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Resumo 
 

O Método de Elementos Naturais – Natural Element Method (NEM) – é um método 

numérico sem malha utilizado na solução de problemas de valor de contorno e baseado no 

conceito de vizinhança entre nós. Dentre as suas principais características destaca-se a 

propriedade de interpolação, partição de unidade e completude linear o que facilita, dentre 

outros, a imposição das condições essenciais de contorno. Trata-se, portanto, de um método 

robusto e versátil e, que tem se tornado uma ótima opção na solução de problemas que 

envolvam movimento ou interfaces móveis. Em domínios heterogêneos, o Método de 

Elementos Naturais Restrito – Constrained Natural Element Method (C-NEM) é usado na 

solução para o tratamento de descontinuidades. 

Neste trabalho, o desenvolvimento e a aplicação do NEM em problemas de valor de 

contorno bidimensionais no contexto de eletromagnetismo são apresentados. A formulação 

magnetostática para a aplicação do NEM na modelagem de circuitos magnéticos em duas 

dimensões é apresentada. O método de resíduos ponderados e o procedimento de Galerkin são 

utilizados para se obter o sistema de equações lineares discretas. 

Uma chave magnética composta por diferentes materiais é tratada pelo C-NEM e os 

resultados na interface são avaliados e comparados com aqueles obtidos utilizando o Método 

de Elementos Finitos – Finite Element Method (FEM). As imposições das condições de 

contorno periódica e antiperiódica são introduzidas no contexto do NEM, aplicadas a uma 

geometria simplificada de um motor linear e validadas através do FEM. O uso das condições 

de contorno periódicas possibilita a simulação de uma máquina rotativa de indução tratando 

apenas ¼ do domínio. A distribuição de fluxo magnetostático na máquina é obtida, validada e 

comparada àquela alcançada com o tradicional FEM. 

 

 Palavras-chave: Método de Elementos Naturais, Problemas Magnetostáticos, Condições de 

Contorno Periódicas. 
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Abstract 
 

The Natural Element Method (NEM) is a meshless method used to solve contour value 

problems and based on the concept of neighborhood between nodes. Among its main 

characteristics is the property of interpolation, partition unit and linear completeness, which 

facilitates, among others, the imposition of the essential boundary conditions. It is therefore a 

robust and versatile method and has become a great option in solving problems involving 

moving or mobile interfaces. In heterogeneous domains, the Constrained Natural Element 

Method (C-NEM) is used in the solution for the treatment of discontinuities. 

In this work, the development and application of the NEM to two-dimensional boundary 

value problems in electromagnetism is presented. The magnetostatic formulation for the 

application of NEM in modeling magnetic circuits in two-dimensional is presented. The 

method of weighted residuals and the Galerkin procedure are used to obtain the discrete linear 

system of equations. 

A magnetic switch composed of different materials is handled by C-NEM and the results 

on the interface are evaluated and compared with those obtained using the Finite Element 

Method (FEM). The imposition of periodic and antiperiodic boundary conditions is 

introduced in the NEM context, applied to simplified geometry of a linear motor and validated 

through the FEM. The use of the periodic boundary conditions allows the simulation of 

rotative electromagnetic machine handling only ¼ of the domain. The magnetostatic flux 

distribution on the machine is obtained, validated and compared to those achieved with 

traditional FEM. 

 

 

Keywords: Natural Element Method, Magnetostatic Problems, Periodic Boundary 

Conditions. 
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Capítulo 1 
 
Introdução 
 

A modelagem de fenômenos eletromagnéticos é, em geral, obtida por meio de Equações 

Diferenciais Parciais (EDPs), tais como as de Laplace e Poisson, e por restrições associadas 

ao domínio chamadas condições de contorno. Problemas que envolvem EDPs e condições de 

contorno são denominados problemas de valor de contorno e sua solução é obtida fazendo 

com que as EDPs, assim como as condições de contorno, sejam satisfeitas, simultaneamente, 

em todo o domínio [1].  

Os métodos numéricos são uma ferramenta essencial na solução de problemas reais de 

valor de contorno, cujas geometrias e características tornam a sua solução analítica inviável.  

Os métodos numéricos mais comuns utilizam técnicas de discretização para aproximar as 

EDPs a um sistema de equações algébricas em pontos discretos no espaço e no tempo. Em 

outras palavras, a equação diferencial que deveria ser avaliada em todo o domínio de um 

problema transforma-se em equações algébricas que serão aplicadas a uma malha de 

elementos ou a pontos distribuídos pelo mesmo domínio.  

Os principais métodos numéricos que envolvem a construção de malhas são o Método de 

Diferenças Finitas, o Método de Elementos Finitos e o Método de Volumes Finitos. Dentre 

esses, o Método de Elementos Finitos, do inglês Finite Element Method (FEM), é um dos 

métodos numéricos mais bem conceituados atualmente devido ao seu alto grau de precisão e a 

sua capacidade de modelar problemas complexos [2, 3]. Dessa forma, o FEM tem sido 

tomado como referência na comparação com outros métodos numéricos. Contudo, a precisão 

do método depende da qualidade da malha, o que ainda impõe dificuldades na solução de 

problemas em três dimensões [1] ou que envolvam movimento. Neste último caso, problemas 

com interfaces móveis ou deformações com o tempo, quando solucionados pelo Método de 

Elementos Finitos, requerem grande esforço computacional para a reconstrução da malha a 

cada intervalo de tempo predefinido [4].  
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A fim de evitar problemas numéricos e reduzir o esforço envolvendo a construção de 

malhas, foram desenvolvidos os métodos sem malha (Meshless) ou métodos livres de malha 

(Mesh-free). Como o próprio nome sugere, estes métodos dispensam a construção da malha 

ao trabalhar apenas com um conjunto de nós distribuídos pelo domínio do problema. 

Enquanto o FEM deriva uma interpolação baseada nos elementos usando funções de forma, 

nos métodos sem malha o conceito de elemento não é mais usado. A conectividade entre os 

nós não é definida por uma malha, mas somente por conceitos de vizinhança e/ou campo de 

influência [4].  

Além da ausência da malha, as funções de forma dos métodos sem malha podem ser 

facilmente construídas para se obter a ordem de continuidade desejada e, em geral, esses 

métodos apresentam melhores resultados de convergência do que os métodos baseados em 

malhas [5]. No entanto, apesar dessas vantagens, os métodos sem malha ainda possuem sérias 

limitações. As dificuldades de imposição das condições de contorno essenciais, tratamento de 

descontinuidades de materiais, escolha incerta das funções peso, dificuldades na integração da 

matriz de rigidez, complexidade e custo de algoritmos para calcular as funções de 

aproximação são os principais problemas [5, 6]. 

Com uma proposta totalmente inovadora, o Método de Elementos Naturais, do inglês, 

Natural Element Method (NEM) surgiu na década de 90 e tem revolucionado o conceito de 

métodos sem malha. A novidade do método consiste em trabalhar com uma geometria que 

lembra a estrutura de uma malha, porém não existe conectividade entre nós e nem qualquer 

associação de nós com elementos. Isso é possível pois a abordagem do NEM é baseada em 

uma estrutura geométrica fundamental, o diagrama de Voronoi, que é construído com base no 

conceito de vizinhos naturais. O diagrama de Voronoi associado a um conjunto de nós 

distribuídos sobre um domínio é o dual da tesselação de Delaunay [7]. Por isso, para alguns 

autores [4, 8], o NEM é visto como um meio caminho entre os métodos sem malha e o 

Método de Elementos Finitos. O fato é que o NEM é capaz de unir a robustez do FEM e a 

versatilidade dos métodos sem malha, acumulando, em sua maioria, as vantagens de ambos os 

métodos. Neste sentido, a qualidade da interpolação produzida pelo NEM não depende da 

forma do diagrama de Voronoi, tal como ocorre na malha de elementos finitos, pois o 

diagrama de Voronoi é construído de forma sistemática sem requerimento de posicionamento 

de nós [4]. Já a principal vantagem do NEM em relação aos métodos sem malha baseados em 

Mínimos Quadrados – MLS é a sua propriedade de interpolação que permite impor as 
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condições essenciais de contorno em domínios convexos da mesma forma como é feito no 

FEM, permitindo uma aproximação bem definida e robusta [9-11].  

A Figura 1.1 traz uma visão comparativa entre o Método de Elementos Finitos, os métodos 

sem malha e o Método de Elementos Naturais, mostrando como um mesmo domínio 

bidimensional é discretizado para a aplicação de cada método. 

 

 

Figura 1.1: Representação de um domínio bidimensional em diferentes métodos 
numéricos. (a) Malha triangular usada no FEM. (b) Nós distribuídos sobre o 
domínio e sua fronteira, para uso em métodos sem malha. (c) Diagrama de 
Voronoi usado no NEM. 

 

 

O Método de Elementos Naturais foi inicialmente utilizado na área de geofísica [12], mas 

ganhou sua maturidade com aplicações em mecânica [13, 14]. Nesse contexto, foram 

desenvolvidas funções interpoladoras mais eficientes [15], formas de tratamento de interface e 

domínios não convexos [10, 16] e, buscou-se, ainda, introduzir a utilização do NEM em três 

dimensões [9]. Em 2006, o Método de Elementos Naturais foi visto como uma opção para a 

solução de problemas eletromagnéticos [17] e, desde então, tem ganhado força na aplicação 

em dispositivos cuja dinâmica despende grande esforço quando tratados através de malhas 

[18-20]. Dentro dessa abordagem, um dos principais trabalhos realizados foi o de Illoul et al. 
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[20] que buscou simular uma máquina elétrica rotativa por meio de um método misto 

utilizando o FEM e o NEM. A escolha de [20] pelo uso do método misto reflete, justamente, a 

maior deficiência do NEM atualmente: o custo computacional.  Portanto, devido ao seu 

estágio recente de aplicações em eletromagnetismo, ainda há muito a ser explorado e 

otimizado para o uso do NEM nesse contexto. 

 

1.1 Objetivos 

 

O objetivo geral deste trabalho é contribuir com o desenvolvimento do Método de 

Elementos Naturais e sua aplicação em problemas eletromagnéticos, buscando, 

essencialmente, alternativas para superar algumas deficiências técnicas e computacionais. 

Busca-se descrever, com riqueza de detalhes e ilustrações, as teorias que fundamentam o 

Método de Elementos Naturais, suas características e aplicações. 

A abordagem deste trabalho pode ser caracterizada, sucintamente, em três principais 

objetivos específicos. Primeiramente, busca-se tratar a descontinuidade de materiais de forma 

a facilitar a sua implementação computacional objetivando-se avaliar a precisão do método na 

interface. O modelo de uma chave magnética é proposto para essa análise.  

Em um segundo momento, pretende-se inserir, no contexto do NEM, as condições de 

contorno periódicas bem como a sua implementação computacional. A utilização das 

condições de contorno periódicas possibilita a redução do domínio de estudo e 

consequentemente ganhos em relação ao custo computacional. Nesse sentido, propõem-se 

dois modelos: um periódico e um antiperiódico.  

Finalmente, o NEM é aplicado na modelagem de um circuito magnético de uma máquina 

elétrica rotativa explorando sua simetria através da aplicação das condições de contorno 

periódicas. Dessa forma, é possível reduzir o domínio de estudo da máquina e alcançar 

melhores resultados com o uso do NEM em todo o domínio.  
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1.2 Contribuições 

 

Este é o primeiro trabalho sobre o Método de Elementos Naturais escrito em língua 

portuguesa. Esta dissertação pretende auxiliar pesquisadores na área de métodos numéricos 

aplicados ao eletromagnetismo, especialmente àqueles focados em métodos sem malha e, 

mais especificamente no Método de Elementos Naturais. Acredita-se também que este 

trabalho possa contribuir para desenvolvedores de softwares voltados a métodos numéricos.  

Durante o período de estudo do mestrado, seis publicações diretamente associadas a esta 

dissertação foram geradas. Partes deste trabalho foram publicadas em anais de congresso e 

periódicos internacionais. A seguir estão listadas as principais contribuições e as publicações 

associadas a elas. 

 

1 – Proposta de algoritmo para aplicação do critério de visibilidade: O tratamento da 

descontinuidade de materiais no contexto do NEM foi um tema abordado por Sukumar [7] 

que citou a necessidade de utilização de um critério de visibilidade tal como é feito em outros 

métodos sem malha. Neste sentido, Yvonnet, et al. [16] observaram que o uso do critério de 

visibilidade modifica substancialmente o diagrama de Voronoi original e introduziram o C-

NEM como ferramenta para utilização nos casos em que o diagrama de Voronoi é restrito. 

Contudo, no que diz respeito ao algoritmo, nenhum autor detalhou a aplicação do critério de 

visibilidade e suas consequências na precisão da interpolação.  

Neste trabalho, o tratamento da descontinuidade de materiais é abordado discutindo-se os 

efeitos do critério de visibilidade na interface e demonstrando-se sua implementação 

computacional. Um pseudocódigo é introduzido mostrando como a aplicação do critério de 

visibilidade é computada no NEM. Mediante uma análise pontual, é demonstrado o fato do C-

NEM ser mais preciso que o FEM na interface. Neste sentido, mostra-se que o C-NEM soma 

mais contribuições que o FEM nas posições matriciais relacionadas aos nós sobre a interface.  

Três artigos diretamente associados a esta contribuição foram publicados e estão listados a 

seguir: 

 

 

• B. M. F. Gonçalves et al. Treatment of Material Discontinuities in Natural Element 

Method for Electromagnetic Problems. Em: XVII International Symposium on 
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Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering – ISEF 

2015. 

 

• B. M. F. Gonçalves et al. The Constrained Natural Element Method Applied in 

Electromagnetic Heterogeneous Models. Sensors & Transducers, Vol. 198, Issue 3, 

2016, pp. 55-60.  

 

• B. M. F. Gonçalves et al. Comparison of Natural Element and Finite Element 

Interpolation Functions Behavior at Interface between Different Medium. Em: 10th 

International Symposium on Electric and Magnetic Fields – EMF 2016.  

 

2 – Análise da precisão das interpolações NEM e FEM: Muitos trabalhos demonstram 

que a interpolação NEM apresenta, em geral, melhores resultados que a interpolação FEM 

[13, 14, 20, 21]. Contudo, a precisão dos resultados se deve a fatores que não foram 

abordados por esses autores. 

Neste trabalho, uma comparação entre o comportamento das interpolações NEM e FEM é 

realizada considerando as contribuições na matriz rigidez. Mostra-se que, para um dado nó, o 

NEM soma mais contribuições que o FEM na matriz global o que colabora para os resultados 

mais precisos em relação ao FEM. 

Esta análise foi abordada sucintamente na publicação: 

 

• B. M. F. Gonçalves et al. Comparison of Natural Element and Finite Element 

Interpolation Functions Behavior at Interface between Different Medium. Em: 10th 

International Symposium on Electric and Magnetic Fields – EMF 2016.  

 

Além deste trabalho já publicado, o artigo “Comparison of Natural Element and Finite 

Element Interpolation Functions Behavior” foi aceito para publicação no periódico 

International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields e 

apresenta mais detalhes sobre a interpolação NEM. 

 

3 – Condições de contorno periódicas: No contexto de elementos finitos para 

eletromagnetismo, as condições de contorno periódicas foram discutidas por Bastos e 
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Sadowski [3]. Contudo, devido às características dos métodos sem malha, o FEM deixou de 

ser a melhor opção na solução de problemas que envolvem movimento ou qualquer tipo de 

periodicidade. Neste sentido, muitos autores introduziram as condições de contorno 

periódicas em métodos sem malha tais como: no método Smoothed Particle Hydrodynamics 

(SPH) [22], Meshless Local Petrov-Galerkin [23] e Element Free Galerkin [24].  

Neste trabalho, as condições de contorno periódicas são introduzidas no contexto do 

Método de Elementos Naturais (NEM). A utilização das condições de contorno periódicas 

possibilita a redução do domínio de estudo e consequentemente ganhos em relação ao custo 

computacional. Acredita-se, portanto, que esta tenha sido a principal contribuição deste 

trabalho. Duas publicações diretamente relacionadas a esta contribuição foram geradas: 

 

• B. M. F. Gonçalves et al. Periodic Boundary Conditions in Natural Element Method. 

Em: 20th International Conference on the Computation of Electromagnetic Fields – 

COMPUMAG 2015. 

 

• B. M. F. Gonçalves et al. Periodic Boundary Conditions in Natural Element Method. 

IEEE Trans. Magn., vol. 52, nº 3, 2015, pp. 1 - 4.  

 

4 – Modelagem reduzida do circuito magnético de uma máquina de indução: Neste 

trabalho, o domínio de estudo da máquina é ser reduzido a ¼ por meio do uso das condições 

de contorno periódicas possibilitando assim a aplicação do C-NEM em todo o domínio sem 

elevado custo computacional. 

Anteriormente, a distribuição de fluxo magnético em uma máquina elétrica através do C-

NEM foi simulada por [20] tal como por [25]. Em ambos os trabalhos a máquina elétrica teve 

o seu domínio completamente discretizado a fim de possibilitar a aplicação do método. Além 

disso, ambos autores recorreram à implementação mista de FEM e NEM visando reduzir o 

custo computacional permitindo, desta forma, a queda na precisão do resultado. 

Em relação a esta contribuição, uma publicação foi gerada: 

 

• B. M. F. Gonçalves et al. The Natural Element Method Applied to Solve an Electrical 

Machine Problem. Em: 17th Biennial Conference on Electromagnetic Field 

Computation – CEFC 2016. 
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1.3 Capítulos 

 

A seguir é apresentado um esboço introduzindo, sumariamente, os capítulos seguintes 

desta dissertação. 

No Capítulo 2 é apresentada uma revisão bibliográfica cronológica com os trabalhos que 

foram relevantes à construção e consolidação do Método de Elementos Naturais. As 

contribuições de cada trabalho foram sintetizadas e discutidas. 

No Capítulo 3, primeiramente, é feita uma breve descrição dos diagramas de Voronoi e 

triângulos de Delaunay. Então, inicia-se uma discussão sobre as interpolações de vizinhos 

naturais que são usadas no Método de Elementos Naturais. Uma descrição extensa da 

construção e propriedades das funções de forma de vizinhos naturais é traçada. Além disso, os 

procedimentos computacionais para avaliação das funções de forma em duas dimensões são 

detalhados neste capítulo. A imposição das condições de contorno essenciais e o tratamento 

da descontinuidade de materiais são também discutidos.  

 O Capítulo 4 apresenta o modelo matemático que será utilizado nas aplicações propostas 

neste trabalho. A formulação discreta para o uso do método numérico é toda deduzida através 

da formulação forte que caracteriza um problema magnetostático em duas dimensões. 

O Capítulo 5 foca na aplicação do Método de Elementos Naturais para a solução de 

problemas de valor de contorno magnetostáticos em duas dimensões. A princípio, uma chave 

eletromagnética é modelada e as condições para o uso do NEM em um meio heterogêneo é 

avaliada. O Método de Elementos Naturais Restrito é então empregado e seus resultados são 

validados em comparação com o FEM. As condições de contorno periódicas são introduzidas 

no NEM e aplicadas à solução de um modelo periódico reduzido de um motor linear. 

Finalmente, com auxílio das condições de contorno periódicas, ¼ do domínio de uma 

máquina elétrica de indução é estudado e os resultados numéricos obtidos com o NEM são 

comparados com o tradicional Método de Elementos Finitos. 

No Capítulo 6, um resumo dos resultados obtidos neste trabalho é apresentado destacando-

se suas principais contribuições. São feitas algumas observações finais sobre as expectativas 

de aplicação do Método de Elementos Naturais em eletromagnetismo e são sugeridas 

propostas de continuidade para este trabalho.  
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Capítulo 2 
 
Revisão Bibliográfica 

 
Este Capítulo dedica-se a explorar as raízes do Método de Elementos Naturais desde 

quando foi observada uma relação entre as coordenadas de vizinhos naturais nos diagramas de 

Voronoi e as funções interpoladoras do Método de Elementos Finitos. Somente as 

contribuições de outros autores são listadas nesta revisão bibliográfica, sendo que as 

contribuições relacionadas a este trabalho são relacionadas no decorrer do mesmo e 

devidamente destacadas no Capítulo 1. 

