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O objetivo do presente trabalho é mostrar como o Método de Elementos Finitos pode ser
utilizado na obtenção de soluções numéricas das equações de Navier-Stokes e validar sua utili-
zação através da simulação de um escoamento bidimensional.

As equações de Navier-Stokes, obtidas através das leis básicas de conservação da física, vi-
sam modelar o escoamento de fluidos newtonianos isotrópicos através da obtenção dos campos
de velocidades e de pressão. Podem ser utilizadas como base para modelar a atmosfera, os
oceanos, escoamentos em canos e ao redor de asas/aerofólios, entre outros exemplos. No caso
de um escoamento incompressível, as equações de Navier-Stokes na forma adimensional são
∂u
∂t +u ·∇u =−∇p+ 1

Re
∆u+ f, e ∇ ·u = 0 em uma região limitada Ω. O número Re é o número

de Reynolds, o qual - junto com a geometria do problema - caracteriza o escoamento e pode ser
interpretado como uma razão entre as forças inerciais e viscosas.

Para que o Método de Elementos Finitos seja aplicado, é necessária a discretização da região
Ω, neste caso por triângulos, e a escolha de bases discretas adequadas para os espaços de
velocidade e pressão. Também é necessária a obtenção da formulação fraca (variacional) das
equações, processo seguido pela obtenção da formulação discreta do problema fraco, onde são
aplicadas as bases anteriormente escolhidas.

O código será validado através do cálculo de taxas de convergência em problemas cuja solu-
ção é conhecida. Posteriormente, será aplicado ao problema do escoamento em torno de um ci-
lindro confinado entre duas paredes paralelas, um clássico benchmark para métodos numéricos
em dinâmica de fluidos, onde os resultados obtidos serão comparados com outros estabelecidos
pela literatura.


