans-
porte bidimensional, a fim de propor um novo modelo, descrito em coordenadas
generalizadas e discretizado através do método de diferenças finitas, utilizando
o esquema upwind para a sua resolução.

1. Introdução
Atualmente, existem inúmeras fontes de poluição atmosférica, tais como gases

produzidos por atividades industriais, por veı́culos automotores, por usinas, entre outras.
Essa dispersão de poluentes na atmosfera tem proporcionado grande parte dos impactos
nos ecossistemas e dos problemas de saúde que se enfrentam hoje. Por esse motivo, a
apresentação de medidas de controle para a preservação e melhoria da qualidade do ar é
imprescindı́vel [19].

Nesse sentido, a simulação numérica de problemas envolvendo equações diferen-
ciais parciais (EDPs) constitui-se uma forma bastante interessante de se avaliar e prever
tais consequências [22]. Para isso, o estudo e resolução numérica da equação de trans-
porte possibilitam estimar o comportamento dos poluentes, por meio da obtenção dos seus
nı́veis de concentração conforme o tempo, dada a região que está sendo investigada.

Neste trabalho, serão realizadas análises acerca dos atuais modelos existentes para
a simulação da equação de transporte bidimensional, cuja finalidade principal é a de suge-
rir um novo modelo, descrito no sistema de coordenadas generalizadas e discretizado por



meio do método de diferenças finitas, utilizando o esquema upwind de primeira ordem
(FOU) para a resolução do seu termo convectivo.

Dessa maneira, organizou-se este trabalho da seguinte forma: na Seção 2,
apresentam-se os conceitos-chave para o entendimento dessa proposta, além de uma re-
visão de trabalhos relacionados; na Seção 3, descreve-se o objetivo geral deste traba-
lho; na Seção 4, explicitam-se os procedimentos metodológicos necessários para atingir
o objetivo; na Seção 5, enumeram-se as atividades indispensáveis para o seu desenvol-
vimento e o seu respectivo perı́odo de execução; por fim, na Seção 6, identificam-se as
contribuições esperadas após a conclusão deste.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte

Com o propósito de auxiliar o entendimento deste trabalho, esclarecem-se os con-
ceitos relevantes nas próximas subseções.

2.1. Equação de Transporte

As EDPs são equações extremamente importantes na área de Ciências Exatas pelo
fato de que possibilitam modelar o comportamento de diversos fenômenos fı́sicos e/ou
quı́micos. Em outras palavras, uma ampla variedade de aplicações é proporcionada pelo
estudo e resolução das EDPs. Em particular, a equação de transporte ganha bastante
destaque atualmente, uma vez que é responsável por governar a dispersão de poluentes no
meio atmosférico ou na água. Calculando os nı́veis de concentração do contaminante em
cada instante de tempo, essa equação, em duas dimensões, é descrita por [24, 12, 2]:
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em que C indica a concentração. Nas derivadas parciais, t refere-se ao tempo. e x, y,
ao posicionamento no plano cartesiano. No termo convectivo, também nomeado termo
advectivo, vx e vy correspondem às velocidades dos fluxos de vento da região analisada,
obtidas por meio da solução de outra EDP chamada Equação de Navier-Stokes. As cons-
tantes Kx e Ky são os coeficientes de difusão, os quais são dependentes do meio em que
o poluente se propaga, assim como κ que equivale ao coeficiente de decaimento.

Como muitas das equações diferenciais não possuem soluções analı́ticas, como é
o caso da Equação (1), a criação de métodos de resolução numérica é fundamental. As
técnicas de discretização mais conhecidas atualmente são diferenças finitas, elementos fi-
nitos, volumes finitos e os métodos espectrais. Na proposta de modelagem deste trabalho,
utilizar-se-ão diferenças finitas como forma de resolução, explicadas com mais detalhes
na subseção 2.3.