O método proposto por Traversoni em 1994 [12] foi incialmente chamado de Elementos 

Finitos de Vizinhos Naturais ou Natural Neighbor Finite Elements. Em seu trabalho, 

Traversoni utiliza os conceitos de tesselação de Voronoi e triangularização de Delaunay além 

de substituir as funções de forma interpoladoras do Método de Elementos Finitos por funções 

relacionadas às coordenadas Sibson [26] (coordenadas de vizinhos naturais). O método foi 

utilizado para demonstrar a erosão e sedimentação costeira do leito do mar. O autor explica 

que, quando correntes ou movimentos de onda são realizados, a geometria do leito do mar, a 

sua profundidade e várias outras características mudam durante a simulação o que dificulta a 

análise por elementos finitos. Assim, as vantagens do novo método são a não necessidade de 

reconstrução da malha e a possibilidade de uso de polinômios de ordem superior o que 

permite uma melhor aproximação nas fronteiras mutáveis [12]. 

Ghosh e Moorthy [27] em seu estudo de análise elástica-plástica de materiais heterogêneos 

utilizaram o que eles chamaram de Voronoi Cell Finite Element Method (VCFEM) para 

resolver problemas envolvendo deformações. Segundo os autores, o método utilizado 

demonstrou-se extremamente preciso quando comparado ao Método de Elementos Finitos 

(FEM) que, por sua vez, requer tremendo esforço na modelagem deste tipo de problema, além 

de uma malha altamente refinada. 

Um ano após essas publicações, os pesquisadores Braun, Sambridge e McQueen [28] 

apresentaram detalhadamente o algoritmo de Watson [29] para o cálculo das funções de forma 
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de vizinhos naturais. Com esta publicação os autores consagraram a utilização do método em 

geofísica demonstrando suas propriedades úteis e sua capacidade de lidar com distribuições 

altamente irregulares. Ainda em 1995, em outro artigo, Braun e Sambridge [30] chamaram o 

novo método de Natural-Element Method (NEM), nome que foi bem acolhido pela 

comunidade científica. Os autores contribuíram ao apontar o método de Lasserre [31] como 

opção no cálculo das coordenadas de vizinhos naturais e suas derivadas. Trata-se de uma 

fórmula recursiva para o cálculo do volume de um politopo convexo em multidimensões. 

Desta forma, a eficiência do NEM foi comprovada na solução de equações diferenciais 

parciais onde as tradicionais técnicas Eulerianas e Lagrangianas falham [30]. 

Uma importante contribuição para a emancipação do método, a tese de Sukumar [7], em 

1998, garantiu a eficácia do NEM em mecânica dos sólidos. Em seu trabalho [7] apresenta um 

pseudocódigo baseado no Algoritmo de Watson [29] para computar as funções de forma de 

vizinhos naturais além de analisar o custo computacional do algoritmo. O autor esclarece 

também as vantagens do método em relação a outros métodos sem malha e enfatiza sua 

precisão quando comparado ao FEM.  

Algumas publicações foram importantes no desenvolvimento e aprimoramento do método. 

Cueto, Doblaré e Gracia [10] propuseram uma modificação nas funções de forma do NEM, 

denominada de forma α, a fim de abordar domínios convexos e não convexos quanto à 

imposição das condições de contorno essenciais. A extensão do método foi chamada de α-

NEM. A abordagem de domínios não convexos foi também o alvo de Yvonnet, et al. [16] que 

cunharam o método modificado de Constrained Natural Element Method (C-NEM). 

Em 2001, Sukumar [15] apresentou um novo esquema de interpolação proposto 

inicialmente por Belikov, et al. [32] a qual chamaram de interpolação não-Sibsoniana. 

Enquanto a função de forma Sibson baseia-se na razão de áreas, a função de forma não-

Sibson é definida pela relação de medidas de comprimento [15]. Outro grupo de 

pesquisadores da área de geometria computacional cunhou a nova função de forma como 

função de Laplace por reconhecerem a sua conexão com a equação de Laplace [33].  No 

trabalho de Sukumar et al. [34] o esquema de interpolação de Laplace é revisto e seu 

desempenho na solução de equações diferenciais parciais elípticas é estudado. Duas vantagens 

significativas da interpolação de Laplace sobre a interpolação de Sibson são reveladas e 

numericamente verificadas: a eficiência computacional do algoritmo em duas dimensões e a 

capacidade de impor exatamente condições essenciais tanto nas fronteiras de domínios 
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convexos quanto não convexos [34]. Um pseudocódigo para calcular as funções de forma de 

Laplace é também apresentado. 

A aplicação do NEM na modelagem de um problema tridimensional foi desbravada por E. 

Cueto, Calvo, e Doblaré. [9], em 2002, mediante o uso do algoritmo de Lasserre [31] proposto 

anteriormente por Braun e Sambridge [30].  

Em 2003, Cueto et al. [11] apresentaram um levantamento dos avanços mais relevantes no 

Método de Elementos Naturais em um trabalho muito bem detalhado. Os autores indicaram a 

versatilidade do método quanto ao uso das funções de forma que podem ser por interpolação 

Sibson ou Laplace (não-Sibson). Uma ampla revisão do método foi realizada, incluindo uma 

descrição das funções de forma Sibson e Laplace em duas e três dimensões. Questões 

relevantes para a grande maioria dos métodos sem malha, como a quadratura numérica, 

imposição das condições de contorno essenciais e a manipulação de variáveis secundárias 

também são abordadas. O trabalho é concluído com alguns cálculos de referência que 

demonstram a precisão e as principais vantagens deste método numérico. 

Muitos outros trabalhos expandiram a aplicabilidade do Método de Elementos Naturais.  

Bueche, Sukumar e Moran [13] analisaram as propriedades dispersivas do método dentro do 

contexto de elastodinâmica linear. Martínez, et al. [35] consideram o NEM a melhor opção na 

simulação de fluxos que envolvem suspensões de fibra curta, visto que, vários remalhamentos 

são necessários e as condições de contorno podem ser impostas diretamente. No trabalho de 

Yvonnet, et al. [36], as principais características do método C-NEM são utilizadas para o 

tratamento de problemas térmicos que envolvem interfaces móveis. Alfaro et al. [37] 

apresentam um estudo sobre a aplicabilidade do Método de Elementos Naturais para a 

simulação numérica de extrusão de alumínio. Cho e Lee [38] realizaram uma análise de 

grande deformação de um corpo quase incompressível pelo NEM.  

Uma terceira interpolação de vizinhos naturais foi proposta, independentemente, por 

Schembri, Crane, e Reddy [39] e Alfaro et al. [37] que testaram uma técnica de Mínimos 

Quadrados (MLS), cuja função peso possui o mesmo suporte do NEM. Esta aproximação 

ficou conhecida como pseudo-NEM. Este método funciona consideravelmente mais rápido do 

que os métodos tradicionais NEM e pode constituir uma alternativa interessante para aliviar o 

custo elevado do NEM [37].  

No âmbito computacional, Cai e Zhu [40] propuseram um algoritmo de busca local para os 

vizinhos naturais no NEM. Em seu trabalho eles demonstram que não é necessário um 

algoritmo complexo e robusto para construções e cálculo de interpolações de vizinhos 
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naturais. Em favor do custo computacional e da montagem do algoritmo, os autores optam 

pela interpolação de vizinhos naturais de Laplace. Ainda, segundo os autores, as vantagens 

permitem que o atual NEM seja um dos métodos sem malha mais simples de se implementar.  

Apenas em 2006 o NEM pôde ser visto como uma opção no campo de eletromagnetismo 

quando Illoul et al. [17] apontaram a viabilidade do uso do método na modelagem de 

dispositivos eletromagnéticos envolvendo partes móveis. Os autores apresentaram uma 

sucinta formulação para problemas magnetostáticos e descreveram a utilização do Método de 

Elementos Naturais na solução destes problemas.  

Em 2008, Illoul et al. [20] aplicaram o C-NEM a uma máquina elétrica rotativa por meio 

da modelagem de uma Máquina de Relutância Variável (VRM). Foram calculadas as 

variações do campo magnético e do torque em relação à posição do rotor, e os resultados 

foram comparados com os obtidos usando o FEM. Uma das principais contribuições deste 

trabalho é o emprego de uma formulação mista combinando a versatilidade do Método de 

Elementos Finitos com a robustez do NEM. Para isso, os autores utilizam a interpolação por 

C-NEM no gap da máquina, visto que é a região onde a maior distorção da malha é esperada. 

Por outro lado, devido ao custo computacional da construção das funções de forma do C-

NEM ser muito maior do que o requerido para definir a aproximação por elementos finitos, 

nas regiões do rotor e do estator usou-se a discretização por elementos finitos construída sobre 

a triangularização de Delaunay.  

Bruyère et al. [21] propuseram o cálculo de um estimador de erro, com base na não 

verificação da lei constitutiva, para a comparação entre o FEM e o NEM. Esta estimativa foi 

aplicada a um dispositivo com ímãs permanentes e a uma máquina de relutância variável. Em 

ambos os casos verificou-se que o erro do FEM foi maior que o erro cometido pelo NEM 

quando se usa a mesma triangularização de Delaunay, ou seja, o mesmo número de nós. 

Dessa forma, o NEM pode ser considerado um método mais preciso quando comparado ao 

FEM [21].  

O primeiro livro dedicado ao Método de Elementos Naturais foi publicado em 2011 por 

Chinesta et al. [4] e reuniu os avanços do método até então. Neste livro, o NEM foi utilizado 

na solução de equações constitutivas encontradas em mecânica estrutural e simulação de 

processos. As aplicações foram simuladas em 2D e em 3D. 

A fim de desenvolver algoritmos de otimização para métodos sem malha, Rocha [41] deu 

uma atenção especial ao NEM em sua dissertação. Visto que o método tem como requisito a 

construção do diagrama de Voronoi e a consequente triangulação de Delaunay, o foco é 
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otimizar a construção destes. Para construir um diagrama de Voronoi, o autor propôs um 

algoritmo de sweep line criado por Steve Fortune [42]. A escolha do algoritmo de Fortune 

deve-se ao fato de ser assintoticamente ótimo e relativamente simples [41]. 

Em 2013, Afonso et al. [8] aplicaram o Método de Elementos Naturais em um problema de 

espalhamento eletromagnético em um cilindro dielétrico utilizando as condições de contorno 

absorventes. Os autores calcularam o campo elétrico espalhado no cilindro e comparam os 

valores obtidos pelo NEM com a solução exata e com os valores alcançados pelo tradicional 

Método de Elementos Finitos. 

Marechal e Ramdane [25] aplicaram o NEM a um problema eletrostático e comparam os 

resultados com o Método de Elementos Finitos. Os autores observaram que os resultados 

obtidos pelo NEM são mais suaves e melhores que aqueles observados pelo FEM. Além 

disso, o erro relativo foi calculado em função do número de graus de liberdade indicando uma 

melhor aproximação quando o Método de Elementos Naturais foi utilizado. Os autores 

salientam ainda que a eficiência numérica do NEM tem custo computacional mais elevado.  

Neste mesmo trabalho é demonstrada a distribuição de fluxo magnético em um motor 

utilizando o NEM em conjunto com o FEM. 

A fim de enfatizar o desempenho computacional do NEM com as funções de forma de 

Laplace, Marechal, Ramdane, e Pereira [43] utilizaram um problema eletrostático para 

compará-lo com o FEM de primeira e segunda ordem. Um terceiro método também é incluído 

na comparação. Trata-se do método de diferenças finitas utilizando a noção de vizinhos 

naturais e conceitos de células de Voronoi. Foram considerados precisão e tempo 

computacional de acordo com o grau de liberdade. Os autores observaram que para uma dada 

precisão, os métodos baseados nas células de Voronoi são significativamente mais rápidos 

que o FEM de primeira ordem. 

Em 2014, Ma et al. [44] propuseram um Método de Elementos Naturais Híbrido 

Incremental (HNEM) para resolver os problemas elastoplásticos bidimensionais. As fórmulas 

correspondentes ao método proposto são obtidas por meio da consolidação do elemento de 

tensão híbrido e o princípio variacional Hellinger-Reissner incremental no NEM [44]. Os 

autores apresentaram exemplos numéricos para ilustrar as vantagens do algoritmo proposto 

HNEM e concluíram que as soluções para os problemas elastoplásticos são melhores do que 

as obtidas pelo tradicional NEM.  

O Método de Elementos Naturais tem sido cada vez mais utilizado em diversas aplicações. 

Girardot et al. [45] simularam uma perfuração a laser com o NEM. Kermani e Tarzi [46] 
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utilizaram o NEM na solução de equações que regem os fluxos de águas rasas. Zhang et al. 

[47] estudaram a transferência radiativa polarizada em um meio de dispersão com geometrias 

complexas através do Método de Elementos Naturais. 

O mais recente avanço busca tornar o Método de Elementos Naturais uma boa opção para 

a solução de problemas tridimensionais. Em 3D, o cálculo da derivada da função de forma do 

NEM é ainda muito complicado mesmo tendo a função de interpolação Laplace e, por isso, o 

NEM ainda é considerado um método numérico impopular para uso em três dimensões [48]. 

Para reverter este quadro, Xia, Jiang e Zhang [48] adotaram a técnica de derivada matemática 

direta e, depois de algumas deduções rigorosas, finalmente, obtiveram a expressão da 

derivada da função de forma do NEM em três dimensões.  
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Capítulo 3 
 
Método de Elementos Naturais 
 

Baseado no diagrama de Voronoi, o Método de Elementos Naturais é um método sem 

malha construído sobre a noção de interpolação de vizinho natural. Neste capítulo, uma 

descrição detalhada da construção, propriedades e cálculo numérico das funções de forma de 

vizinhos naturais são apresentadas. Existem diferentes métodos de interpolação baseados no 

conceito de vizinhança natural tal como a interpolação de Thiessen, contudo para a solução de 

EDPs de segunda ordem foram propostos, até então, dois tipos de interpolação no contexto do 

NEM. A interpolação de Sibson foi pioneira e destacou-se bem na comunidade científica por 

ser um esquema de interpolação de alta qualidade, com muitas vantagens que serão mostradas 

neste capítulo [4, 14]. Mais tarde, foi proposto o uso da interpolação de Laplace. Aponta-se 

que esta interpolação é consideravelmente menos custosa do que a interpolação Sibson 

original, embora um pouco menos suave [11,15]. 

 São também discutidas a imposição das condições de contorno essenciais e o tratamento 

da descontinuidade de materiais necessária à imposição das condições de interface. A técnica 

de interpolação em multidimensões é sintetizada, contudo os procedimentos computacionais e 

numéricos são detalhados apenas para o caso de duas dimensões sendo posteriormente usados 

nos exemplos deste trabalho. Uma comparação entre a interpolação de vizinhos naturais e a 

interpolação FEM é apresentada. Por fim, a análise computacional é sumarizada dando 

destaque aos recursos utilizados pelos pesquisadores para superar o custo elevado da 

implementação do método.   

Antes de definir as interpolações e apresentar as funções de forma é necessária uma breve 

descrição dos conceitos geométricos envolvidos: os diagramas de Voronoi e a 

triangularização de Delaunay, que são apresentados a seguir. 
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3.1 Diagrama de Voronoi e Triangularização de Delaunay 

 

A princípio, o conceito de tesselação é requerido para o entendimento desta seção. Tesselar 

significa cobrir toda uma superfície com elementos geométricos de modo que não haja 

espaços vazios e nem sobreposições. Os diagramas de Voronoi são uma tesselação de 

polígonos construídos com base na relação de vizinhança de um conjunto de pontos 

irregulares (nós) formando uma das mais fundamentais construções geométricas utilizadas em 

diversas áreas de estudo [7].  Os primeiros diagramas de Voronoi, também conhecidos como 

tesselação de Dirichlet [49], foram criados em 1644 por René Descartes e, no ano de 1850, 

foram usados por Dirichlet na investigação de formas quadráticas em duas e três dimensões. 

A tesselação de Dirichlet foi então estudada por Voronoi em 1908, que estendeu a 

investigação dos diagramas para o caso geral de � dimensões [50].  

Para enunciar o conceito do diagrama de Voronoi, considera-se um conjunto � de � nós 

espalhados em um espaço Euclidiano de � dimensões, isto é, � = ���, �	, �
 ⋯ , �� em ℝ�. 

O diagrama de Voronoi ���� é uma subdivisão de um domínio em regiões ��, onde cada 

região �� é associada com um nó �� ∈ �, tal que qualquer ponto em �� é mais próximo 

(vizinho mais próximo) de �� do que de qualquer outro nó �� ∈ � �� ≠ ��. As regiões �� são 

as células de Voronoi de primeira ordem também conhecidas como Thiessen ou polígonos de 

Voronoi. Estes polígonos são convexos e podem ser fechados ou ilimitados (abertos). Em 

termos matemáticos a célula de Voronoi �� associada ao nó �� é definida como [7]: 

  

�� = �� ∈ ℝ� ∶ ���, ��� < �!�, ��" ∀ � ≠ �$                                         (3.1) 

 

onde � é a posição de um ponto genérico �,  �� e �� representam as coordenadas dos nós �� e 

��, respectivamente e ���, ��� é uma função de distância apropriada (geralmente utiliza-se a 

métrica Euclidiana) entre � e ��. �� é, portanto, o lugar geométrico de pontos � que estejam 

mais próximos a �� do que a qualquer outro nó. A construção de um polígono de Voronoi em 

um espaço bidimensional ℝ	 para um nó �� é mostrada na Figura 3.1. Nota-se que cada 

célula de Voronoi é a interseção de muitos semiespaços finitamente abertos, cada um sendo 

delimitado pelo bissetor perpendicular %&!'� , '�". No caso de duas dimensões o bissetor é 
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definido por uma reta, pois se trata de um hiperplano cujo espaço dimensional em ℝ� é 

definido por �� ( 1�.   

O casco convexo **��� de um conjunto de nós � é o menor conjunto convexo que 

contenha �. Tomando-se o conjunto � consistindo de nove nós (� = 9) apresentado na 

Figura 3.1 pode-se construir o diagrama de Voronoi ���� mostrado na Figura 3.2. Para todos 

os nós �� que estão dentro do casco convexo **���, as células de Voronoi são fechadas e 

convexas, enquanto as células associadas com os nós sobre a fronteira do casco convexo são 

ilimitadas ou abertas (Figura 3.2). 

 

 

Figura 3.1: Construção da célula de Voronoi �� relacionada ao nó ��. 
 
 

 

Figura 3.2: Casco Convexo **��� e Diagrama de Voronoi ����. 
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Linearmente dual ao diagrama de Voronoi, a triangularização ou tesselação de Delaunay 

foi introduzida por [50], desenvolvida por [51], e é construída conectando-se os nós cujas 

células de Voronoi têm faces (ℝ�,�) comuns. No plano (ℝ	), a dualidade implica que há uma 

aresta de um triângulo Delaunay entre dois nós se as células de Voronoi destes nós 

compartilham uma aresta (ℝ�) em comum. A importância da triangularização de Delaunay no 

contexto da solução de EDPs decorre de seu uso na geração da malha para o Método de 

Elementos Finitos [52, 53]. 

Dado um conjunto nodal � qualquer, o diagrama de Voronoi é único, no entanto isto não é 

válido para a tesselação de Delaunay. Um exemplo simples é a triangulação de um quadrado 

onde se escolhendo qualquer diagonal leva-se a duas triangulações distintas [11]. Introduz-se 

então uma das mais importantes propriedades dos triângulos de Delaunay – dentre todos os 

triângulos, os triângulos de Delaunay maximizam o ângulo interno mínimo do triângulo [54]. 

Do ponto de vista de elementos finitos a triangularização de Delaunay em duas dimensões é 

sempre a melhor triangularização possível mesmo quando a posição dos nós é extremamente 

irregular [55]. Outra propriedade importante dos triângulos de Delaunay é o critério do 

circuncírculo vazio [54] – se -.��� , ��, �/� é qualquer triângulo de Delaunay da 

triangularização 01���, então o circuncírculo de -. contem apenas os nós �� , �� e �/ do 

conjunto �. No contexto de interpolação de vizinhos naturais, estes círculos são conhecidos 

como circuncírculos vizinhos naturais [56]. O centro do circuncírculo vizinho natural é um 

vértice da célula de Voronoi. Se um circuncírculo qualquer do conjunto nodal � atende ao 

critério do circuncírculo vazio, então exatamente três arestas de Voronoi encontram-se para 

formar o vértice de Voronoi [7]. A Figura 3.3 mostra a triangularização de Delaunay 01��� 

dual ao diagrama de Voronoi ���� anteriormente apresentado na Figura 3.2. Os 

circuncírculos vizinhos naturais e os seus respectivos centros formando os vértices de 

Voronoi também podem ser visualizados na Figura 3.3. 

Essas definições são também usadas em três dimensões, contudo os triângulos são 

substituídos por tetraedros, os círculos por esferas e os polígonos de Voronoi por poliedros 

[4]. 

O diagrama de Voronoi construído a partir de um conjunto � é chamado diagrama de 

Voronoi de primeira ordem (2 = 1). Os conceitos de vizinhos mais próximos e nós vizinhos 

está embutido no diagrama de Voronoi de primeira ordem. Por uma extensão similar, podem 

ser construídos diagramas de Voronoi em ordem superior (ordem 2, 2 > 1) no plano [7]. Em 

particular, o conceito do diagrama de Voronoi de segunda ordem (2 = 2) é detalhado a seguir 
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pelo fato de este ser a base das coordenadas de vizinhos naturais que serão posteriormente 

apresentadas na seção 3.2. 

 

 

Figura 3.3: Triangularização de Delaunay 01�N� e Circuncírculos. Destaque para o 
triângulo Delaunay -.��6, �	, �7� e os centros dos circuncírculos formando 
os vértices de Voronoi. 

 

 

A segunda ordem do diagrama de Voronoi do conjunto de nós � é uma subdivisão do 

plano em células ���, onde cada região ��� é associada com um par de nós vizinhos (��, ��), 

tal que ��� é o lugar geométrico de todos os pontos que têm �� como o vizinho mais próximo, 

e �� como o segundo vizinho mais próximo. Neste caso, se �� e �� forem vizinhos, a célula 

��� não é vazia [7]. Matematicamente, a célula de Voronoi de segunda ordem ��� �� ≠ �� é 

definida como [15]: 

  
��� = �� ∈ ℝ� ∶ ���, ��� < �!�, ��" < ���, �/� ∀ 8 ≠ �, 8 ≠ �$                        (3.2) 

 

A Figura 3.4 mostra os polígonos de Voronoi de segunda ordem em ℝ	 cujo vizinho mais 

próximo é o nó ��. Nesta figura, �� representa a célula de Voronoi de primeira ordem 

relacionada a ��, e a célula ��	, por exemplo, é a célula de Voronoi de segunda ordem que 

possui o nó �	 como o segundo vizinho mais próximo. 
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O problema de vizinhos mais próximos e muitos de seus variantes em geometria 

computacional são exemplos protótipos que ilustram o uso dos diagramas de Voronoi. 

Contudo, as implicações dos diagramas de Voronoi são de longo alcance, com muitas 

aplicações em ciências naturais, ciências físicas e engenharia [7]. Uma descrição detalhada 

das propriedades e aplicações dos diagramas de Voronoi pode ser encontrada em [58,59], 

enquanto [55] apresenta uma revisão compreensiva dos polígonos de Voronoi. 

 

 

Figura 3.4: Células de Voronoi de segunda ordem cujo vizinho mais próximo é o nó ��. 

 

3.2 Interpolação de Sibson 

 

O tipo mais conhecido de interpolação de vizinhos naturais é a interpolação de Sibson. Em 

1980, Sibson introduziu as chamadas coordenadas de vizinhos naturais como uma forma de 

interpolação suave [57, 60]. As coordenadas de vizinhos naturais (coordenadas v-n) podem 

ser obtidas a partir da segunda ordem do diagrama de Voronoi (2 = 2).  

Se um ponto � de coordenadas � é introduzido em uma tesselação de Voronoi, sendo �� 

um vizinho natural deste ponto, podem-se obter a célula de Voronoi de primeira ordem �9 e a 

célula de Voronoi de segunda ordem �9� – observa-se que � é o ponto onde se tenta 

determinar o valor da função de forma, trata-se geralmente de um ponto de integração cujos 

detalhes são apresentados ao longo deste capítulo.  
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Seja :��� uma medida de Lebesgue (comprimento, área ou volume em 1D, 2D ou 3D, 

respectivamente) de �9, e :���� a medida de Lebesgue para �9�, as coordenadas de v-n de � 

em relação a um vizinho natural �� é definida como a razão entre :���� e :��� [7]: 

 

;�<��� = :����
:��� ,   �� = 1, 2, … , ���                                     (3.3) 

 

onde �� representa o número de nós vizinhos de �. Em duas dimensões, as medidas de 

Lebesgue são áreas, e consequentemente denota-se >��� ≡ :��� e >���� ≡ :����. Assim, a 

Equação (3.3) pode ser reescrita como [14]: 

  

;�<��� = >����
>��� ,   �� = 1, 2, … , ���                                    (3.4) 

 

A área >��� pode também ser obtida somando-se as subáreas >����, ou seja [14]: 

 

>��� = @ >����
AA

�B�
                                                      (3.5) 

 

A Figura 3.5 mostra os detalhes da construção das coordenadas de vizinhos naturais por 

meio da inserção de um ponto � em um diagrama de Voronoi. Se � é tesselado juntamente 

com o conjunto de nós �, então os vizinhos naturais de � são aqueles nós que formam uma 

aresta de um triângulo com � na nova triangularização. Uma forma direta de se chegar ao 

mesmo fim é usar o critério do circuncírculo vazio [54], ou seja, se � encontra-se dentro do 

circuncírculo do triângulo -. ��� , ��, �/�, então ��, �� e �/ são seus vizinhos naturais. Na 

Figura 3.5(a), o ponto � encontra-se dentro dos circuncírculos dos triângulos -. ���, �	, �
� e 

-.���, �
, �C�. Os vizinhos naturais de � são, portanto os nós ��, �	, �
  e �C. 

 Na Figura 3.5(b), os bissetores perpendiculares que partem do ponto � até seus vizinhos 

naturais foram construídos e a célula de Voronoi �9 foi obtida. A subárea >���� é a área da 

célula de Voronoi de segunda ordem �9� obviamente associada ao vizinho natural ��. Nota-se 

claramente a propriedade apresentada pela Equação (3.5). 
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As quatro regiões apresentadas na Figura 3.5(b) são células de segunda ordem, enquanto a 

união destas regiões é a célula de Voronoi de primeira ordem. Referindo-se à Figura 3.5(b), a 

coordenada ;�<��� é dada por: 

 

;�<��� = >����
>���                                                         (3.6) 

 

             

(a)                                                                      (b) 

Figura 3.5: Construção das coordenadas de vizinhos naturais. (a) Diagrama de Voronoi 
original, ponto � e seus vizinhos naturais, e (b) Construção da célula de 
Voronoi de primeira ordem em relação a �. Destaque para a subárea da célula 
de Voronoi de segunda ordem associada ao nó ��. 

 

 

As derivadas das coordenadas v-n são obtidas diferenciando-se a Equação (3.4) [14]: 

 

;�,D< ��� = >�,D��� ( ;�<> ,D���
>���    �E = 1, 2�                                            (3.7) 

 

onde uma vírgula e E = 1, 2, indicam diferenciação em relação à coordenada espacial 

apropriada. No contexto de interpolação de vizinhos naturais, as coordenadas v-n do ponto � 

no plano são as funções de forma ;���� do Método de Elementos Naturais. Assim, conforme 

empregado em elementos finitos, as expressões “função de forma de vizinhos naturais” ou 

simplesmente “funções de forma” são usadas como sinônimo de coordenadas de vizinhos 

naturais [7]. 
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3.2.1  Propriedades  

 

3.2.1.1  Interpolação 

 

Com base na definição da função de forma dada nas Equações (3.4) e (3.5), observa-se que 

a área >���� deve ser menor ou igual à área >��� o que evidencia a seguinte propriedade [7]: 

  

 0 ≤ ;���� ≤ 1                                                               (3.8) 

 

A Equação (3.8) representa a positividade da função de forma do NEM. Observando-se, 

agora, a Equação (3.6) que se refere à Figura 3.5(b), nota-se que se � coincidir com algum nó, 

neste caso o nó ��, percebe-se facilmente que ;���� = 1 e ;���� = 0, � ≠ 1. Portanto, as 

funções de forma v-n e do FEM compartilham a seguinte propriedade [4, 7]: 

  

;�!��" = H��                                                      (3.9) 

 

onde H�� é o delta Kronecker definido como: 

 

 H�� = I1         � = �
0         � ≠ �                                                         (3.10) 

 

Isso significa que a função de forma do Método de Elementos Naturais atende ao delta 

Kronecker, ou seja, que a interpolação NEM passa através dos valores nodais, conforme 

esperado para uma função interpolante. É esta propriedade que torna o Método de Elementos 

Naturais diferente da maioria dos outros métodos sem malha, pois estes trabalham com 

aproximantes. O uso da interpolação propicia mais precisão em problemas que possuam 

descontinuidade de materiais e torna possível a imposição das condições de contorno 

essenciais de maneira direta, da mesma forma que é feita pelo Método de Elementos Finitos. 

O tratamento das fronteiras periódicas, que são utilizadas neste trabalho, também é facilitado 

por esta propriedade.  
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3.2.1.2  Partição de Unidade 

 

 A positividade da interpolação observada pela Equação (3.8) e a forma como é construída 

a função de forma de vizinhos naturais nas Equações (3.3) e (3.4) permitem definir a seguinte 

relação [7]: 

 

@ ;����
AA

�B�
= 1,                                                             (3.11)  

 

onde �� é o número de vizinhos naturais do ponto de coordenadas �. Nota-se, portanto, que 

as funções de forma formam uma partição de unidade. A partição de unidade é apresentada 

por [61] como uma poderosa técnica para modelar descontinuidades e singularidades 

mediante funções de enriquecimento local dentro do contexto de elementos finitos. Devido ao 

atendimento desta propriedade, a aproximação espacial do NEM pode também ser 

enriquecida por funções adicionais. Esta característica não é explorada neste trabalho, contudo 

os detalhes desta abordagem podem ser encontrados em [62] que apresenta a partição de 

unidade no contexto de métodos sem malha, incluindo o Método de Elementos Naturais.  

 

3.2.1.3  Consistência e Completude Linear 

 

Para um método sem malha convergir é necessário que as funções de forma apresentem 

determinado grau de consistência [5]. A consistência é medida pela ordem polinomial que as 

funções de forma podem representar, ou seja, a consistência é dita JK se a aproximação 

reproduzir exatamente um polinômio de ordem K. Desta forma, se a aproximação pode 

reproduzir, exatamente, uma função constante, esta aproximação é dita de consistência zero, 

ou JL. Analogamente, se a aproximação consegue reproduzir exatamente uma função linear, 

sua consistência é denotada por J�. Se, além disso, uma aproximação de consistência JK 

garantir também a consistência para todas as ordens abaixo de K, isto é, de JLaté JK,�, diz-

se, então, que a aproximação possui completude [5].  

A função de forma do Método de Elementos Naturais deve ser avaliada quanto a sua 

consistência e completude. Nesse sentido, sabe-se que as funções de forma de vizinhos 

naturais satisfazem a propriedade de coordenada local, ou seja [4, 7]: 
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� = @ ;������
AA

�B�
                                                             �3.12� 

 

Esta propriedade indica que as funções de forma podem reproduzir exatamente as 

coordenadas geométricas do ponto de integração (ponto � de coordenadas �). Para uma EDP 

de segunda ordem tal como a equação de Poisson, a interpolação NEM é capaz de reproduzir 

deslocamentos de campos exatamente constantes ou lineares [7]. Em outras palavras, as 

funções de forma NEM são de consistência J� assim como as funções de forma do Método de 

Elementos Finitos.  Além disso, possuem completude linear visto que reproduzem campos 

lineares e também constantes (JLaté J�).  Sibson constatou esta propriedade [60], mas uma 

prova sucinta e elegante pode ser encontrada em [7]. 

 

3.2.1.4  Suavidade e Continuidade 

 

No contexto de métodos numéricos, se a derivada de ordem M da função de forma ;� existe 

e é contínua então ;� é E-vezes continuamente diferenciável, ou da classe *D = *D�Ω�, tal que 

0 ≤ M ≤ E. Assim, uma função *L é simplesmente uma função contínua, e uma função *O é 

aquela que possui uma derivada contínua de qualquer ordem (M = 0, 1, … , ∞) [63]. 

As funções de forma de Sibson são *O em todo lugar, exceto nos nós onde elas são *L [7, 

64, 65]. Em outras palavras, as derivadas das funções de forma de Sibson são contínuas em 

todo o domínio Ω com exceção dos pontos onde estão localizados os nós.  

Observando-se a Figura 3.5 e baseada nas propriedades já estudadas, nota-se que ;�<��� é 

uma função contínua de �. Somente os nós são os pontos de observação, mas desde que 

;�<���� = 1 tal que � → �� partindo de qualquer direção, a continuidade de ;�<��� é 

estabelecida, ou seja, ;�<��� é *L [7]. Já a continuidade das derivadas de ;�<��� é avaliada 

pela sua variação suave em todos os pontos, exceto quando aproximando dos nós, então a 

função ;�<��� é dita *O em Ω ��⁄  [7]. Já na fronteira ∂ϖ� (domínio de influência), ;�<��� é *L 

com descontinuidades somente nos nós que contribuem para ;�<���, ou seja, os nós vizinhos 

de �� [7]. Este fato é também comprovado pelo procedimento computacional para a avaliação 

das funções de forma de Sibson (Seção 3.10.3). De forma geral, considera-se um ponto 

� !� ≠ ��" que esteja sobre a fronteira do domínio de influência do nó �� (� ∈ Uϖ�) tal que 
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apenas um circuntriângulo contribui para o cálculo da área. A Figura 3.6 ilustra essa 

observação através da inserção do ponto � na fronteira do domínio de influência do nó ��.  É 

possível observar que todos os circuncentros dos triângulos, formados a partir do ponto � 

(VC�9, V
�9 e V
C9), coincidem com o circuncentro W�
C. Fica claro que não é possível 

construir subtriângulos a partir dos circuncentros e, portanto a área dos subtriângulos e todas 

as suas derivadas são identicamente zero. Assim a função de forma ;�<��� e todas as suas 

derivadas (de primeira ordem ou superior) são identicamente iguais a zero em �. 

 

 

Figura 3.6: Continuidade de ;�<��� sobre Uϖ�. 
 

3.3 Interpolação de Laplace 

 

Outra forma de interpolação de vizinhos naturais é conhecida como interpolação de 

Laplace. Inicialmente, cientistas do campo da aproximação de dados e EDPs, tais como [15, 

32], se referiram à nova interpolação como interpolação não-Sibsoniana, enquanto 

pesquisadores da área de geometria computacional cunharam-na como interpolação de 

Laplace [33]. Contudo, ambos os grupos reconheceram a sua conexão com a equação de 

Laplace, e utilizaram abordagens semelhantes para delinear muitas de suas propriedades [9]. 

Por ter sido bem aceita na comunidade científica [11, 37, 38], o nome interpolação de Laplace 

é também usado neste trabalho. 
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Uma definição rigorosa da interpolação de Laplace foi dada por [32] tão bem como aquela 

feita por [15]. Seja � = ���, �	, �
 ⋯ , �� um conjunto de nós distintos em ℝ� e �� =
�� ∈ ℝ�: ���, ��� < �!�, ��" ∀ � ≠ �$ a célula de Voronoi de primeira ordem associada ao nó 

�� de coordenadas ��. Define-se então [15]: 

 

Y�� = �� ∈ !�Z� ∩ �Z�", � ≠ �$                                          �3.13� 

 

onde �Z� = �� ∪ U�� é o conjunto fechado de ��, e Y�� é a face comum a �� e �� em ℝ�,�, ou 

seja, Y�� representa um segmento em 2D (aresta de Voronoi) e um polígono em 3D. 

Considera-se, agora, a inserção de um ponto � de coordenadas � em uma tesselação no espaço 

ℝ�. Se o ponto � tem �� vizinhos naturais, então a função de forma de Laplace ;�] para o nó 

�� é definida como [11]: 

  

;�]��� = ^����
∑ ^����AA�B�

,    ^���� = `Y9�`
�!�, ��"

2
, � ∈ ℝ�                      �3.14� 

 

onde | ∙ | representa a medida de Lebesgue em ℝ�,�, ou seja, um comprimento em 2D e uma 

área em 3D. 

Considere um diagrama de Voronoi e um ponto � em um plano (ℝ	) conforme mostrado 

na Figura 3.5(a). O ponto � tem quatro vizinhos naturais e a Figura 3.7 mostra a construção da 

função de forma de Laplace para este ponto. A distância c���� é o comprimento (medida de 

Lebesgue em ℝ�� da aresta de Voronoi associada ao nó ��, ou seja, c���� = `Y9�` em 2D. Já 

ℎ���� é a metade da distância perpendicular partindo da aresta de Voronoi de �� até o ponto �, 

isto é, ℎ���� = e��,�f�
	 . Então a função de forma de Laplace ;�]��� em duas dimensões torna-se 

[11]:  

 

;�]��� = ^����
∑ ^����Ag�B�

,    ^���� = c����
ℎ���� , � ∈ ℝ	                       �3.15� 

 

onde ^���� é a chamada função peso de Laplace. As derivadas da função de forma de Laplace 

são obtidas diferenciando-se a Equação (3.15) [11]: 
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;�,D] ��� = ^�,D��� ( ;�]^ ,D���
^���    �E = 1, 2�                               (3.16) 

 

onde ^��� = ∑ ^����� . 

 

 

Figura 3.7: Construção da interpolação de Laplace. 
 

 

Portanto, em 2D, a função de forma de Laplace envolve a razão de comprimentos enquanto 

que a função de forma de Sibson é baseada na razão de áreas. Obviamente, a interpolação de 

Laplace favorece o custo computacional em 2D, com esta vantagem tornando-se 

significativamente maior em 3D [11].  

 

 3.3.1  Propriedades  

 

A interpolação de Laplace é baseada na noção de vizinhos naturais, e consequentemente a 

maioria das propriedades da interpolação de vizinhos naturais de Sibson são também 

compartilhadas pela interpolação de Laplace. Propriedades tais como, positividade, 

interpolação, partição de unidade e completude linear são comuns a ambas interpolantes [15].  

As funções de forma de Sibson e de Laplace são distintas basicamente em dois aspectos: 

suavidade e continuidade [11]. A função de forma de Sibson é *O em Ω �h⁄ , ou seja, é *L 
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apenas nos nós que contribuem para ;�<��� (os nós vizinhos de �� e o próprio nó ��). Já a 

interpolação de Laplace é *L também nos nós que estão sobre a fronteira do domínio de 

influência ∂ϖ� [11], isto é, a função de forma de Laplace ;�]��� é *O em Ω ��h ∪⁄ �ijf� onde 

�ijf representa a coordenada de um nó sobre a fronteira ∂ϖ�. Estas características são mais 

bem notadas estudando-se o suporte de ambas as interpolações conforme apresentado a 

seguir. 

 

3.4 Suporte das Funções de Forma 

 

O domínio de suporte de um ponto � determina o número de nós usados para calcular a 

aproximação de quantidades em �. Para que as funções de forma de vizinhos naturais 

atendam aos requisitos de continuidade e suavidade, o seu suporte deve ser compacto, ou seja, 

as quantidades calculadas fora de um domínio compacto (fechado) são nulas. No contexto do 

Método de Elementos Naturais, interessa-se estudar o suporte das funções de forma de 

vizinhos naturais especialmente Sibson e Laplace. 