Uma das caracterı́sticas mais importantes dos métodos de discretização é a
presença de uma malha para descrever a geometria do meio que está sendo investigado.
Quanto maior o refinamento da malha, melhor é a representação da geometria, porém
elevam-se as taxas de processamento e armazenamento em memória. Dessa maneira, a
forma de escolha das localizações e a quantidade de pontos exercem um papel essen-
cial em termos de custos computacionais e representação adequada do problema. Com



a finalidade de manter um equilı́brio entre essas variáveis, surge então a ideia do sis-
tema de coordenadas generalizadas, utilizado no modelo sugerido e melhor esclarecido
na subseção a seguir.

2.2. Coordenadas Generalizadas

Muitas vezes, a representação fı́sica de uma determinada geometria em um ambi-
ente computacional pode não descrever de forma real o problema, dependendo da meto-
dologia utilizada para a discretização do domı́nio, ou seja, a construção da malha. Essa
discretização pode ser tratada mediante o uso de malhas estruturadas ou não estruturadas.

As malhas não estruturadas possuem a caracterı́stica de serem mais versáteis que
as estruturadas [15]. Em contrapartida, apresentam dificuldade de ordenação dos vo-
lumes elementares, as células da malha, implicando diretamente no consumo adicional
de memória, devido ao aumento das dimensões da matriz. Em virtude da facilidade de
manipulação dos elementos da malha, optar-se-á então pela utilização de malhas estrutu-
radas.

Concernentemente ao sistema de coordenadas, as coordenadas generalizadas, ou
coordenadas curvilı́neas, cujas malhas são estruturadas, possibilitam também a adaptabi-
lidade presente em malhas não estruturadas, permitindo, dessa maneira, a representação
computacional se adequar à geometria do problema, a qual pode ser complexa ou não
[15, 11, 20, 21, 4]. Outro fator que se deve levar em consideração é a possibilidade
concentrar pontos da malha onde for necessário, proporcionando um estudo mais apro-
fundado em uma certa localização dentro da geometria.

Para que se possa descrever um objeto em estudo no sistema de coordenadas
generalizadas (ξ, η), é indispensável realizar uma transformação, a qual se fundamen-
tará no sistema de coordenadas cartesianas (x, y), comumente utilizado. As métricas
da transformação são responsáveis por efetuar essa mudança do domı́nio fı́sico (x, y)
ao domı́nio computacional, ou transformado, (ξ, η) e realizar compensações necessárias
[15], uma vez que o plano computacional adotado será do tipo retangular, e seus volumes
elementares, com dimensões unitárias.

Essas métricas de transformação são descritas matematicamente por:
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é o Jacobiano da transformação [15, 21]. Essa variável

é importante pelo fato de que, quando a malha é mal construı́da, e o Jacobiano tende a ser
nulo, a representação do plano fı́sico não é possı́vel [15, 20]. Isso ocorre, visto que a área

do elemento no plano fı́sico corresponde ao inverso do Jacobiano, ou seja, S =
1

J
.

Para a geração de malhas, existem algumas metodologias existentes, dentre elas, a
abordagem utilizando equações elı́pticas. Esse tipo de equações obtém soluções que não
geram Jacobiano nulo no domı́nio, e ainda duas linhas ξ ou η nunca se interceptam [15].
Vale salientar que o sistema de coordenadas generalizadas parte do pressuposto de que o
número de linhas que partem da fronteira esquerda da geometria deve ser igual ao número



de linhas que chegam na fronteira direita, igualmente ocorre entre as fronteiras superior e
inferior.

Assim sendo, as equações para a geração da malha, transformadas no sistema de
coordenadas generalizadas, são expressadas por:
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os termos fonte, os quais possibilitam determinar a concentração de pontos da malha
conforme a necessidade [15, 4].

Para a aproximação numérica das Eqs. (3) e (4), generalizam-se as derivadas
parciais em x e y, utilizando uma única variável φ para a sua representação [15, 4]:
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Aplica-se também uma rotulagem de ı́ndices nos nós da malha, ilustrada pela Figura 1,
através dos pontos cardenais P (centro), E (leste), W (oeste), N (norte), S (sul), NW
(noroeste), SW (sudoeste), SE (sudeste) e NE (nordeste).