Considere um nó �� ∈ �A, onde �A é o conjunto de vizinhos naturais para um ponto 

� ∈ k ⊂ ℝ	 cuja coordenada é �. O suporte ou domínio de influência da função de forma 

;���� associado ao nó �� é definido como o subdomínio fechado ϖ� tal que ;���� > 0 em 

ϖ�, ;���� = 0 sobre Uϖ� e ;���� = 0 em **��A� ( ϖ� [7]. Pelo critério do circuncírculo, é 

evidente que ;���� tem uma contribuição diferente de zero em �, o ponto deve estar dentro do 

circuncírculo de um triângulo de Delaunay que tenha o nó �� como um de seus vértices. O 

argumento acima sugere imediatamente que o suporte da função de forma ;���� é a união de 

todos os circuncírculos que passam pelo nó �� [7, 64]. A Figura 3.8 mostra o suporte para as 

funções de forma de vizinho natural. Na Figura 3.8(a), uma unidade quadrada é discretizada 

em 25 (5×5) nós equi-espaçados formando um diagrama de Voronoi regular, o nó �� é 

destacado e os circuncírculos vizinhos naturais foram traçados. Ainda na Figura 3.8(a), nos 

nós vazios a função de forma v-n é zero e, nos nós preenchidos, assume valor unitário. Para a 

função de forma de Sibson ;�<���, o suporte para o nó �� é ilustrado na Figura 3.8(b) e para a 

função de forma de Laplace ;�]��� o suporte é mostrado em 3.8(c). Ambos os suportes são 

claramente vistos como sendo a união dos circuncírculos de Delaunay em relação ao nó ��. 
Nota-se também que são compactos, mas que há uma diferença de suavidade das funções de 
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forma. A função de Sibson mantém a diferenciabilidade nos nós sobre Uϖ� que não sejam os 

vizinhos naturais de ��, diferentemente da função de Laplace que é *L nos nós sobre Uϖ�. 
Esta característica torna a interpolação de Sibson mais suave que a interpolação de Laplace. 

 

 

(a) 

(b) (c) 

Figura 3.8: Suporte para as funções de forma de vizinhos naturais. (a) Grade de nós – nós 
vazios ;���� = 0 e nós preenchidos ;���� = 1, (b) Função de forma de Sibson 
para o nó �� em 3D [7]. (c) Função de forma de Laplace para o nó �� em 3D 
[15]. 
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Uma das questões-chave da alta qualidade da interpolação de vizinhos naturais no NEM é 

que o suporte da função de forma continua bastante isotrópico mesmo quando existem 

grandes distorções na distribuição de pontos, uma vez que é composto pela união de 

circuncírculos cobrindo um determinado ponto de avaliação [37].  

 

3.5 Interpolação em Multidimensões 

 

Em uma dimensão, a interpolação de vizinhos naturais de Sibson é idêntica à interpolação 

de elementos finitos lineares. Este fato é provado [7] mediante a análise de uma barra 

unidimensional. Já para a função de forma de Laplace a interpolação unidimensional é 

indefinida uma vez que a medida de Lebesgue de um ponto é zero. No entanto, considerando 

a interpolação unidimensional como um caso limite de interpolação bidimensional, a 

interpolação linear é facilmente realizada em uma dimensão [15]. Dessa forma, a equivalência 

com elementos finitos linear unidimensional é também obtida na interpolação de Laplace.  

Já em duas dimensões, se um ponto � tem três vizinhos naturais ��� = 3� então as 

funções de forma v-n são precisamente as coordenadas baricêntricas, ou as funções de forma 

para elemento finito triangular [34]. No entanto, para uma grade nodal retangular, se um 

ponto � tem quatro vizinhos naturais ��� = 4� localizados nos vértices de um quadrilátero, 

então é obtida a interpolação bilinear sobre o retângulo [34]. Estes dois casos são válidos 

tanto para a interpolação de Sibson quanto para a interpolação de Laplace. Uma prova 

geométrica para a interpolação de Sibson é fornecida por [14, 64] partindo da definição da 

função de forma de Sibson e executando os cálculos para mostrar a equivalência. O mesmo é 

feito em [34] provando a equivalência da interpolação de Laplace com a interpolação bilinear 

sobre um retângulo. Uma análise 2D para o caso geral de um ponto � com um número 

arbitrário de vizinhos naturais também é apresentada por [34]. 

Observa-se que a interpolação de vizinho natural em dimensões superiores é uma 

generalização particular da interpolação univariável em uma dimensão [64]. Este parece ser 

um significado natural da extensão de um esquema de interpolação já que o interpolante é 

construído com base na medida de Lebesgue apropriada no espaço dimensional de interesse 

(Sibson em ℝ� e Laplace em ℝ�,�). Este é um forte contraste à interpolação de elementos 

finitos em dimensões superiores que é construída com base no produto de regras de 
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interpolação unidimensional de Lagrange [63]. Do ponto de vista matemático e geométrico, a 

aproximação por vizinhos naturais é atraente por mais motivos: uma boa base matemática e 

geométrica para construção, relações de vizinhança que refletem a adjacência espacial entre 

nós e, em termos de computação, é uma factível escolha [7]. 

 

3.6 Função Admissível 

 

Dado um problema de valor de contorno definido por uma EDP e por condições de 

contorno, deseja-se encontrar os valores da função escalar definida por u���: Ω → ℝ	. Para se 

obter a solução aproximada desse problema de valor de contorno por intermédio do NEM, 

uma formulação variacional da EDP deve ser desenvolvida, tal como no FEM.  A forma 

variacional é caracterizada pela escolha de dois espaços de funções, o espaço de funções 

admissíveis u∗��� e o espaço de funções peso r��� [63]. Aplica-se, então, um método capaz 

de aproximar esses espaços de funções de tal forma que estejam adequadas para o uso no 

domínio discreto (malha ou pontos). Nesse trabalho, usa-se o Método de Galerkin para 

aproximar as funções admissíveis e peso possibilitando a redução da forma variacional a um 

sistema de equações algébricas lineares. Neste momento, é importante saber que us��� e 

ws��� representam as funções adimissíveis e peso aproximadas pelo método de Galerkin, 

respectivamente.  Além disso, no método de Galerkin, o espaço de funções admissíveis e o de 

funções peso são iguais, ou seja, us���  = ws���. Assim, é suficiente definir a função 

admissível us���  para a aproximação pelo Método de Elementos Naturais. 

Seja � ∈ Ω ⊂ ℝ	 um ponto no plano. A coordenada de � é denotada por �. Considera-se 

um esquema de interpolação v-n para uma função escalar u���: Ω → ℝ	, na forma [7]: 

 

us��� = @ ;����u�
AA

�B�
,                                                       (3.17) 

 

onde us��� é a função aproximada para u���, u� �I = 1, 2, . . . , ��� são os valores nodais 

desconhecidos dos �� vizinhos naturais de �, e ;���� é a função de forma v-n associada com 

cada nó �� em relação a �. A derivada dessa interpolante é [11]: 

 



33 

 

u,Ds ��� = @ ;�,D���u�
AA

�B�
  �E = 1, 2�,                                     (3.18) 

 

onde ;�,D��� foi definida nas Equações (3.7) e (3.16) para as funções de forma de Sibson e 

Laplace, respectivamente. É notável apontar aqui que, uma vez que as funções de forma 

tenham suporte compacto, a Equação (3.17) é um esquema de interpolação local [7]. 

 

3.7 Imposição das Condições Essenciais de Contorno 

 

As interpolantes do Método de Elementos Naturais são definidas por meio do casco 

convexo **��� de um determinado conjunto de nós �. Além disso, as funções de forma do 

NEM tem propriedades importantes, tais como interpolação, consistência linear e suavidade. 

Estas funções são dependentes da posição e da densidade dos nós, levando às funções padrões 

de elementos finitos em qualquer dimensão. Uma consequência disso é que as condições 

essenciais de contorno no Método de Elementos Naturais podem ser diretamente impostas aos 

nós, assim como é feito no Método de Elementos Finitos. Em outras palavras, devido à 

propriedade de interpolação das funções de forma v-n e da linearidade das funções tentativa 

us��� ao longo da aresta de um triângulo de Delaunay na fronteira ∂Ω, torna-se possível a 

imposição direta das condições de contorno essenciais [7].  

No entanto, quando se trata de domínios não convexos, a interpolação NEM requer 

tratamento especial para aproximar adequadamente a variável primária na fronteira não 

convexa. Os valores de fronteira não determinam exclusivamente a distribuição da variável 

essencial ao longo das fronteiras não convexas [10]. Ou seja, esta distribuição depende dos 

valores associados a pontos que não pertencem à vizinhança de um nó ao longo da fronteira, 

impedindo assim o carácter de interpolação necessário para impor adequadamente as 

condições de contorno.  Para se compreender isso, a Figura 3.9(a) traz o digrama de Voronoi 

associado a um domínio convexo enquanto a Figura 3.9(b) mostra o diagrama em um domínio 

não convexo. Observa-se na Figura 3.9(a) que as células de Voronoi na fronteira do casco 

convexo são ilimitadas ou abertas de forma que a correta associação de vizinhança é mantida 

– veja o nó �L. Já na Figura 3.9(b) as células de Voronoi são fechadas ao longo da fronteira 

não convexa. Neste caso, entende-se que o nó �w é vizinho natural de �L o que configura um 
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erro. Do ponto de vista da interpolação, se um ponto � possui as mesmas coordenadas de �L, 

a contribuição ;w associada ao nó �w não deve existir. Para isso, uma informação adicional é 

necessária para estabelecer o limite adequado em regiões não convexas.  

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3.9: Diagrama de Voronoi e triangularização de Delaunay para (a) domínio convexo 
e, (b) domínio não convexo. 

 

 

Algumas técnicas têm sido propostas para tratar este problema. Um Grafo Planar de Linhas 

Retas (PSLG) pode ser utilizado para modelar a fronteira dos domínios não convexos [7], 

contudo, erros acima de 2% são relatados se uma distribuição de nós suficientemente densa 

for usada em torno destas fronteiras [10]. Outra possibilidade é o acoplamento entre 

elementos finitos e o Método de Elementos Naturais [34]. Entretanto, duas abordagens 

independentes têm se destacado. A primeira baseia-se na introdução de formas-α na 

construção da interpolação que foi cunhada de α-NEM [10]. Entretanto, no contexto do α-

NEM, se os domínios são altamente não convexos exige-se um rigoroso controle da densidade 

nodal sendo, muitas vezes, impossível descrever a geometria do problema [16]. Para 

contornar essas dificuldades, uma segunda abordagem trouxe outra extensão do método 

chamado de Método de Elementos Naturais Restrito, C-NEM, do inglês Constrained Natural 

Element Method, no qual um critério de visibilidade é introduzido para selecionar vizinhos 

naturais no cálculo das funções de forma. Nesse caso, o cálculo das funções de forma é 

baseado em um diagrama de Voronoi modificado, restrito. 
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Devido à sua simplicidade e eficácia, o C-NEM é abordado neste trabalho. Já o α-NEM 

não é discutido neste trabalho, mas os detalhes podem ser encontrados em [10]. 

 

3.8 Imposição das Condições de Interface 

 

Muitos problemas em eletromagnetismo podem envolver meios compostos por diferentes 

materiais. Para a maioria dos métodos sem malha o tratamento ao longo da interface entre 

meios é uma tarefa árdua devido à ocorrência de descontinuidades.  

Considera-se um corpo bidimensional Ω ⊂ ℝ	 apresentado na Figura 3.10 tal que Ω =
Ω� ∪ Ω	, onde Ω� e Ω	 tem diferentes propriedades materiais e a interface entre as duas 

regiões é Γ. A maioria dos métodos sem malha leva a uma aproximação *O na interface Γ, e 

as introduções de descontinuidades devem ser feitas de forma explícita, geralmente por adição 

de novos graus de liberdade [11]. Já no contexto do NEM a aproximação é *L na interface o 

que permite ao gradiente da Equação (3.18) ser descontínuo na direção normal a Γ [7]. 

Tomando-se as propriedades das funções de forma do NEM, a análise na interface é similar 

àquela feita na fronteira do domínio. Para o FEM, as funções de forma na interface Γ são 

completamente lineares se os elementos coincidem com a interface. Para o NEM, se Γ é 

contínuo, o domínio convexo é estabelecido e as funções de forma ao longo de Γ também são 

lineares. Dessa forma, as condições de interface podem ser naturalmente impostas aos nós ao 

longo da interface Γ assim como é feito no Método de Elementos Finitos [7].  

 

 

Figura 3.10: Configuração bimaterial Ω = Ω� ∪ Ω	 [7].  
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No entanto, devido às características inerentes aos métodos sem malha, as propriedades 

materiais não são associadas a elementos e, a Equação (3.17) pode ser calculada em nuvens 

arbitrárias de nós que podem mover-se livremente no domínio, sem qualquer limitação 

geométrica. Da mesma forma, no NEM, se um nó pertence a uma região de dado material, ele 

pode ser vizinho natural de algum nó pertencente a outra região dependendo da distribuição 

de nós. Se, contudo, as arestas de Delaunay coincidem com a interface Γ, não há vizinhos 

naturais pertencentes a regiões distintas, exceto nos nós sobre a interface. Para esclarecer 

considere o diagrama de Voronoi construído em um domínio heterogêneo Ω = Ω� ∪ Ω	 

mostrado na Figura 3.11. A interface entre os meios é dada por Γ�	. A Figura 3.11(a) destaca 

o nó �� ∈ Ω� que possui vizinhos naturais em Ω	. Neste caso, a interface não coincide com os 

nós, há nós que sofrem influências parasitas e a descontinuidade de materiais é claramente 

identificada. Já na Figura 3.11(b), a interface Γ�	 é deslocada de forma a coincidir com as 

arestas de Delaunay. Destaca-se, então, um nó �z ∈ Γ�	, ou seja, �z está exatamente sobre a 

interface e, consequentemente tem vizinhos naturais em ambos os subdomínios Ω� e Ω	. 

Contudo, nesta configuração, nenhum nó �� ∈ Ω� possui vizinhos naturais em Ω	 e vice-

versa. Este fato, no entanto, não evita a ocorrência de descontinuidades na interface.  

Para entender isso uma análise pontual é requerida a fim de visualizar as contribuições 

associadas a cada nó. As contribuições avaliadas são notadas na matriz de rigidez global 8 do 

sistema. Tomando-se a Figura 3.11(c), os nós internos e da interface são livres, Γ� representa 

a fronteira com condição de Dirichlet e cujos nós são fixos, e Γ{ é a fronteira de Neumann 

composta por nós livres. Partindo da mesma configuração apresentada na Figura 3.11(b) e 

focando-se no nó �	 ∈ Ω	, a Figura 3.11(c) destaca, em laranja, os nós livres que contribuem 

na posição global de �	. Percebe-se, portanto, que �	 mesmo não possuindo vizinhos naturais 

em Ω�, sofre influências de nós que pertencem a Ω�. A consequência disso é a perda da 

continuidade na interface gerando as indesejáveis descontinuidades de materiais.  

As mesmas técnicas utilizadas para solucionar o problema da imposição das condições 

essenciais de contorno em domínios não convexos podem também ser usadas para tratar a 

descontinuidade de materiais no NEM. Neste trabalho, um critério de visibilidade é aplicado a 

um domínio heterogêneo a fim de selecionar os vizinhos naturais de um dado nó �� ∈ Ω� tal 

que estes pertençam também a Ω� e buscando eliminar as contribuições indesejáveis. Desta 

forma, o diagrama de Voronoi fica restrito na interface e o cálculo das funções de forma é 

feito com o uso do C-NEM. 
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(a) 

 

(b) 

  

 

(c) 

Figura 3.11: Diagrama de Voronoi em uma configuração bimaterial. (a) Destaque para o 
nó n� ∈ Ω� e seus vizinhos naturais. (b) Destaque para o nó nz ∈ Γ�	 e seus 
vizinhos naturais. (c) Destaque para o nó n	 ∈ Ω	 e os nós que contribuem na 
matriz global. 

 

3.9 Método de Elementos Naturais Restrito – C-NEM 

 

A fim de solucionar modelos que envolvam domínios não convexos e/ou heterogêneos, o 

Método de Elementos Naturais Restrito foi proposto [16]. Esta extensão faz uso de um 

critério de visibilidade introduzido para restringir os vizinhos naturais resultando em um 
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diagrama de Voronoi restrito que é usado para definir as funções de forma tal que as 

principais propriedades da interpolação NEM sejam mantidas. 

 

 3.9.1  Critério de Visibilidade  

 

A forma mais simples de se solucionar questões pertinentes à imposição das condições 

essenciais de contorno e descontinuidade de materiais é a introdução de um critério para 

remover as influências parasitas entre nós [16].  

A descrição do chamado critério de visibilidade foi introduzida para definir o domínio de 

influência de um nó próximo às fronteiras não convexas e interfaces. Para essa abordagem, o 

ponto � está em um domínio de influência de um nó �� se � estiver dentro da região onde a 

função de forma associada com �� não seja nula (;� > 0) e que, ao mesmo tempo, seja visível 

do nó �� quando as fronteiras ou interfaces forem assumidas opacas. Define-se então [16]: 

 

ϖ� = �� | � ∈ Ω, ;� > 0                                                      (3.19) 

 

��g = �� | }�→�f ∩ Γ = ∅$                                                     (3.20) 
 

onde � são as coordenadas do ponto �, ϖ� é suporte de �� e ��g é o conjunto de nós visíveis 

de �� considerando como limite a fronteira ou interface Γ incluindo partes internas. Na 

Equação (3.20), }�→�f  representa a linha contínua conectando � e ��, isto é [16]: 

 

}�→�f = � + ���� ( ��,   � ∈ �0, … , 1�                                      (3.21) 
 

Assim, o domínio de influência restrito de um nó ��, ϖh∗ é definido por: 

 

ϖ�∗ = ��g ∩ ϖ�                                                                (3.22) 

 

Portanto, ϖ�∗ contém os nós pertencentes ao domínio de influência de �� que, ao mesmo 

tempo, são visíveis de �� segundo o critério de visibilidade definido pela Equação (3.20). Este 
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conceito reforça a ideia de que, com o uso do critério de visibilidade, o domínio de influência 

de um nó �� envolvido em uma condição de interface ou fronteira torna-se restrito. 

 

 3.9.2  Diagrama de Voronoi Restrito  

 

Um diagrama de Voronoi restrito resulta da aplicação do critério de visibilidade 

apresentado anteriormente e é usado para definir as funções de interpolação. Se um critério de 

visibilidade for aplicado sobre a fronteira ou interface Γ, o diagrama de Voronoi resultante é 

composto de células ���, uma para cada nó �� tal que qualquer ponto � dentro de ��� esteja 

mais próximo de �� do que de qualquer outro nó �� visível de �. Chamam-se células de 

Voronoi restritas e são definidas formalmente por [16]: 

 

��� = �� ∈ ℝ� ∶ ���, ��� < �!�, ��" ∀ � ≠ �, }�→�f ∩  Γ = ∅, }�→�� ∩ Γ = ∅�         (3.23) 

 

O diagrama de Voronoi restrito associado a uma fronteira não-convexa é apresentado na 

Figura 3.12(a). Na Figura 3.12(b) o diagrama de Voronoi torna-se restrito por uma interface. 

Uma vez que o diagrama é construído, algoritmos clássicos para o cálculo das funções de 

forma podem ser aplicados diretamente devido às conexões entre vizinhos naturais não 

visíveis terem sido removidas [16]. Baseada, então, no diagrama de Voronoi restrito, a 

interpolação do Método de Elementos Naturais Restrito foi introduzida. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3.12: Diagrama de Voronoi restrito em uma (a) fronteira não-convexa e em uma (b) 
interface. 
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 3.9.3  Interpolação C-NEM  

 

Quando um critério de visibilidade é usado no NEM, a vizinhança natural de um nó pode 

ser restringida e um esquema de interpolação é calculado com base apenas nos vizinhos 

naturais visíveis. Considerando-se um ponto � ∈ Ω no plano, a função admissível de 

interpolação C-NEM para uma função escalar u���: Ω → ℝ	, pode ser escrita como: 

 

us��� = @ ;�����u�
Ag

�B�
,                                                        (3.24) 

 

onde NV é o número de vizinhos naturais visíveis do ponto � e ;��  é a função de forma de 

vizinhos naturais restritos.  

No C-NEM, o suporte de ;��  é similar ao de ;� para a interpolação NEM consistindo da 

união de circuncírculos que contenham ��. Neste caso, contudo, os circuncírculos podem 

atravessar as fronteiras ou interfaces, mas não podem conter vizinhos não visíveis [16]. A 

Figura 3.13 mostra o suporte de ;��  referente a um nó �� ∈ Γ para uma grade regular de nós. É 

possível notar a linearidade da função de forma ;��  sobre Γ. 

 

 
 

(a) (b) 
 

Figura 3.13: Suporte para a função de forma Sibson no C-NEM. (a) Grade de nós – nós 
vazios ;����� = 0 e nós preenchidos ;����� = 1, (b) Visão tridimensional 
[16]. 
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Nota-se que, no contexto da interpolação de vizinhos naturais restrito, qualquer ponto do 

domínio está dentro do casco convexo de seus vizinhos naturais visíveis. Em consequência, a 

partição de unidade e a completude linear são conservadas no C-NEM [16]. Outro aspecto 

importante é o fato da influência entre nós não visíveis ser removida durante a construção do 

diagrama de Voronoi restrito facilitando a imposição das condições de contorno essenciais e 

das condições de interface em qualquer domínio (convexo ou não), onde a aproximação é de 

fato linear, conforme apresentado na Figura 3.13. 

 

3.9.4  Tratamento da Descontinuidade de Materiais 

 

Utilizando o critério de visibilidade e a interpolação C-NEM é possível tratar a 

descontinuidade de materiais no contexto do Método de Elementos Naturais. O procedimento 

computacional para a aplicação do critério de visibilidade em um domínio heterogêneo é 

introduzido.  

Considera-se um conjunto � de nós distribuídos em um domínio heterogêneo tal que 

Ω = Ω� ∪ Ω	, onde Ω� e Ω	 são compostos por diferentes materiais. O procedimento 

computacional para imposição do critério de visibilidade nesse domínio é simples e um 

pseudoalgoritmo para a aplicação desse critério é apresentado na Tabela 3.1. 

 
 

Tabela 3.1: Pseudoalgoritmo para imposição do critério de visibilidade 
___________________________________ 
 
Faça �� = ��� ∈  Ω�� e �	 = ��� ∈  Ω	�; 
 
Para � = 1 → � { 
       Se  � ∈ Ω� { 
            �- = ��; 
      senão  
            �- = �	; 
      } 
      Determine �A; 
      Se �A⊄ ND { 
           �g = �A ∩ �- 
      } 
} 
___________________________________ 
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Inicialmente, define-se por �� e �	 os conjuntos dos nós que pertencem ao subdomínio Ω� 

e Ω	, respectivamente. Então, um laço é iniciado varrendo todos os nós do conjunto �, 

verificando e atribuindo a �- os nós que pertencem ao domínio atual de ��. Depois disso, o 

conjunto de vizinhos naturais de ��, �A, é obtido. Ao final, verifica-se se algum nó de �A não 

pertence ao domínio atual para, então, ser removido do conjunto de vizinhos naturais de ��. 
Em consequência da aplicação do critério de visibilidade, a vizinhança dos nós próximos à 

interface fica restrita e o suporte da função de forma associada a estes nós pertence ao mesmo 

subdomínio onde são encontrados os nós. Contudo, para os nós exatamente sobre a interface o 

suporte não chega a ser restrito, ele é apenas particionado. Para exemplificar, considera-se um 

domínio heterogêneo e um nó �z ∈ Γ. O suporte das funções de forma de vizinhos naturais 

restritos ;z�  em relação a �z é definido na Figura 3.14. O suporte referente ao subdomínio Ω� 

é visto na Figura 3.14(a) e o suporte para Ω	 é demonstrado na Figura 3.14(b). Neste caso, a 

mesma ideia é mantida: nos nós vazios ;z� = 0, nos nós preenchidos ;z� = 1 e na superfície 

azul ;z� > 0. Desta forma, a linearidade das funções de forma C-NEM associadas com os nós 

sobre a interface é mantida. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3.14: Suporte das funções de forma C-NEM associadas com o nó nz ao longo de Γ 
(a) em Ω� e (b) em Ω	. 

 

 

Outro aspecto importante é a análise pontual das contribuições associadas a cada nó nas 

proximidades da interface. Para isso, retoma-se a observação feita na seção 3.8 considerando 

que a interface coincida com as arestas de Delaunay. As contribuições avaliadas são notadas 

na matriz de rigidez global 8. Tomando-se a Figura 3.15, os nós internos e da interface são 
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livres, Γ� representa a fronteira com condição de Dirichlet e cujos nós são fixos, e Γ{ é a 

fronteira de Neumann composta por nós livres. A célula de Voronoi relacionada ao nó 

�	 ∈ Ω	 é destacada e os nós preenchidos em laranja representam os nós livres que 

contribuem na posição global de �	. A Figura 3.15(a) indica as contribuições da interpolação 

NEM enquanto a Figura 3.15(b) traz as contribuições associadas ao C-NEM. Os nós vazios 

que aparecem na Figura 3.15(b) representam os nós que foram afetados pelo critério de 

visibilidade e que, consequentemente, não contribuem mais para �	. Nota-se, portanto, que o 

uso do critério de visibilidade soluciona o problema de descontinuidades de materiais na 

interface. Além disso, o critério de visibilidade não afeta os nós que estão sobre a interface 

apenas remove influências de nós que pertencem a regiões diferentes. Este fato permite 

manter a continuidade e precisão da interpolação na interface. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3.15: Nós livres (preenchidos em laranja) que contribuem para o nó �	 nas 
interpolações (a) NEM e (b) C-NEM. Os nós vazios foram afetados pelo 
critério de visibilidade. 
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3.10 Procedimento Computacional para o Cálculo das Funções 

de Forma Sibson 

 

Alguns detalhes do cálculo das funções de forma Sibson são essenciais para se entender a 

implementação computacional do Método de Elementos Naturais. O algoritmo de Watson foi 

utilizado por [7] para calcular as funções de forma de vizinhos naturais cujos detalhes são 

também descritos em [28, 29]. Para se construir as funções de forma Sibson é preciso 

inicialmente determinar alguns parâmetros como a área, circuncentro, e circunraio de um 

triângulo. Em sequência, a implementação computacional do algoritmo de função de forma 

Sibson é explanada. 

 

3.10.1  Área de um Triângulo 

 

Considere um triângulo ∆��/ com vértices �����, �����, �/��� mostrado na Figura 3.16 

onde � =  ���, �	�,  � =  �%�, %	�,  � =  ���, �	� são as coordenadas � e � de cada vértice. A 

área de ∆��/ pode ser obtida por: 

 

>∆ = ��� ( ����%	 ( �	� ( �%� ( �����	 ( �	�
2 .                              (3.25) 

 

Se � ≡ ����  =  ������, �	����, � ≡ %���  =  �%����, %	���� e �� e �	 são independentes 

de �, então as derivadas de >∆ podem ser escritas como: 

   

>∆,D��� = ������,�����,�����������,�����,����,������,�����,����,������,�����,����
	 ,           (3.26)  

 

onde uma vírgula e E = 1, 2, denotam diferenciação em relação à coordenada espacial 

apropriada. 
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(a) 

 

 

(b) 

Figura 3.16: Triângulo ∆��/. (a) Vértices, circuncentro e circunraios. (b) Bissetores 
perpendiculares formando o circuncentro. 

 

3.10.2  Circuncentro e Circunraio de um Triângulo 

 

Considere o mesmo triângulo ∆��/ mostrado na Figura 3.16. O circuncírculo de ∆��/ é o 

círculo que passa pelos três vértices do triângulo cujo centro é o circuncentro W ��� onde 

� = �W�, W	� e o raio � é o seu circunraio.  

As coordenadas do circuncentro podem ser encontradas traçando o ponto de interseção do 

bissetor perpendicular %& de qualquer uma de duas arestas do triângulo conforme 

demonstrado na Figura 3.16(b). Considerando as arestas �� ( �/ e �� ( �/ na Figura 3.16, 

um sistema de duas equações lineares é obtido, solucionado e manipulado algebricamente, 

obtendo-se as seguintes expressões para o circuncentro de ∆��/ [7]: 

  

W� = ���	 ( ��	 + �		 ( �		��%	 ( �	� ( �%�	 ( ��	 + %		 ( �		���	 ( �	�
-            (3.27a) 

 

W	 = �%�	 ( ��	 + %		 ( �		���� ( ��� ( ���	 ( ��	 + �		 ( �		��%� ( ���
-             (3.27b) 

 

onde - é quatro vezes a área de ∆��/ e é dado por: 
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- = 2���� ( ����%	 ( �	� ( �%� ( �����	 ( �	��.                          (3.27c) 

 

Se o vértice �/��� coincide com o ponto �, onde � =  �x�, x	�, então �� = x� e �	 = x	. 

Assume-se que as coordenadas ��, �	, %� e %	 são independentes de x� e x	 de forma que as 

derivadas das coordenadas dos circuncentros podem ser escritas na seguinte forma 

simplificada [7]: 

  

W�,���� = !x� ( W����"-,����
-��� ,                                                 (3.28a) 

 

W�,	��� = �� ( x	-,���� ( W����-,	����
-��� ,                                       (3.28b) 

W	,���� = �(� + x�-,	��� ( W	�'�-,�����
-��� ,                                    (3.28c) 

 

W	,	��� = !x	 ( W	���"-,	���
-��� ,                                                 (3.28d) 

 

onde W����, W	��� e -��� são dados pela Equação (3.27) e  

 

� = �%� + ����%� ( ��� + �%	 + �	��%	 ( �	�,                                       (3.29a) 

 

-,���� = 2��	 ( %	�,                                                             (3.29b) 

 

-,	��� = 2�%� ( ���.                                                              (3.29c) 

 

Por definição, o circunraio � é a distância do circuncentro a um vértice de ∆��/ (Figura 

3.16). Consequentemente o quadrado do circunraio pode ser escrito como: 

 

�	 = ��� ( W��	 + ��	 ( W	�	                                                 (3.30) 
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3.10.3  Cálculo da Função de Forma 

 

A fim de apresentar a implementação numérica do algoritmo que obtém a função de forma 

Sibson, considera-se a Figura 3.5(b), onde a construção das funções de forma de vizinhos 

naturais é simplificadamente ilustrada. Na Figura 3.17, o conjunto de nós originais, o 

diagrama de Voronoi e os circuncentros vizinhos naturais são apresentados de forma que W�	
 

é o circuncentro do triângulo formado pelos nós ��, �	 e �
 assim como W�
C é o circuncentro 

associado aos nós ��, �
 e �C. O ponto � é introduzido no conjunto, e os vizinhos naturais de 

� assim como os valores das funções de forma vizinho natural e suas derivadas em relação � 

são calculadas conforme descrito a seguir. 

A metodologia computacional para a avaliação das funções de forma é baseada no fato que 

a área das células de Voronoi de segunda ordem em relação a � podem ser calculadas como 

um somatório das áreas de triângulos [7]. As áreas possuem sinal, ou seja, podem ser 

positivas ou negativas. Para isso, assume-se que a conectividade nodal para cada triângulo de 

Delaunay é armazenada em sentido anti-horário, e consequentemente o sinal apropriado é 

automaticamente escolhido quando a área de um triângulo é calculada.  

Na implementação das funções de forma, uma etapa de pré-processamento é o cálculo do 

circuncentro e o quadrado dos circunraios vizinhos naturais, conforme formulação 

apresentada nas seções 3.10.1 e 3.10.2. Na etapa de montagem da matriz global, também 

anterior ao cálculo da função de forma, o número de vizinhos naturais �� e seus respectivos 

números globais são obtidos. Então, uma forma simples de determinar se um nó é um vizinho 

natural de um ponto � é usar o critério do circuncírculo vazio indicado na seção 3.1 – se o 

quadrado da distância Euclidiana de � ao centro W de um circuncírculo vizinho natural 

(associado com os nós ��, ��, e �/) for menor que o quadrado do raio do circuncírculo, então 

os nós ��, ��, e �/ são vizinhos naturais do ponto �: 

 

|� ( �|	 < �	,                                                           (3.31) 

 

onde � = �x�, x	� são as coordenadas do ponto �, � = �W�, W	� são as coordenadas do centro 

do circuncírculo vizinho natural – dado pela Equação (3.27) – e �	 é quadrado do seu raio – 

dado pela Equação (3.30).  



48 

 

A partir daí, para cada triângulo de Delaunay com circuncentro � = �W�, W	�, forma-se um 

novo conjunto de três triângulos, onde cada um tem � e dois dos vértices do triângulo de 

Delaunay como seus vértices. Na Figura 3.17, por exemplo, obtêm-se a, partir do triângulo de 

Delaunay (��, �	, �
), os triângulos (��, �	, �), (�
, ��, �) e (�	, �
, �). Assim, podem-se 

escrever os circuncentros dos novos triângulos então construídos e suas derivadas na seguinte 

forma compacta: 

 

V���� = �!��, �/ , �",                                                         (3.32a) 

 

V�,D��� = �,D!��, �/ , �", �E = 1, 2�                                            (3.32b) 

 

onde os índices �, � e 8 assumem permutações cíclicas anti-horárias de 123. Nas equações 

acima, � e �,D são representações funcionais para o circuncentro de um triângulo e suas 

derivadas as quais são dados pelas Equações (3.27) e (3.28), respectivamente. Um sistema de 

numeração local para os vértices dos novos triângulos é considerado de forma que se associe 

cada nó local �� com sua aresta oposta (�� ( �/). Para detalhar, tomando o triângulo de 

Delaunay (��, �	, �
), V� refere-se ao circuncentro do triângulo com vértices (�	, �
, �), V	 

ao triângulo com vértices (��, �
, �), e V
 é o circuncentro do triângulo com vértices (��, �	, 

�). 

A próxima etapa é o cálculo da área dos subtriângulos obtidos através das combinações dos 

circuncentros � e V����. Para isso, constrói-se subtriângulos usando as combinações da 

coleção �V����, V	���, V
���, �, tal que � apareça em todos os subtriângulos. Aqui a 

permutação cíclica de 123 é também mantida. Claramente, três desses subtriângulos podem 

ser construídos, de forma que a área relacionada ao nó �� é a área do subtriângulo 

�V	���, V
���, ��, a referente ao nó �	 é a área do subtriângulo �V
���, V����, �� e finalmente 

a área do subtriângulo �V����, V	���, �� está associada ao nó �
. Portanto, as áreas desses três 

subtriângulos e suas derivadas podem ser escritas como: 

 

����� =  !V����, V/���, �",                                                   (3.33a) 

 

��,D��� =  ,D!V����, V/���, �", �E = 1, 2�                                     (3.33b) 

 



49 

 

onde �, � e 8 também assumem permutações cíclicas anti-horárias de 123. Nas equações 

acima,   e  ,D são representações funcionais para a área de um triângulo e suas derivadas as 

quais são dadas pelas Equações (3.25) e (3.26), respectivamente.  

Para a associação nó local → nó global, a contribuição de área de cada nó global e sua 

atualização é feita mediante as seguintes atribuições simbólicas conceituais: 

 

¡���� ← ¡���� + �����,                                                     (3.34a) 

 

¡�,D��� ← ¡�,D��� + ��,D���,                                                (3.34b) 

 

onde ¡���� e ¡�,D��� são inicialmente iguais a zero para todos os vizinhos naturais no cálculo 

da função de forma. O procedimento acima é executado para todos os triângulos vizinhos. 

Consequentemente a área da célula de Voronoi de segunda ordem e suas derivadas são agora 

dadas por: 

  

>���� = ¡����,                                                            (3.35a) 

 

>�,D��� = ¡�,D���,       �E = 1, 2�                                         (3.35b) 

 

para  � = 1, 2, … , ��. Então: 

 

>��� = @ >����,
AA

�B�
                                                         (3.36a) 

 

>,D��� = @ >�,D���
AA

�B�
.                                                      (3.36b) 

 

Assim, tomando-se >����, >�,D���, >���, e > ,D��� das Equações (3.35) e (3.36) 

respectivamente, a função de forma de Sibson ;���� e suas derivadas ;�,D��� são calculadas 

para todos os vizinhos naturais.  

Um pseudocódigo no qual a formulação apresentada é utilizada para o cálculo das funções 

de forma de Sibson pode ser encontrado em [7]. 
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Figura 3.17: Obtenção dos parâmetros para a implementação do cálculo das funções de 
forma de vizinhos naturais de Sibson. 
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Voltando à Figura 3.17 que ilustra a aplicação dos cálculos da função de forma Sibson, 

pode-se verificar o passo a passo envolvido nesta implementação. Os círculos verdes 

destacam os circuncentros obtidos a partir do diagrama de Voronoi original, ou seja, W�	
 é o 

circuncentro do triângulo -. ���, �	, �
� ou ∆�	
 assim como W�
C é o circuncentro de 

-. ���, �
, �C� ou ∆�
C. Pelo critério do circuncírculo vazio o ponto � encontra-se dentro dos 

circuncírculos de ∆�	
 e ∆�
C, logo seus vizinhos naturais são os nós ��, �	, �
  e �C. 

Analisando primeiro o triângulo ∆�	
 pode-se executar as etapas indicadas no cálculo das 

funções de forma Sibson. Formam-se novos triângulos, designados por (��, �	, �), (�
, ��, �) 

e (�	, �
, �) com circuncentros V�	9, q
�9, e q	
9, respectivamente, destacados em roxo.  

Agora, do conjunto �V	
9���, V
�9���, V�	9���, ��	
$, pode-se construir três subtriângulos 

com vértices (V	
9, V
�9, ��	
), (V
�9, V�	9, ��	
), e (V�	9, V	
9, ��	
). Nota-se que os 

tercetos (V	
9, V
�9, ��	
), (V
�9, V�	9, ��	
), são orientados no sentido horário, e 

consequentemente contribuem como áreas negativas. A área destes três subtriângulos é 

indicada por �� �� = 1 ( 3� na Equação (3.33). Seguindo um procedimento similar para ∆�
C, 

obtém-se os seguintes três subtriângulos: (V
C9, VC�9, ��
C), (VC�9, V
�9, ��
C), e (V
�9, V
C9, 

��
C). Notando as associações nó local → global, obtêm-se os seguintes resultados: 

 

>���� =   �V
�9, V�	9, ��	
� +  �VC�9, V
�9, ��
C� ≡ Área!��	9,�	
,�
C,C�9",    (3.37a) 

 

>	��� =   �V�	9, V	
9, ��	
� ≡ Area!∆�	9,	
9,�	
",                         (3.37b) 

 

>
��� =   �V	
9, V
�9, ��	
� +  �V
�9, V
C9, ��
C� ≡ Área!��
C,�	
,	
9,
C9",    (3.37c) 

 

>C��� =   �V
C9, VC�9, ��
C� ≡ Área!∆
C9,C�9,�
C",                          (3.37d) 

 

>��� = @ >����,
C

�B�
                                                          (3.37e) 

 

;���� = >����
>��� �� = 1, 2, 3, 4�.                                    (3.37f) 
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onde os símbolos � e ∆ indicam um quadrilátero e um triângulo, respectivamente. A Figura 

3.18 mostra os detalhes da obtenção da área >���� que se trata da célula de Voronoi de 

segunda ordem em relação ao nó �� e consequentemente a contribuição desta área é associada 

ao próprio nó ��. Vale atentar para o fato de que a área do subtriângulo (V
�9, V�	9, ��	
) é 

negativa. O resultado final é a mesma área destacada anteriormente na Figura 3.5(a). 

O algoritmo de Watson para o cálculo das funções de forma Sibson é válido para qualquer 

ponto que não esteja ao longo de uma aresta de um triângulo de Delaunay, uma vez que os 

circuncentros de todos os triângulos que necessitam ser construídos são únicos [7]. Isso, 

contudo, falha caso um ponto � esteja ao longo da aresta de um triângulo de Delaunay, pois se 

� está ao longo de uma aresta dita �� ( �� de um triângulo DT ��� , ��, �/�, então o novo 

triângulo ��� , �� , �� formado no algoritmo não possui um único circuncentro (���� = £∞). 