Figura 1. Rotulagem de ı́ndices

A solução numérica, portanto, da equação genérica para a geração da malha, Eq.
(5), aproximando-se os termos das derivadas para o ponto P pelo método de diferenças
finitas centrais, é indicada por:
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2.3. Método de Diferenças Finitas

Em quaisquer métodos numéricos de resolução de EDPs, é necessário realizar
manipulações algébricas para expressá-las na forma de operações aritméticas facilmente
interpretadas pelo computador. A aproximação por diferenças finitas realiza este processo
através da discretização das equações diferenciais em função dos pontos (nós) da malha,
nos quais se deve representar a sua solução exata [3].

Para desenvolver o passo de discretização do domı́nio, considere uma função u =
u(x) contı́nua e com derivadas contı́nuas, além de um espaçamento h. A expansão de u
em série de Taylor é dada por:
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h2

2
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se que u(x+h) ≈ u(x)+hu′(x). Dessa forma, a aproximação progressiva (ou avançada)
para a primeira derivada é expressa por:
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Realizando analogamente o mesmo processo partindo da Equação (8), a
aproximação regressiva (ou atrasada) para a primeira derivada é denotada por:
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Além disso, subtraindo a Equação (7) da Equação (8) e realizando algumas
manipulações matemáticas, obtém-se a aproximação de diferença central para a primeira
derivada, dada por:
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De maneira análoga, é possı́vel calcular aproximações para derivadas de ordens
superiores. Adicionando as expressões (7) e (8), obtém-se por meio de alguns desenvol-
vimentos matemáticos a diferença central para a segunda derivada, expressada por:

u′′(x) =
u(x+ h)− 2u(x) + u(x− h)

h2
+O(h2), (12)



em que O(h2) =
h2

12
uiv(x) + . . . .

As Equações (9 - 12) englobam grande parte das formas de discretização que são
utilizadas pelo método de diferenças finitas. Para que o computador possa resolvê-las,
a implementação das fórmulas é comumente realizada pela manipulação de matrizes ou
vetores. A fim de facilitar a compreensão, considere, por exemplo, um vetor contendo os
pontos da malha pertencentes a um meio unidimensional e a função u = u(x) previamente
definida. Assim, os valores de u(x − h), u(x) e u(x + h) presente nas aproximações
correspondem respectivamente a ui−1, ui e ui+1, onde i equivale à posição no vetor sobre
a qual a derivada de u está sendo aproximada, como se pode verificar na Figura 2.

Figura 2. Discretização por Diferenças Finitas

O termo convectivo presente em equações que transportam propriedades fı́sicas,
como é o caso da Equação (1), provoca, na maioria das vezes, dificuldades de se obter
soluções numéricas de boa qualidade. Isso depende significativamente do esquema de
discretização escolhido, devido à aproximação imprecisa das derivadas advectivas nesse
tipo de equações [3].

Grandes esforços estão direcionados na criação de esquemas capazes de resolver
o problema, dentre os quais, a estratégia upwind, descrita na subseção seguinte, tem se
destacado [3].

2.3.1. Esquema upwind

De acordo com o esquema upwind, o termo convectivo é discretizado conforme
o sinal do vetor velocidade no local, ou seja, no mesmo sentido do fluxo. A técnica se
baseia na disposição de três nós computacionais adjacentes ao ponto de discretização [3]:
a jusanteD (Downstream) e as montantes U (Upstream) eR (Remote-upstream). Pode-se
perceber pela Figura 3 que essa disposição está relacionada com o sentido da velocidade
vf , a qual se refere a uma variável convectada φf na face f .