Contudo, na integração numérica da forma fraca todos os pontos estão no interior do triângulo 

e esta situação nunca ocorre. 

Vale ressaltar que a interpolação de vizinhos naturais de ordem superior (funções de forma 

de Sibson) foi proposta por [57, 64]; no entanto, devido ao escopo e aplicações deste trabalho, 

não serão abordadas. 

 

 

Figura 3.18: Obtenção da área >���� da célula de Voronoi de segunda ordem ou 
contribuição para o nó ��. 
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3.11 Comparação entre as Interpolações NEM e FEM 

 

Muitos trabalhos demonstram que a interpolação NEM apresenta, em geral, melhores 

resultados que a interpolação FEM [13, 14, 20]. Uma comparação entre o comportamento das 

interpolações NEM e FEM pode ser realizada considerando as contribuições na matriz rigidez 

com o intuito de avaliar a boa precisão da aproximação NEM. Para isso, uma análise pontual 

é requerida a fim de visualizar as contribuições associadas a cada nó e compará-las às obtidas 

utilizando elementos finitos. Toma-se o nó �� que está destacado na Figura 3.19(a) para 

análise em elementos finitos e em 3.19(b) no contexto do NEM. Os nós internos são livres, Γ� 

representa a fronteira com condição de Dirichlet e cujos nós são fixos, e Γ{ é a fronteira de 

Neumann composta por nós livres. As contribuições são notadas na matriz global 8 do 

sistema. Em ambos os casos, os nós contribuintes estão em laranja. 

Nota-se que sete nós livres contribuem para o nó �� no contexto do FEM ao passo que, no 

NEM, dezoito nós livres contribuem para o mesmo nó ��. Do ponto de vista do FEM isto 

ocorre porque sete elementos triangulares compartilham o nó ��. Por outro lado, para o NEM, 

além dos vizinhos naturais de ��, todos os nós vizinhos naturais dos vizinhos naturais do nó 

�� também somam contribuições em 8. Este fato auxilia para que a interpolação NEM 

alcance melhores resultados que a interpolação FEM. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3.19: Nós livres que contribuem para o nó �� na interpolação (a) FEM e (b) NEM   
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Essa mesma análise se estende ao Método de Elementos Naturais Restrito. Neste caso, é 

relevante avaliar a precisão da aproximação C-NEM na interface entre meios de diferentes 

materiais. Considerando o nó �z  ∈ Γ�	 destacado na Figura 3.20, percebe-se que a aplicação 

do critério de visibilidade tanto no domínio Ω� (Figura 3.20(a)) quanto no domínio Ω	 (Figura 

3.20(b)) não exclui as contribuições da interface. Portanto, como o critério de visibilidade no 

C-NEM não afeta os nós sobre a interface, a precisão é completamente mantida na interface. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3.20: Nós livres que contribuem para o nó �z  ∈ Γ�	 na interpolação C-NEM 
considerando o subdomínio (a) Ω� e (b) Ω	. Os nós vazios foram afetados 
pelo critério de visibilidade. 

 

3.12 Custo Computacional 

 

O desempenho de um método numérico em termos de custo computacional é uma questão 

crítica. A relação entre o custo e a eficiência computacional das funções de forma do Método 

de Elementos Naturais deve ser levada em conta. Ao se comparar o desempenho 

computacional do Método de Elementos Naturais e o Método de Elementos Finitos, a 

precisão do NEM utilizando a função de forma de Laplace se aproxima à do FEM de segunda 

ordem [43]. Ainda para uma dada precisão, o NEM é significativamente mais rápido que o 

FEM de primeira ordem [43]. Contudo, tanta eficiência tem seu custo computacional. Quanto 

maior o número de graus de liberdade, maior o custo computacional do algoritmo utilizado 

para o cálculo das funções de forma do Método de Elementos Naturais.  
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Do ponto de vista do algoritmo, a necessidade da geração da triangularização de Delaunay 

é o que inicialmente despende maior custo [7]. Uma vez que o diagrama de Voronoi e a 

triangularização de Delaunay possuem um vínculo em comum (dualidade), a estrutura 

combinacional de qualquer um é completamente determinada pelo seu dual. A inserção 

incremental [54] e o ponto de inserção [49, 66] estão dentre os algoritmos mais fáceis 

desenvolvidos para calcular triangularizações de Delaunay. Alguns dos mais famosos 

algoritmos de triangularização de Delaunay são aqueles baseados na inserção incremental 

[54], divisão e conquista [52] e varredura plana [42]. Em geral, a complexidade de tempo 

ótima para algoritmos de triangularização de Delaunay é ¤�� log �� [7].  

Muitos esforços em tornar o NEM computacionalmente competitivo têm apresentado bons 

resultados, tal como a implementação de algoritmos de busca de vizinhos naturais que sejam 

menos custosos. Para isso, algoritmos de otimização para métodos sem malha têm sido 

desenvolvidos com foco especial na construção do diagrama de Voronoi e na busca de 

vizinhos naturais [40, 41]. A geometria específica do suporte das funções de forma de 

vizinhos naturais também tem sido aproveitada para aliviar o custo computacional. Mesmo 

para grandes distorções da nuvem inicial de pontos, o suporte das funções de forma continua a 

ser isotrópico [7]. Com base nisso, uma aproximação MLS que emprega uma função peso 

cujo suporte é o mesmo do NEM foi proposta [36, 39]. Esta abordagem funciona 

consideravelmente mais rápido do que os métodos tradicionais de construção da função de 

forma NEM e constitui uma alternativa interessante para driblar o custo computacional 

elevado [36]. Outro recurso para diminuir o custo computacional é a utilização de um método 

misto combinando a versatilidade do Método de Elementos Finitos com a robustez do Método 

de Elementos Naturais [20].  

Neste trabalho, utiliza-se o algoritmo de Watson [66] para a identificação da vizinhança e o 

cálculo das funções de forma, visto que, relativamente poucos nós são considerados na 

discretização nodal de um domínio. No entanto, se um conjunto muito grande de nós for 

considerado na interpolação, o algoritmo de Lawson [54] é uma escolha computacionalmente 

mais sólida [30]. No pior caso, o algoritmo de Watson possui complexidade quadrática ¤��	� 

[7]. Alguns artifícios simples também são usados visando uma melhor eficiência 

computacional tal como a redução do número de operações de multiplicação. Um exemplo é a 

Equação (3.27) cuja diferença do quadrado de dois termos pode ser representada como o 

produto de suas somas e diferenças na implementação numérica.  
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Capítulo 4 
 
Formulação do Problema 
 

Um problema de valor de contorno é governado por uma equação diferencial e pelas suas 

condições de contorno definindo, assim, a sua formulação forte. Para solucionar 

numericamente um problema desta natureza, vários métodos numéricos têm sido 

desenvolvidos, dentre eles, o Método de Elementos Naturais. A solução de um problema 

através do Método de Elementos Naturais envolve a obtenção de uma formulação variacional 

ou forma fraca do problema. Em seguida, a aproximação pode ser obtida pelo método de 

Galerkin, quando um sistema de equações discreto para a solução numérica do problema é 

desenvolvido. 

 

4.1 Forma Forte 

 

Considera-se o domínio bidimensional Ω apresentado na Figura 4.1 onde � é a indução 

magnética dada em (weber/metro²), � é o potencial vetor magnético dado em (weber/metro), � é a permeabilidade magnética do material dada em (henry/metro),  � é a densidade de 

corrente imposta dada em (ampère/metro²), �� é o vetor densidade de corrente induzido dado 

em (ampère/metro²) e � é a condutividade do material dada em (siemens/metro). 

Sabe-se que � e � são vetores perpendiculares ao plano da Figura 4.1, ou seja, suas 

componentes em � e y são nulas, tal que: � = �� e � = � onde � e  são escalares e � é o 

vetor unitário paralelo ao eixo �. Como existe somente a componente � do potencial vetor 

magnético e da densidade de corrente pode-se representá-los como escalares.  

Portanto, o modelo para um problema magnetostático é obtido utilizando a equação 

diferencial de Poisson [3]: 

 � ∙ ��� = −,                                                             (4.1) 
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Figura 4.1: Domínio bidimensional com suas fronteiras, características dos materiais, 
fontes de corrente imposta e corrente induzida. Γ� e Γ� representam as 
fronteiras de Dirichlet e Neumann, respectivamente. 

 

 

onde � é a relutividade do meio dada em (ampère.metro/weber) e definida por � = ��. A 

Equação (4.1) é válida para multidimensões, contudo, pode-se obtê-la, especificamente, para 

um problema de duas dimensões: 

 ��� �� ����� � ��� �� ����� = −.                                         (4.2) 

 

Assim a formulação forte para um problema magnetostático pode ser enunciada 

formalmente. 

 

Dados � e , determinar a função � ∶ Ω → ! que satisfaça: 

 � ∙ ��� = −,                                                            (4.3) 

 � = ��  em Γ�,                                                     (4.4) 

 

−� ���n = �� em Γ�.                                                  (4.5) 
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Onde �� e �� são os valores impostos pelas condições de Dirichlet e Neumann, 

respectivamente, sobre as fronteiras Γ� e Γ�, e n corresponde à direção normal à fronteira Γ� 

apontando para fora da mesma. 

 

4.2 Forma Fraca 

 

Para a solução do problema pelo Método de Elementos Naturais é necessário obter a forma 

fraca ou forma variacional do problema. Portanto, sejam $ e % o espaço de funções 

admissíveis e de peso, respectivamente, definidos da seguinte maneira [63]: 

 $ = &�|� ∈ )�*Ω+, �*,+ =  �� , ∀, ∈ Γ�.,                          (4.6) 

 % = &/|/ ∈ )�*Ω+, /*,+ =  0, ∀, ∈ Γ�.,                         (4.7) 

 

onde )� é o espaço de funções com derivada de primeira ordem de quadrado integrável e / é 

a função peso. 

 Aplica-se à Equação (4.3) o método dos resíduos ponderados. Neste caso, assume-se que �∗ é uma solução aproximada para �. Troca-se � por �∗ em (4.3) e tem-se um resíduo 2 que é 

diferente de zero: 

 2 = � ∙ ���∗ � .                                                         (4.8) 

 

A melhor aproximação para �∗ deve ser aquela que reduz o erro (resíduo) em todo o 

domínio Ω, ou seja: 

 

3 2/ dΩ5 = 0 ∀/ ∈ %.                                                   (4.9) 

 

O método dos resíduos ponderados permite a ocorrência de erros locais, mas busca garantir 

que o erro global seja nulo. 
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Prossegue-se com a análise, porém, a título de simplificar a notação, volta-se a trabalhar 

com � ao invés de �∗ mas ressalta-se que, a partir deste momento, � é uma aproximação. 

Pode-se, então, substituir (4.8) em (4.9): 

 

3 *� ∙ ��� � +/ dΩ5 = 0     ∀/ ∈ %.                                    (4.10) 

  

Separando os termos da integral tem-se: 

 

3 *� ∙ ���+/ dΩ5 � 3 / dΩ5 = 0     ∀/ ∈ %.                          (4.11) 

 

Pode-se desmembrar o argumento da primeira integral utilizando a identidade vetorial: 

 

 � ∙ *u7+ = �u ∙ 7 � u*� ∙ 7+                                          (4.12) 

 

e supondo u = / e 7 =  ���: 

 *� ∙ ���+/ = � ∙ */���+ − ��/ ∙ ��.                                     (4.13) 

 

Então (4.11) pode ser escrita como: 

 

3 � ∙ */���+ dΩ5 − 3 *��/ ∙ ��+ dΩ5 � 3 / dΩ8 = 0.                   (4.14) 

 

Aplica-se o teorema de Gauss da divergência no primeiro termo de (4.14) a fim de reduzir 

a dimensão do domínio de integração. Sabendo-se que Γ = Γ� ∪ Γ� tem-se: 

 

3 � ∙ */���+ dΩ5 = :/��� ;<′>                                           (4.15) 

 

onde ;<? = @ dΓ, sendo que @ é o vetor unitário normal à fronteira Γ�. No entanto,  �� ∙  @ =ABAC, logo (4.14) fica: 
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: �/� ���n� dΓ> − 3 *��/ ∙ ��+ dΩ5 � 3 / dΩ5 = 0.                        (4.16) 

 

Como / = 0 em Γ� e �� = −� ABAC em Γ�, a forma fraca do problema pode ser então 

enunciada. 

 

Dados �,  e ��, determinar � ∈ $, tal que: 

 

: */��+dΓ>D � 3 *��/ ∙ ��+ dΩ5 − 3 / dΩ5 = 0  ∀/ ∈ %.              (4.17) 

 

4.3 Método de Galerkin 

 

Seja )E um subconjunto de )�, ou seja, )E ⊂ )�, e �E a aproximação para o vetor 

potencial magnético � tal que �E ∈ )E. Considera-se ainda uma aproximação para função 

peso tal que /E ∈ )E. Sejam, então, $E e %E o espaço de funções admissíveis e de peso, 

respectivamente, definidos da seguinte maneira [63]: 

 $E = &�E|�E ∈ )E*Ω+, �E*,+ =  �� , ∀, ∈ Γ�.,                          (4.18) 

 %E = &/E|/E ∈ )E*Ω+, /E*,+ =  0, ∀, ∈ Γ�..                          (4.19) 

 

Portanto, (4.17) pode ser escrita como: 

 

: */E��+dΓ>D � 3 *��/E ∙ ��E+ dΩ5 − 3 /E dΩ5 = 0.                    (4.20) 

 

As aproximações �E e /E são dadas pela função admissível e pela função peso 

apresentadas pela Equação (3.17), onde a função escalar u é substituída por �, / tal como se 

segue: 
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�E*,+ = G HI*,+�I
JJ
IK� ,                                                       (4.21) 

 

/E*,+ = G HI*,+/I
JJ
IK� ,                                                      (4.22) 

 

onde L = 1, 2, . . . , OO são os valores nodais desconhecidos de um nó de coordenadas ,, e HI*,+ são as funções de forma. 

Se �E e /E das Equações (4.21) e (4.22), respectivamente, forem substituídos na Equação 

(4.20), obtém-se: 

  
: PG HI/I

JJ
IK� ��Q dΓ>D � 3 P�� G HI/I

JJ
IK� ∙ � G HR�R

JJ
RK� Q  dΩ5 − 3 P G HI/I

JJ
IK� Q  dΩ5 = 0 

 ∀ /I ∈ %E.   (4.23) 

 

Isola-se o termo comum ∑ /IJJIK�  em todas as parcelas da Equação (4.23) obtendo-se: 

 

G /I
JJ
IK� T: *HI��+dΓ>D � 3 P��HI ∙ � G HR�R

JJ
RK� Q  dΩ5 − 3 *HI+ dΩ5 U = 0.      (4.24) 

 

Reorganizando e isolando também o somatório ∑  JJRK� tem-se: 

 

G /I
JJ
IK� VG T3 W��HI ∙ �HR�RX dΩ5 YJJ

RK�  � : *HI��+dΓ>D − 3 *HI+ dΩ5 Z  = 0.      (4.25) 

 

Para que a Equação (4.25) seja verdadeira, todo o conteúdo dentro da chave & . deve ser 

igual à zero. Portanto, se: 

 

G T3 W��HI ∙ �HR�RX dΩ5 YJJ
RK� � : *HI��+dΓ>D − 3 *HI+ dΩ = 0,             (4.26)5  

 



62 
 

assim, 

 

3 W��HI ∙ �HR�RX dΩ5 = 3 *HI+ dΩ5 − : *HI��+dΓ>D .  = 1, 2, … , OO.                (4.27) 

 

Renomeia-se os termos da Equação (4.27): 

 

\IR = 3 ��HI ∙ �HRdΩ,5                                                       (4.28) 

 

]I = 3 *HI+ dΩ5 − : *HI��+dΓ>D ,                                          (4.29) 

 

obtém-se: 

 \IR�R = ]I.                                                           (4.30) 

 

A Equação (4.30) remete a um sistema discreto de equações lineares, onde L,  =1, 2, … , OO. Da mesma forma como é feito em elementos finitos, uma associação global é 

necessária para que todo o domínio do problema seja considerado. Seja ^ o número total de 

nós pertencentes ao domínio Ω, a Equação (4.30) pode ser generalizada de modo que: 

 _� = `                                                                  (4.31) 

 

onde _ é uma matriz simétrica de tamanho ^ × ^, � é o vetor com valores desconhecidos de 

tamanho  ^ e ` é um vetor conhecido de tamanho ^. A Equação (4.31) pode ser representada 

na forma matricial como: 

 

b \�� \�c ⋯ \�e\c� \cc ⋯ \ce⋮ ⋮ ⋮ ⋮\e� \ec ⋯ \ee
g b ���c⋮�e

g = b ]�]c⋮]e
g .                                   (4.32) 
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Com o sistema da Equação (4.32), os problemas magnestostáticos apresentados neste 

trabalho podem ser solucionados. 
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Capítulo 5 
 
Aplicação do Método de Elementos Naturais 
a Problemas Eletromagnéticos 
 

Neste capítulo, apresentam-se aplicações do Método de Elementos Naturais na solução de 

problemas de valor de contorno em duas dimensões dentro do contexto do eletromagnetismo. 

Inicialmente, um problema envolvendo um meio heterogêneo é tratado pelo C-NEM de forma 

que os resultados na interface sejam avaliados. Em seguida, as condições de contorno 

periódicas são introduzidas no NEM a fim possibilitar a simulação de um circuito magnético 

reduzido de uma máquina elétrica de indução. Usando a formulação apresentada no Capítulo 

4 e a função de forma de Sibson demonstrada no Capítulo 3, a solução numérica dos 

problemas é obtida. Finalmente os resultados numéricos em cada caso são comparados com o 

tradicional Método de Elementos Finitos. Os algoritmos e gráficos foram implementados no 

software Matlab [67].  

 

5.1 Modelagem de uma Chave Magnética 

 

Em um ambiente industrial, as cargas necessitam ser acionadas à distância mediante 

corrente muito menor que a corrente solicitada pelas mesmas. As chaves magnéticas são um 

exemplo de dispositivos que tornam possíveis estas operações [68].  

Para solução do circuito magnético de uma chave magnética, as linhas de campo 

magnético são simuladas demonstrando a distribuição de fluxo magnético na estrutura por 

meio da formulação para o potencial vetor magnético � apresentada no Capítulo 4.  

O modelo em estudo é formado, basicamente, por uma bobina de material condutor 

enrolada em um núcleo composto por dois materiais ferromagnéticos diferentes. A Figura 5.1 

traz a ilustração tridimensional das partes que compõem uma chave magnética. O 
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funcionamento básico de uma chave magnética consiste em energizar a bobina através dos 

contatos de alimentação criando uma força de origem magnética nos entreferros da estrutura 

na base fixa capaz de vencer a força da mola e atrair a parte móvel, alterando desta forma, o 

estado dos contatos NA (normalmente aberto) e NF (normalmente fechado). 

 

 

Figura 5.1: Esquema de uma chave magnética [68].  

 

5.1.1  Simetria e Condições de Contorno 

 

O modelo da chave magnética mostrado na Figura 5.1 pode ser analisado, 

simplificadamente, em duas dimensões conforme mostra a Figura 5.2(a), onde �� representa 

os ampères-espira da bobina. A estrutura é composta por duas partes de um circuito 

magnético separadas por um gap. A parte inferior contém uma bobina e é estacionária. A 

parte superior é livre para se movimentar. Traçando-se a linha �, nota-se que a estrutura é 

simétrica em relação ao eixo �. Portanto, a fim de reduzir ainda mais o domínio a ser 

analisado, os cálculos podem ser realizados considerando a estrutura mostrada na Figura 

5.2(b) que foi rotacionada para enfatizar o gap. 