Figura 3. Disposição dos nós D, U e R

Dessa forma, para avaliar φf , basta escrever a variável em função dos três nós
computacionais [3], por meio da relação:

φf = φf (φD, φU , φR). (13)



Baseado em [3], para entender o processo de discretização, considere um exem-
plo de aproximação de um dos termos convectivos da Equação (1), utilizando diferenças
centrais:
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Para manter consistência e estabilidade nas propriedades fı́sicas da equação de transporte,
observe na Equação (14) que a aproximação, realizada sobre a posição (i, j), utilizou os
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As concentrações C nos pontos indicados (nó computacional U ) são então cal-
culadas dependendo do sinal da velocidade vx correspondente e, por consequência, da
localização dos nós D e R. De forma equacionada, o esquema upwind para C|(i+ 1
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em que α|(i− 1
2
,j) = 1, se vx|(i− 1
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2
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maneira, sabendo que a concentração C é equivalente a φf , anula-se φD devido ao valor
de α, e φU ficará dependente apenas de φR.

Na subseção 2.4, é realizada uma revisão bibliográfica dos modelos para o trata-
mento da dispersão de poluentes encontrados na literatura, acompanhados com as respec-
tivas metodologias utilizadas.

2.4. Estado da Arte

Fang [5] apresenta um novo modelo de ordem reduzida para a simulação da
poluição de ar, no qual utiliza-se uma malha adaptativa não estruturada e a técnica de
discretização de elementos finitos. Como demonstração, realiza-se a aplicação em cânions
urbanos em ambientes bidimensionais e tridimensionais. Comparando com um modelo
de elementos finitos completo, os resultados mostraram que a precisão é mantida, com
ricos detalhes dos escoamentos de ar, e os requisitos computacionais são reduzidos.

Também utilizando o método de elementos finitos adaptativo, Ferragut [7] resolve
numericamente o problema da equação de transporte, contudo com caracterı́sticas apenas



na direção horizontal; na direção vertical, aplica-se a técnica de diferenças finitas. Os
poluentes simulados são passivos (não reativos) e avaliados sobre escala urbana, e um
modelo de campo de velocidade do vento desenvolvido pelos próprios autores é incluı́do.
Técnicas de paralelização do algoritmo foram empregadas, melhorando a precisão da
solução e simultaneamente reduzindo o tempo computacional.

Analisando a dispersão de poluentes em cânions urbanos, Madalozzo [14] inves-
tiga numericamente três casos, diferenciando-se apenas nas configurações da geometria.
O modelo foi baseado na formulação de elementos finitos utilizada por alguns dos autores,
com a finalidade de tratar problemas de transporte de massa e calor em microescala ur-
bana. Foi constatado que o padrão de escoamento governa a dispersão e que houve grande
influência da temperatura, quando comparada com resultados de simulações isotérmicas.

A dinâmica dos fluidos computacional (em inglês, Computacional Fluid Dyna-
mics - CFD) é a área de mecânica dos fluidos responsável por efetivar as simulações
numéricas de problemas envolvendo escoamentos. Fazendo uso do modelo Comprehen-
sive Turbulent Aerosol Dynamics and Gas Chemistry (CTAG), pertencente ao ramo CFD,
Steffens [18] simula os gradientes espaciais das concentrações do poluente SF6 atrás de
uma barreira sólida nas proximidades de uma estrada. Foram empregadas duas técnicas
de CFD, Reynolds-averaged Navier-Stokes (RANS) e Large-Eddy Simulation (LES), am-
bas utilizadas para a simulação de escoamentos turbulentos. Apesar da menor complexi-
dade, o modelo RANS se encontrou insuficiente para se prever a dispersão de poluentes na
região analisada. Dessa maneira, o modelo LES apresentou-se como melhor opção para
a simulação nessas condições, onde uma zona de recirculação formada atrás da barreira é
considerável. Como conclusão, o trabalho pode ser bastante útil para o auxiliar a projeção
inteligente de estradas.

Utilizando LES também como metodologia, Zhong [23] estuda a dispersão de
poluentes reativos em um profundo cânion urbano, sob condições meteorológicas neutras.
Por causa da formação de dois vórtices instáveis dentro do cânion, a variação espacial dos
poluentes é bastante significante. O modelo desenvolvido poderia auxiliar na criação de
estratégias de planejamento urbano e administração de tráfego, bem como na avaliação
da exposição humana à poluição.

Gousseau [9] faz uso de LES para a simulação da dispersão de poluentes ao redor
de uma construção cúbica isolada. Esse tipo de construção provoca grandes vórtices e,
por isso, exerce papel fundamental no transporte de massa turbulento. Três anos depois,
Gousseau [8], trabalhando sobre uma área urbana atual, realiza um estudo semelhante
no centro de Montreal, Canadá, utilizando LES também como metodologia e conside-
rando duas direções de vento. A meta desse estudo foi averiguar e entender os processos
ambientais como eles ocorrem em situações reais e mais complexas. Como resultado,
destaca-se a influência no processo de transporte do posicionamento das construções em
relação ao fluxo de vento.

Outra aplicação de LES foi desenvolvida por Kikumoto [10] para realizar a dis-
persão turbulenta de poluentes do ar reativos quimicamente em um cânion urbano bidi-
mensional. As reações tiveram influências significantes nas concentrações de poluentes
no espaço do cânion. Além disso, a estrutura da geometria teve grande impacto sobre o
transporte de poluentes no ar.



Aplicando um outro modelo de escoamento turbulento, denominado Detached-
Eddy Simulation (DES), Lateb [13] simula numericamente, sobre uma malha refinada
altamente estruturada, o campo de velocidade do vento e o campo de dispersão de um
poluente emitido de uma fonte pontual rodeada de duas construções. Comparando os
resultados com um outro modelo CFD, foi evidenciada a mesma média de erro aproxima-
damente das concentrações calculadas, entretanto o tempo de processamento do modelo
adotado foi significativamente maior.

Diferente da maioria das metodologias comumente encontradas, Feng [6] realiza a
previsão das concentrações médias diárias do poluente PM2.5 por meio da criação de um
modelo hı́brido, fazendo uso de análises da trajetória da massa de ar e de transformação
wavelet. A trajetória da massa de ar foi utilizada para distinguir corredores de transporte
de ar limpo e ar poluı́do em algumas estações de monitoramento selecionadas. Para cada
corredor, uma rede de estação triangular foi contruı́da. Em seguida, a sequência de tempo
original das concentrações do poluente avaliado foi decomposta por transformação wave-
let em pequenas subsequências com menor variabilidade, e então, para cada uma delas,
aplicada a estratégia de previsão. Com o propósito de melhorar a precisão de uma rede
neural artificial, a combinação de técnicas demonstrou ser bastante eficaz.

Os modelos de transporte quı́mico (em inglês, Chemistry Transport Models -
CTMs) são tipicamente aplicados com a finalidade de realizar simulações da quı́mica
atmosférica. Como proposta para a diminuição da poluição de ar, Schaap [17] desenvolve
cinco CTMs em três dimensões, estudados sobre a Europa. O objetivo principal do tra-
balho era determinar a resolução ótima de malha horizontal, na qual a adição de esforços
computacionais não proporcionam um desempenho melhor do modelo. O estudo mostrou
que o aumento na resolução é algo vantajoso, e as respostas dos CTMs foram bastante
consistentes, sendo que a maior foi encontrada para os poluentes NO2, PM10 e O3.

Assim como a dispersão de poluentes na atmosfera, a equação de convecção-
difusão-reação pode também descrever o transporte de um determinado contaminante
sobre a água. Ngo-Cong [16] propôs a redução da equação de transporte bidimensio-
nal para sua aproximação unidimensional em um escoamento de canal aberto turbulento,
mantendo a precisão das concentrações. De acordo com os autores, essa redução possibi-
lita estimar o tamanho horizontal das nuvens do poluente de maneira mais rápida.

Portanto, pode-se perceber que diversas metodologias são aplicáveis neste con-
texto de pesquisa relacionado ao problema de dispersão de poluentes. Contudo, a
utilização de um sistema de coordenadas generalizado como forma de modelagem na
resolução numérica da equação de transporte poderia oferecer um grande diferencial na
área de mecânica dos fluidos, caso sejam obtidos resultados de ótima precisão com baixo
custo computacional.

Na próxima seção, expõem-se os objetivos mais importantes deste trabalho.