O domínio heterogêneo Ω � Ω� ∪ Ω
 ∪ Ω� (Figura 5.2(b)) é limitado pelas linhas �, , � e �, e caracterizado por três diferentes materiais: dois materiais ferromagnéticos com 

permeabilidades magnéticas relativas �� e �
, chamados respectivamente de Ω� e Ω
 e pelo 

ar, chamado de Ω�, com permeabilidade relativa igual a um.  
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(a) 

 
(b) 

Figura 5.2: Representação bidimensional de uma chave magnética. (a) Estrutura simétrica 
completa. (b) Domínio heterogêneo a ser analisado. 

 

 

Ao fornecer este domínio de cálculo, situa-se a linha a um pouco acima da estrutura, para 

que o campo possa ser modelado com seu espraiamento natural no entreferro. Impõe-se então 

o potencial � � 0 nas linhas �,  e �, uma vez que o fluxo magnético estará confinado por 

estas linhas. Na linha � também se impõe � � 0, pois, pela simetria o fluxo não pode 

atravessar esta linha. Portanto, a condição de Dirichlet é imposta em todas as fronteiras 

externas confinando o fluxo dentro do domínio Ω. Matematicamente tem-se:  

 � � 0	em	Γ�;                                                          (5.1) 

 

�1� ���n � 0	em	Γ�                                                       (5.2) 

 

onde Γ� é a fronteira de Dirichlet dada pelas linhas �, , � e �  e Γ� é a fronteira de Neumann 

dada pela linha �. A permeabilidade magnética é � � 	���� onde �� � 4π×10
-7	H/m e �� é a 

permeabilidade relativa do meio. 

  

5.1.2  Resultados 

 

Considerando o domínio da Figura 5.2(b) deseja-se obter a distribuição de fluxo magnético 

nesta estrutura sabendo-se que a densidade de corrente aplicada à bobina é ! � 10
4A/m
. A 
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permeabilidade relativa do material ferromagnético designada pelo subdomínio Ω� é �� �
5000 e a do subdomínio Ω
 é �
 � 9000. A Figura 5.3 mostra o domínio Ω discretizado em 

1522 nós e o diagrama de Voronoi associado a estes nós. A distribuição de nós no domínio e 

o diagrama de Voronoi foram obtidos por funções do PDETool disponíveis no Matlab [67]. 

Nota-se que no gap da chave a distribuição nodal é mais intensa, pois é justamente onde se 

espera maior distorção do fluxo magnético e onde existe a interface entre os três meios.   

 

 

Figura 5.3: Discretização nodal do domínio heterogêneo Ω e diagrama de Voronoi 
associado. 

 

 

De posse do domínio construído e discretizado, aplica-se o Método de Elementos Naturais, 

o NEM, para a solução da Equação (4.4) que rege o problema. O NEM possui importantes 

características tais como interpolação, partição de unidade e consistência linear, o que tornam 

possíveis, dentre outras coisas, a imposição direta das condições essenciais de contorno e das 

condições de interface. Para problemas dinâmicos, como no caso da chave magnética em que 

uma das partes tende a se movimentar sob a ação de uma força magnética, o NEM torna-se 

uma alternativa mais interessante que o FEM visto que dispensa a necessidade de 

reconstrução de malhas. No entanto, justamente pela inexistência da malha, um aspecto do 

problema merece destaque: a heterogeneidade do domínio. No contexto do NEM, a influência 
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de nós pertencentes a subdomínios com características materiais diferentes gera 

descontinuidade de materiais na interface entre os meios [69]. A Figura 5.4 mostra a 

distribuição de fluxo magnético na chave magnética utilizando o NEM sem o tratamento da 

descontinuidade de materiais. Observa-se que o fluxo magnético assume curvas irregulares 

principalmente próximo às interfaces cuja diferença de permeabilidade magnética é maior. 

 

 

Figura 5.4: Distribuição de fluxo magnético no domínio Ω obtido através do NEM sem 
tratamento da descontinuidade.  

 

 

Para eliminar a influência de nós pertencentes a subdomínios distintos um critério de 

visibilidade foi proposto no NEM e apresentado na seção 3.9 deste trabalho. O uso do critério 

de visibilidade modifica substancialmente o diagrama de Voronoi na interface entre meios 

restringindo a visibilidade de vizinhos naturais. Assim, quando um critério de visibilidade é 

usado no Método de Elementos Naturais, passa-se a trabalhar com o diagrama de Voronoi 

restrito e consequentemente com o Método de Elementos Naturais Restrito, o C-NEM [69]. 

Portanto, os resultados que se seguem foram obtidos aplicando-se o C-NEM na solução do 

problema da chave magnética.  

  A Figura 5.5 mostra a distribuição de fluxo magnético na chave magnética utilizando o C-

NEM. Observa-se uma concentração maior de linhas de fluxo em Ω
 devido à maior 
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permeabilidade deste subdomínio. Além disso, as linhas de fluxo são suaves mesmo próximo 

à interface ente os meios de diferentes materiais o que caracteriza positivamente o método 

numérico utilizado. Nesta figura são destacadas as linhas #	e $ onde o potencial vetor 

magnético é avaliado.  

  

Figura 5.5: Distribuição de fluxo magnético no domínio Ω obtido com o C-NEM. São 
destacadas as linhas # e $ onde a avaliação do potencial vetor magnético é 
realizada. 

 

 

O resultado é validado por meio da comparação com Elementos Finitos utilizando o 

mesmo número de nós, a mesma distribuição no domínio e com uma malha triangular 

conectando os nós. A Figura 5.6 mostra o valor do potencial vetor magnético sobre a linha 

tracejada # onde se avalia quantitativamente o fluxo que atravessa os subdomínios Ω� e Ω
. É 

possível observar que o potencial magnético em Ω
 é aproximadamente duas vezes maior que 

o potencial magnético em Ω�. Este resultado, portanto, já era esperado uma vez que a 

permeabilidade magnética de Ω
 é quase o dobro da permeabilidade de Ω�.  
Em relação à precisão do método, nota-se claramente a aproximação entre os resultados 

obtidos com o FEM e aqueles alcançados com o C-NEM. Visando uma melhor comparação 

destes resultados, os erros relativos foram calculados para cada método considerando a norma %
 do vetor solução � tal que: 
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�� � &'(� � �)*+,
dΩ�)*+
. 																																																										(5.3) 

 

onde �)*+ é a solução tomada como referência e Ω é o domínio onde o erro é calculado. O 

resultado usado como referência no cálculo do erro foi obtido utilizando uma malha de FEM 

extremamente refinada (23629 nós). O erro da solução numérica utilizando o FEM foi 

aproximadamente 0,73% enquanto o erro cometido com o uso do C-NEM foi de 0,07%. A 

razão entre o erro associado ao FEM e o erro cometido pelo C-NEM é maior do que dez. Isso 

permite afirmar que o erro do C-NEM é cerca de dez vezes menor que o erro do FEM 

considerando o mesmo número de nós. Esta diferença pode também ser visualizada na Figura 

5.7 por meio da análise pontual do erro absoluto sobre a linha #. Estes resultados comprovam, 

portanto, que o C-NEM é mais preciso que o FEM. 

 

 

Figura 5.6: Avaliação do potencial vetor magnético sobre a linha #. 
 
 
Outra importante análise está relacionada com o fluxo na interface onde o tratamento da 

descontinuidade de materiais torna-se necessária e, efetivamente, o critério de visibilidade é 
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aplicado. A interface considerada pela linha $ é destacada na Figura 5.5 e o potencial vetor 

magnético sobre ela é apresentado na Figura 5.8. 

 

 

 

Figura 5.7: Erro absoluto ponto-a-ponto sobre a linha #. 
 

 

Neste caso, a análise do erro mostra que a razão entre o erro cometido pelo FEM e o erro 

cometido pelo C-NEM é aproximadamente igual a dois. Os aspetos intrínsecos ao C-NEM 

que levam a este resultado foram apresentados e discutidos na seção 3.9.4 e se deve ao fato 

dos nós sobre a interface sofrerem influência de nós pertencentes a ambas as regiões Ω� e Ω
. 
Isto torna a interpolação C-NEM mais precisa na interface quando comparada à interpolação 

FEM visto que o critério de visibilidade não afeta os nós sobre a interface, mas apenas remove 

influências de nós que pertencem a regiões diferentes. Contudo, a remoção dessas influências 

gera queda na precisão quando comparada a regiões distantes da interface (ver análise para 

linha #). 
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Figura 5.8: Avaliação do potencial vetor magnético sobre a interface entre os meios Ω� e Ω
 (linha $). 

 

 

5.2 Modelagem do Circuito Magnético Presente em uma 

Máquina de Indução 

 

O circuito magnético de uma máquina de indução é modelado a fim de se conhecer o fluxo 

magnético relacionado ao funcionamento da mesma. Sabe-se que os aspectos construtivos de 

uma máquina de indução remete um domínio heterogêneo. Geralmente, em uma máquina de 

indução, o enrolamento do rotor consiste de condutores de cobre ou alumínio fundidos em um 

rotor de ferro ou aço laminado, e o enrolamento do estator é composto por bobinas de cobre 

[70]. O tratamento de materiais não uniformes no contexto do Método de Elementos Naturais 

foi demonstrado na seção anterior e é, portanto, utilizado na modelagem da máquina.  

No entanto, por medida de redução de esforço e custo computacional, a possibilidade de 

simplificação do domínio deve também ser analisada. Neste sentido, a solução numérica pode 

ser simplificada explorando a simetria da máquina de indução e, consequentemente reduzindo 

o seu domínio de estudo. Para isto, as condições de contorno periódicas são introduzidas no 
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NEM, um modelo genérico é avaliado e, posteriormente, os resultados para a máquina são 

obtidos. 

 

5.2.1  Condições de Contorno Periódicas 

 

As condições de contorno periódicas e antiperiódicas são introduzidas, avaliadas e 

validadas para utilização no âmbito do Método de Elementos Naturais. Para a proposta de 

análise, as estruturas periódica e antiperiódica apresentadas nas Figuras 5.9 e 5.10, 

respectivamente, são estudadas. Trata-se de modelos simplificados de um motor de indução 

linear. Esses tipos de estruturas são comuns em análise de máquinas elétricas onde a 

consideração de periodicidade pode reduzir substancialmente o tamanho do domínio 

computacional do dispositivo [3].  

 

 
 

Figura 5.9: Estrutura periódica simples. Os pontos dentro dos círculos indicam a corrente 
entrando [3]. 

 

 
 

Figura 5.10: Estrutura antiperiódica simples. Os pontos dentro dos círculos indicam a 
corrente entrando e as cruzes indicam a corrente saindo [3].  

 

 

A periodicidade nas Figuras 5.9 e 5.10 é caracterizada pela replicação geométrica do 

domínio Ω limitado pelas fronteiras �, , � e �. Com a aplicação das condições de contorno 

periódicas ou antiperiódicas, apenas o domínio Ω necessita ser avaliado para solucionar o 
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problema. No caso de fronteiras periódicas, onde há bobinas ou ímãs permanentes orientados 

na mesma direção, os potenciais sobre a linha � são idênticos aos potenciais na linha �. Uma 

estrutura antiperiódica é similar à mencionada anteriormente exceto pelo fato de que a fonte 

(corrente ou ímã permanente) tem, alternadamente, direções opostas conforme observado na 

Figura 5.10. 

Se um fenômeno magnetostático ocorre em Ω, este pode ser descrito pela equação de 

Poisson utilizando a formulação para o potencial vetor magnético � apresentada no Capítulo 

4. A solução numérica pelo Método de Elementos Naturais pode ser obtida aplicando-se as 

condições de contorno essenciais nas linhas � e  e as condições de contorno periódicas nas 

linhas � e �. Estas últimas são detalhadas a seguir. 

Para introduzir as condições de contorno periódicas, considera-se uma discretização nodal 

qualquer para o domínio Ω representada simplificadamente pela Figura 5.11 onde os nós 

sobre a fronteira periódica são destacados. A imposição das condições de contorno periódicas 

é feita após a montagem de todas as contribuições locais na matriz global /, ou seja, antes 

que o sistema da Equação (4.43), aqui replicado: 

 /� � 0  																																																																				(5.4) 

 

seja solucionado. Para isso, as contribuições relacionadas aos nós sobre a fronteira � (12, 13	e 14) devem ser associadas àquelas sobre a fronteira � (125, 135 	e 145) e montadas devidamente 

na matriz global. 

 

 
Figura 5.11: Tratamento dos nós da fronteira por meio do NEM em uma estrutura 

periódica. 
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Para efeito de análise, consideram-se os nós 125 e 12 como um par periódico de uma 

estrutura periódica. Antes de solucionar a Equação (5.4), as contribuições para o nó 125 devem 

ser alocadas na posição relacionada ao nó 12 a fim de obter �2 � �25. Isto indica para a linha � 
a presença de um domínio idêntico à sua esquerda [24]. A Figura 5.12 mostra os detalhes 

deste processo para o par periódico 1252. Deve-se fazer 62525 � 1, 6252 � �1 e 725 � 0. É 

importante notar que antes de fazer 62525 � 1, sua contribuição é passada para 622. Além 

disso, os valores na linha �8 da matriz 6 devem ser adicionados àqueles na linha �. O mesmo 

processo necessita ser feito para os termos da fonte 7. Desta maneira, após a solução da 

Equação (5.4), os valores de �2 são obtidos considerando as contribuições de 125 [71]. 

 

 

 

9::
:::
; ⋮ ⋮625� ⋯ 1 625: ⋯ 625: �1 ⋯ 625?↓ ↓ ↓ ↓+ ⋮ ⋮ + ⋮ + ⋮ ⋮ +↓ ↓ ↓ ↓62� ⋯ 6225 62: ⋯ 62: 622 ⋯ 62?⋮ ⋮ BCC

CCC
D
				
9::
:::
; ⋮�25
⋮
�2⋮ BC
CCC
CD 	� 	

9::
:::
; ⋮725↓+↓72⋮ BC
CCC
CD
 

 
Figura 5.12: Sistema de montagem para o par periódico 1252. 

 

 

O mesmo procedimento necessita ser repetido para os nós 135 e 13, 145 e 14, assim como 

para todos os pares de nós localizados sobre as linhas � e � [71]. 

Para uma estrutura antiperiódica o procedimento é similar devendo-se, contudo, 

estabelecer 62525 � 1, 6252 � 1 e 725 � 0. Além disso, as contribuições relacionadas ao nó 125 	devem ser transferidas ao nó 12 com sinais opostos, pois, neste caso, os nós 125 e 12 estão 

em um subdomínio cujas fontes têm sinais opostos [24]. 

Para validar o procedimento abordado, o dispositivo eletromagnético mostrado na Figura 

5.13 é analisado. Os círculos são condutores de alumínio carregados de uma densidade de 

corrente de 1	MA/m2 e envolvido por um material ferromagnético com μr = 7000. Devido à 

heterogeneidade do domínio, o C-NEM será utilizado na solução numérica. 
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Figura 5.13: Estrutura periódica e região de avaliação do potencial. Os pontos dentro dos 
círculos indicam a corrente entrando.  

 

 

Para uma análise periódica, a corrente nos condutores mostrados na Figura 5.13 está 

fluindo na mesma direção (saindo do plano do papel). As condições de contorno periódicas 

são impostas às bordas direita e esquerda, enquanto a condição de Dirichlet zero é definida 

nas fronteiras superior e inferior. O potencial é avaliado na fronteira tracejada à direita.  

A Figura 5.14 mostra a discretização da estrutura em 1120 nós para análise via Método de 

Elementos Naturais. A Figura 5.15 ilustra a distribuição de fluxo induzido obtido com o uso 

do C-NEM. 

 

 

Figura 5.14: Discretização da estrutura mostrada na Figura 5.13 e diagrama de Voronoi. 
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Figura 5.15: Distribuição do fluxo magnético induzido resultante para uma estrutura 
periódica obtida com o C-NEM. 

 

 

Considerando-se agora a mesma estrutura, porém com fontes alternadas, tal como 

demonstrado na Figura 5.16, pode-se aplicar as condições de contorno antiperiódicas às 

bordas direita e esquerda, mantendo-se a condição de Dirichlet zero nas fronteiras superior e 

inferior. Neste caso, o potencial é avaliado na linha ortogonal à fronteira a direita (linha 

tracejada).   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.16: Estrutura antiperiódica e região de avaliação do potencial. Os pontos dentro 

dos círculos indicam a corrente entrando e as cruzes indicam a corrente 
saindo.  
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Para a mesma discretização apresentada na Figura 5.14, a Figura 5.17 mostra a distribuição 

de fluxo induzido originada pela corrente fluindo em direções alternadas em cada condutor e 

utilizando a condição de contorno antiperiódica.  

 

Figura 5.17: Distribuição de fluxo magnético induzido para uma estrutura antiperiódica 
obtida com o C-NEM.  

 
 

 

Figura 5.18: Potencial vetor magnético ao longo da fronteira periódica. 
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Figura 5.19: Potencial vetor magnético ao longo da linha ortogonal antiperiódica. 
 

 

Uma análise de erro é necessária para se avaliar a precisão do método. Para isso, foram 

obtidos e comparados os erros relativos do FEM e do C-NEM. A solução tomada como 

referência para o cálculo do erro é obtida com o FEM mediante uma malha bastante refinada, 

com 17413 nós. O erro relativo é então encontrado considerando a norma %
 do vetor solução � tal como apresentado na Equação (5.3). Para a fronteira periódica (Figura 5.18), o erro 

relativo obtido pelo FEM é 2,28% enquanto que o obtido pelo C-NEM é 2,04%. Ou seja, o 

erro associado ao C-NEM é menor que o erro relacionado ao FEM para um mesmo número de 

graus de liberdade. Isso é também observado na Figura 5.19 na qual o erro relativo para o 

FEM é 2,68% contra os 2,27% obtido pelo C-NEM. 

A fim de mensurar a qualidade dos métodos relacionada ao número de graus de liberdade, 

três diferentes análises foram feitas. A razão do erro FEM (eFEM) e do erro C-NEM 

(eCNEM) relacionada à solução de referência é avaliada e apresentada na Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1: Razão de erros considerando o mesmo número de nós. 
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É possível notar pela Tabela 5.1 que quanto maior o número de graus de liberdade, mais a 

solução C-NEM torna-se precisa em comparação à solução FEM. A análise das soluções 

demonstra, portanto, a aplicabilidade e precisão do C-NEM no tratamento da periodicidade. 

Os resultados mostram também que para um mesmo número de nós, o C-NEM é mais preciso 

que o FEM.  

 

5.2.2  Resultados 

 

A seguir são apresentados os resultados obtidos para o circuito magnético de uma máquina 

de indução utilizando o C-NEM. O modelo a ser analisado é um motor de indução trifásico de 

2HP (Horse Power) e quatro polos, com alimentação em corrente e rotor do tipo gaiola de 

esquilo. Este motor possui um total de 36 ranhuras no estator e 28 ranhuras no rotor. Nesse 

modelo, as barras do rotor foram consideradas de alumínio, as bobinas do estator são de fio de 

cobre e ambas são envoltas por ferro silício. Vale ressaltar que o ferro considerado é um 

material com resposta linear.  

Devido às considerações de simetria, a máquina pode ser representada em duas dimensões 

e, usando as condições de contorno antiperiódicas, somente ¼ desta máquina precisa ser 

modelado [6]. As informações da geometria e discretização da máquina foram obtidas com o 

uso de um software que utiliza o Método de Elementos Finitos para cálculo de campos 

eletromagnéticos. Este software de uso livre denominado FEMM que faz uso de um gerador 

de malha também de uso livre chamado Triangle, permitiu a descrição da geometria do motor 

em estudo, bem como as informações listadas anteriormente sobre os nós. A Figura 5.20 

mostra a geometria da máquina gerada pelo FEMM e utilizada neste trabalho. 

A escolha das condições de contorno antiperiódicas para o motor de indução é devido à 

forma como as bobinas do estator estão distribuídas. Estas bobinas têm a seguinte sequência 

(ℬ;�I;J), (�ℬ; I;�J), (ℬ;�I;J) e (�ℬ; I;�J), tal que as correntes que nelas circulam 

são dadas por [72]: 

 J(K, � JLMN �OP(QK, ,	                							                         (5.5) 

  ℬ(t, � ℬLMN �OP(QK + 120°, ,        																			                 (5.6) 
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I(t, � ILMN �OP(QK � 120°, ,          																				              (5.7)  

 

onde K representa o instante de observação dado em segundo e, Q é a frequência angular dada 

em radianos/segundo. 