3. Objetivos

Ressaltando o que já foi dito anteriormente de uma maneira mais organizada, o
objetivo geral deste trabalho constitui-se em, além de estudar e avaliar as atuais meto-
dologias empregadas para a simulação numérica da equação de transporte bidimensio-
nal, apresentar um nova proposta de modelagem, baseado na reunião de um conjunto de



técnicas matemáticas para o seu desenvolvimento, com ênfase na adoção do sistema de
coordenadas generalizadas.

A seção a seguir explicita os métodos e técnicas fundamentais para o alcance das
metas expostas.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Para a elaboração deste trabalho, um levantamento de material bibliográfico será

realizado em bibliotecas digitais como ScienceDirect1, ACM2 e IEEE Xplore3, utilizando
palavras-chave relevantes e associadas ao assunto. Em seguida, para cada referência
levantada, buscar-se-ão os procedimentos metodológicos aplicados para a simulação
numérica do problema, a fim de que seja possı́vel analisar criticamente as vantagens e
desvantagens de cada estratégia adotada.

Posteriormente, para a formulação de um novo modelo, será indispensável um
aprofundamento do estudo dos conceitos básicos para o entendimento do mesmo, por
meio de pesquisa em livros de grande importância, tais como de Maliska [15] e de For-
tuna [1]. Além disso, será necessário realizar o seu desenvolvimento matemático, o qual
engloba a transformação de coordenadas cartesianas para generalizadas, acompanhada
pela discretização.

Finalmente, a programação da equação resultante será implementada na lingua-
gem Fortran 904, uma vez que o foco principal desta proposta está embasada no alto
desempenho e na precisão dos resultados, buscando coerência com a situação real. A
elaboração e a execução de testes convenientes também é crucial, com a finalidade de
identificar e corrigir prováveis erros. Para a visualização gráfica dos testes executados,
será utilizado o software Paraview5, cujos dados de entrada estarão em formato .vtk.

A próxima seção demonstra o cronograma de execução vinculado às atividades
essenciais para o cumprimento deste trabalho.

5. Cronograma de Execução
Como descrição das etapas fundamentais deste trabalho, enumeram-se as seguin-

tes atividades:

1. Levantamento e análise de material bibliográfico relevante;
2. Escrita da análise executada;
3. Aprofundamento do estudo de conceitos básicos para a formulação do modelo;
4. Escrita dos conceitos estudados;
5. Desenvolvimento matemático;
6. Escrita do cálculo desenvolvido;
7. Implementação da equação resultante;
8. Elaboração e execução de testes;
9. Escrita dos resultados conquistados;

1http://www.sciencedirect.com/
2http://dl.acm.org/
3http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
4http://www.fortran.com/
5http://www.paraview.org/

http://www.sciencedirect.com/
http://dl.acm.org/
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
http://www.fortran.com/
http://www.paraview.org/


10. Escrita de outras seções necessárias;
11. Revisão completa e correção do trabalho.

Tabela 1. Cronograma de Execução
jul ago set out nov dez jan fev

Atividade 1 X X
Atividade 2 X X
Atividade 3 X X
Atividade 4 X X
Atividade 5 X
Atividade 6 X
Atividade 7 X X
Atividade 8 X
Atividade 9 X

Atividade 10 X
Atividade 11 X X

Em seguida, caracterizam-se as contribuições esperadas após a finalização deste
trabalho.

6. Contribuições e/ou Resultados esperados

Como contribuições esperadas ao término deste trabalho, deseja-se que o estudo
realizado sirva como referência na avalição dos modelos existentes, e o sistema desen-
volvido, atrelado às propostas de modelagem, em coordenadas generalizadas, para a
simulação numérica da equação de transporte bidimensional, auxilie como uma nova
técnica para detecção e prevenção de impactos ambientais e na saúde humana. Dessa ma-
neira, espera-se que incentive na criação de medidas de controle eficazes contra a emissão
de poluentes na atmosfera e, por conseguinte, melhore a qualidade de vida da população
mundial e preserve os ecossistemas.
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