 

 

Figura 5.20: Geometria de uma máquina elétrica de indução gerada pelo FEMM. As 
dimensões são dadas em metros e Ω representa todo o domínio a ser 
estudado incluindo as regiões do estator, rotor e entreferro. 

 

 

Para um instante K � 0, as Equações (5.5) a (5.7) se reduzem a [72]:  

 J(0, � JLMN + 0U,̂                                                              (5.8) 

  

ℬ(0, � �0,5	ℬLMN + √32 ℬLMN	Û,                                                 (5.9) 

 

I(0, � �0,5	ILMN � √32 ILMN	Û.                                                (5.10) 

 
 



82 
 

As Equações (5.8) a (5.10) são capazes de representar as correntes estáticas nas bobinas e 

atender o principal objetivo deste trabalho que é simular a distribuição de fluxo magnético 

estático na máquina. Para isso, a equação de Poisson para potencial vetor magnético � e as 

condições de contorno podem ser resolvidas numericamente pelo Método de Elementos 

Naturais tal como apresentado no Capítulo 4. 

Na Figura 5.20 o domínio do problema Ω é limitado pela superfície Γ (Γ� ∪ Γ[\) na qual Γ� 

são as fronteiras com condição de Dirichlet e Γ[\ são as fronteiras antiperiódicas situadas à 

esquerda e abaixo do dispositivo. Para a simulação foi considerado que cada ranhura do 

estator é percorrida por 44 ampères-espira desconsiderando-se os efeitos da corrente induzida. 

Supondo que o fluxo esteja concentrado apenas no interior da máquina, foi imposto � � 0 na 

fronteira de Dirichlet. A permeabilidade relativa considerada para o ferro é �� � 7000, 

lembrando que � � ���� onde �� � 4π×10-7	H/m. A Figura 5.21 traz a discretização do 

domínio gerada pelo software FEMM e composta por 12837 nós. A distribuição de fluxo 

obtida por meio do cálculo numérico utilizando este domínio discretizado e o Método de 

Elementos Naturais Restrito está demonstrada na Figura 5.22. 

 

 

Figura 5.21: Discretização do domínio da máquina de indução gerada pelo FEMM. 
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Avaliando-se a magnitude do potencial vetor magnético na fronteira antiperiódica inferior 

é possível obter o valor absoluto e as partes real e imaginária do vetor �. Estes dados estão 

retratos na Figura 5.23 e foram também obtidos pelo C-NEM. 

 

 

Figura 5.22: Distribuição de fluxo magnético no motor obtido através do C-NEM. 
 

 

Figura 5.23: Componentes do potencial vetor magnético obtidas por meio do C-NEM e 
avaliadas na fronteira antiperiódica inferior.  
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Para efeito de validação do resultado, na Figura 5.24 é mostrado o módulo do potencial 

vetor magnético ao longo da fronteira antiperiódica usando o tradicional Método de 

Elementos Finitos e o método aplicado nas soluções, o C-NEM. Observa-se, de imediato, o 

mesmo contorno e magnitude do vetor � em ambos os métodos validando o C-NEM para a 

solução da máquina. 

 

 

Figura 5.24: Módulo do potencial vetor magnético na fronteira antiperiódica inferior.  
 

 

Uma análise de erro pode ser obtida se os valores calculados pelo software FEMM forem 

tomados como referência. O procedimento adotado é o mesmo utilizado nas seções anteriores. 

Calcula-se a norma %
 do vetor solução � e obtém-se os erros rel�tivos em cada método e, 

finalmente, a razão entre eles. No caso da máquina, observou-se também que o erro cometido 

pelo C-NEM é menor do que o erro do FEM e a razão dos erros é 1,11.  

A análise destas soluções valida a utilização do C-NEM na modelagem de circuitos 

magnéticos de máquinas elétricas de indução e abre um leque de possibilidades de 

implementação deste método em diferentes dispositivos eletromagnéticos. 
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Capítulo 6 
 
Conclusões 
 

Neste capítulo são apresentadas as principais conclusões deste trabalho, bem como as 

propostas de continuidade para trabalhos futuros. 

Nesta dissertação, a aplicação do Método de Elementos Naturais (NEM) a problemas de 

valor de contorno em duas dimensões no contexto do eletromagnetismo é abordada. O NEM é 

um método sem malha ainda muito pouco explorado neste contexto e, por isso, muitos 

avanços puderam e ainda podem ser obtidos com o uso do NEM na modelagem de 

dispositivos eletromagnéticos. A seguir, uma visão geral deste trabalho é apresentada a fim de 

se destacar os aspectos relevantes que levaram aos resultados obtidos.  

 

6.1 Visão Geral  

 

O objetivo deste trabalho é modelar e simular dispositivos eletromagnéticos com o uso do 

Método de Elementos Naturais. Neste sentido, uma descrição detalhada do método é 

inicialmente apresentada. Em seguida, a formulação do problema é desenvolvida e os 

resultados simulados e estudados.  

No NEM, as funções interpoladoras usadas para construir as funções admissíveis e peso 

são conhecidas como funções de vizinhos naturais. Esta interpolação é baseada na tesselação 

ou diagrama de Voronoi de um conjunto � de nós distintos em um plano. O Diagrama de 

Voronoi é uma construção única e geometricamente fundamental que define um conjunto de 

nós formando polígonos [58]. O tipo mais conhecido de interpolação de vizinhos naturais é a 

interpolação de Sibson que relaciona as áreas dos polígonos de Voronoi. Outro tipo de 

interpolação de vizinhos naturais que merece destaque é a interpolação de Laplace capaz de 

relacionar as medidas de Lebesgue em ℝ���. Neste trabalho, a interpolação de Sibson é 

utilizada para solucionar os problemas. As interpolações de vizinhos naturais têm ótimas 
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propriedades espaciais e são sensitivas à posição e densidade dos nós, além de serem suaves 

em quase todo domínio. As propriedades como positividade, interpolação, partição de unidade 

e completude linear são as características das interpolações de vizinhos naturais que tornam o 

NEM capaz de impor diretamente as condições essenciais de contorno e as condições de 

interface. Em uma dimensão a interpolação NEM é idêntica à interpolação por elementos 

finitos. A fim de solucionar modelos que envolvam domínios não convexos e/ou 

heterogêneos, o Método de Elementos Naturais Restrito (C-NEM) foi proposto [46]. O C-

NEM faz uso de um critério de visibilidade que seleciona os vizinhos naturais adequados 

resultando em um diagrama de Voronoi restrito usado para definir as funções de forma. O 

tratamento da descontinuidade de materiais é feito, portanto, utilizando o critério de 

visibilidade e a interpolação C-NEM. 

Em duas dimensões uma forma de abordar o cálculo das funções de forma de Sibson é 

obter as áreas dos polígonos de Voronoi de segunda ordem. Para isso, uma abordagem 

alternativa apresentada por [58] é usada nesta dissertação. O algoritmo para cálculo é baseado 

em um somatório de áreas formadas pelos vértices dos circuncírculos vizinhos naturais e o 

ponto x no plano.  

A partir da equação de Poisson e das condições de contorno é obtido o modelo matemático 

que define os problemas magnetostáticos e magnetodinâmicos. Uma formulação fraca 

baseada no método de resíduos ponderados é usada a fim de se aplicar o procedimento de 

Galerkin e, então, obter a equação discreta no Método de Elementos Naturais. 

A maioria dos problemas eletromagnéticos reais envolvem domínios que são 

caracterizados por materiais distintos. Estes problemas precisam de um tratamento especial 

quando o NEM for aplicado na sua solução. Se um domínio for heterogêneo, a influência de 

vizinhos naturais pertencentes a subdomínios com características materiais diferentes gera 

descontinuidade na interface, um critério de visibilidade necessita ser aplicado e então o C-

NEM é utilizado na solução. A fim de demonstrar o tratamento da descontinuidade de 

materiais por meio do uso do C-NEM, um problema envolvendo um meio heterogêneo é 

tratado e os resultados na interface são avaliados. O dispositivo eletromagnético escolhido 

para este fim é uma chave magnética composta por dois materiais ferromagnéticos distintos. 

As linhas de campo magnético são simuladas monstrando a distribuição de fluxo magnético 

na chave através da formulação magnetostática. Os resultados são validados pela comparação 

com o tradicional Método de Elementos Finitos (FEM) mediante a semelhança entre as curvas 

obtidas pelo FEM e pelo C-NEM. Para avaliação da precisão destes resultados, os erros 



87 
 

relativos são calculados para cada método e razão entre eles é obtida. A razão entre os erros 

demonstrou que a interpolação C-NEM é mais precisa que a interpolação FEM em todo 

domínio e, inclusive, na interface.  

Uma máquina elétrica possui simetria que pode ser explorada para a simplificação do 

domínio desde que, as condições de contorno periódicas sejam devidamente utilizadas. Neste 

sentido, as condições de contorno periódicas são introduzidas no NEM e um modelo 

simplificado de um motor de indução linear é estudado. Antes do sistema de equações 

discretas para o modelo do motor linear ser solucionado, é feita a imposição das condições de 

contorno periódicas na matriz global. Devido à heterogeneidade do domínio, o C-NEM é 

utilizado na solução numérica. Os resultados foram obtidos e validados pela comparação com 

os mesmos resultados obtidos utilizando o FEM. Uma análise de erros mostrou que o erro 

associado ao C-NEM é menor que o erro relacionado ao FEM para o mesmo número de graus 

de liberdade. Observou-se também que quanto maior o número de graus de liberdade, mais 

precisa é a solução C-NEM em comparação à solução FEM demonstrando, portanto, a 

aplicabilidade e competência do C-NEM na imposição da periodicidade.  

Finalmente, uma geometria de máquina rotativa de indução é utilizada com o objetivo de 

se determinar o fluxo magnético responsável pelo seu funcionamento. O modelo analisado é 

um motor de indução trifásico de 2HP (Horse Power) com rotor tipo gaiola de esquilo. 

Devido à heterogeneidade do motor, o C-NEM é usado na solução numérica do domínio que, 

por sua vez, é reduzido com a utilização das condições de contorno antiperiódicas. As 

informações da geometria e discretização da máquina foram obtidas com o uso do software 

FEMM. A simulação é realizada com rotor bloqueado verificando-se apenas o campo 

magnético estático e desconsiderando os efeitos da corrente induzida. O procedimento 

adotado na avaliação dos resultados é o mesmo utilizado para o motor linear. Observou-se o 

mesmo contorno e magnitude do fluxo magnético em ambos os métodos FEM e C-NEM. 

Além disso, o erro cometido pelo C-NEM é menor do que o erro do FEM, fazendo do C-

NEM uma opção interessante na solução de problemas eletromagnéticos tais como máquinas 

elétricas de indução. 
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6.2 Propostas para Trabalhos Futuros 

 

O Método de Elementos Naturais é, em geral, um método em estágio incipiente e quando 

se trata de aplicações em engenharia elétrica pode-se afirmar que é embrionário. Por isso, o 

potencial para desenvolvimento de novos trabalhos dentro desse contexto é elevado. Citam-se 

aqui algumas das possibilidades vistas como continuidade e/ou aprimoramento deste trabalho. 

Em relação ao método propõe-se implementar a função de forma de Laplace, aplicar aos 

modelos propostos e comparar os resultados com aqueles obtidos utilizando a função de 

forma de Sibson. Sugere-se também implementar um método misto aproveitando-se as 

vantagens individuais do FEM e do NEM.  

Para a avaliação da máquina propõe-se, ainda com a máquina travada, considerarem-se as 

correntes e tensões induzidas nas barras do rotor. Posteriormente, sugere-se simular o 

movimento da máquina de indução e apresentar os resultados de algumas posições 

consecutivas. Outra sugestão é simular a máquina em regime permanente, incluir materiais 

não lineares, considerar a interação entre as forças eletromagnéticas e mecânicas presentes, 

tais como torque ou conjugado. Pode-se, ainda, simular a partida de uma máquina 

considerando os parâmetros citados. 

Para a modelagem da máquina propõe-se solucionar a distribuição de fluxo em um 

domínio tridimensional. 

Além da máquina de indução, outros tipos de máquinas elétricas poderão ser simulados e 

avaliados. Outras estruturas magnéticas móveis também poderão ser testadas. 

No que se refere ao código computacional propõe-se uma análise mais detalhada do custo, 

uma avaliação de modelos mistos e da função de Laplace. A fim de otimizar o desempenho, 

sugere-se, ainda, a paralelização do código computacional. 
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Apêndice A 
 
Potencial Vetor Magnético 
 

Este apêndice busca deduzir matematicamente o potencial vetor magnético partindo das 

Equações de Maxwell. Para isso, inicialmente, é realizada uma breve revisão das Equações de 

Maxwell que unificaram a teoria eletromagnética.  

 

A.1 Equações de Maxwell 

 

Um campo eletromagnético se caracteriza por quatro funções vetoriais da posição e do 

tempo: o campo elétrico �, a densidade de fluxo elétrico �, o campo magnético � e a indução 

magnética �. As leis básicas do campo eletromagnético são as Equações de Maxwell que 

envolvem esses três vetores [73]: 

 

� ∙ � = �                                                                (A.1) 

 

� × � = �� + ��
��                                                        (A.2) 

 

� ∙ � = 0                                                                (A.3) 

 

� × � = − ��
��                                                          (A.4) 

 

 

onde � refere-se à densidade volumétrica de carga dada em (coulomb/metro³) e �� é a 

densidade superficial de corrente de condução dada em (ampère/metro²). 
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As Equações de Maxwell não são as únicas relações existentes entre os vetores de campo. 

As relações adicionais variam de meio para meio conforme a constituição material de cada 

um. Têm-se, então, as equações constitutivas [73]: 

 

� = ��                                                                      (A.5) 

 

� = ��                                                                     (A.6) 

 

�� = ��                                                                     (A.7) 

 

onde � é a permissividade elétrica dada em (faraday/metro),  � é a permeabilidade magnética 

dada em (weber/ampère.metro) e � é a condutividade elétrica dada em (ohm/metro). 

A Equação (A.1) afirma que o deslocamento elétrico é conservativo e é conhecida também 

como a Lei de Gauss da eletricidade. A lei de Gauss da eletricidade apresenta a mesma 

notação geométrica do teorema de Gauss da divergência. Assim, para um volume � 

englobado por uma superfície � pode-se dizer que: 

 

��. d�
�

= � �. d�                                                     (A.8)
�

 

 

Aplicando o Teorema da Divergência em (A.8) chega-se a: 

 

� � ∙ �. d�
�

= � �. d�                                                    (A.9)
�

 

ou 

 

� �� ∙ � − ��. d�
�

= 0                                                 (A.10) 

 

o que se conclui que � ∙ � = � (A.1). A lei de Gauss da eletricidade afirma, portanto, que o 

deslocamento � através de uma superfície é igual à carga total encerrada por essa superfície.  

A equação (A.2), também conhecida como Lei de Ampère-Maxwell expressa a maneira 

pela qual o campo magnético está associado às fontes que o originaram, as quais podem ter 
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natureza condutiva, associada à corrente ��, ou de deslocamento, associada a 
��
� . Esta lei pode 

ser compreendida tomando-se, inicialmente, a Lei de Ampère, que estabelece que a integral 

de linha do campo magnético � em qualquer percurso fechado ! é exatamente igual à 

corrente enlaçada pelo percurso, ou seja: 

 

��. d"
#

= ��� . d�                                                     (A.11)
�

 

 

onde ! é a fronteira da superfície �. Aplica-se o Teorema de Stokes: 

 

��. d"
#

= ��� × ��. d�                                             (A.12)
�

 

 

Comparando (A.11) com (A.12) chega-se a: 

 

��� × ��. d� = ��� . d�                                              (A.13)
��

 

 

o que se conclui que � × � = ��. Maxwell, contudo, verificou que para o caso de capacitores 

esta equação estava incompleta. 

Aplicando o divergente em ambos os lados da equação � × � = ��: 

 

� ∙ �� × �� = � ∙ �� = 0                                        (A.14) 

 

pois divergente do rotacional é igual a zero. Mas: 

 

� ∙ �� = − ��
��                                                         (A.15) 

 

que é a equação da continuidade. De modo que (A.14) é verdadeira somente se � for 

constante, o que nem sempre é verdade. Maxwell, então, acrescentou um termo que modifica 

a equação (A.14): 
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� ∙ �� × �� = � ∙ �� + ��
�� .                                       (A.16) 

 

Pela Equação (A.1), � = � ∙ �, então pode-se substituir: 

 

� ∙ �� × �� = � ∙ �� + ��� ∙ ��
�� .                                       (A.17) 

 

Eliminando-se o divergente da Equação (A.17) chega-se a Equação (A.2): � × � = �� +
��
� , que configura a Lei de Ampère generalizada ou Lei de Ampère-Maxwell. 

A Equação (A.3) diz que o fluxo magnético é solenoidal e que não há monopolos 

magnéticos.  Esta equação é conhecida com Lei de Gauss do Magnetismo. Como as linhas de 

fluxo magnético são fechadas: 

 

��. d� = 0.
�

                                                           (A.18) 

 

Aplicando o Teorema de Gauss da divergência: 

 

� �. d� = � �∇ ∙ ��. d� =
�

0, 
�

                                      (A.19) 

 

a Equação (A.3): ∇ ∙ � = 0 aparece. 

A Equação (A.4) mostra que a variação de fluxo magnético induz campo elétrico. 

Considere um fluxo magnético variável no tempo incidindo sobre uma espira condutora. O 

fluxo magnético que atravessa a espira é dado por: 

 

% = ��. d�                                                     (A.20)
�

 

 

A força eletromotriz induzida responsável pela corrente na espira é dada por: 
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&'( = ��. d"
#

                                                  (A.21) 

 

ou por: 

 

&'( = − �%
�� = − �

�� ��. d�
�

                                      (A.22) 

 

Combinando (A.21) com (A.22) chega-se a: 

 

 

��. d"
#

= − �
�� ��. d�

�
                                      (A.23) 

 

Aplicando o Teorema de Stokes no primeiro termo de (A.23) chega-se a: 

 

��∇ × ��. d� = − �
�� ��. d�

�
                                      (A.24)

�
 

 

onde é possível reconhecer a equação (A.4): � × � = − ��
� . 

 

A.2 Potencial Vetor Magnético 

 

Parte-se da equação de Maxwell (A.2) que constitui a Lei de Ampère generalizada: 

  

� × � = ��  + ��
�� .                                                       (A.25) 

 

Sabe-se que o termo 
��
�  é a densidade de corrente de deslocamento.  Chamando: 

 

� = ��
�� ,                                                                 (A.26) 
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e 

 

� = �� + �,                                                        (A.27) 

 

pode-se então reescrever a equação (A.25): 

 

� × � = � .                                                        (A.28) 

 
Toma-se agora a equação de Maxwell (A.3) que define a lei da conservação do fluxo 

magnético:  

 

� ∙ � = 0.                                                            (A.29) 

 
Sabe-se que o divergente do rotacional de um vetor é igual a zero. Ou seja: 

 

� ∙ �� × )� = 0.                                                   (A.30) 

 

Comparando-se as equações (A.29) e (A.30) pode-se afirmar que: 

 

� = � × ).                                                             (A.31) 

 

Neste caso, ) é chamado potencial vetor magnético dado em (weber/metro). O potencial 

vetor magnético não possui significado físico próprio, contudo a sua utilização muitas vezes 

simplifica a solução. 

Da relação constitutiva dada na Equação (A.6) tem-se que � = *
+ �, então: 

  

� = ,�                                                               (A.32) 

 

onde , é a relutividade do meio dada em (ampère.metro/weber). 

Retorna-se à Equação (A.28) e substitui-se o primeiro termo pelas equações (A.31) e 

(A.32): 
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� × � = � × ,� = � × ,�� × ) �.                                   (A.33) 

 

Considerando �� = 0, reescreve-se, então, a Equação (A.28): 

 

� × ,�� × ) � = �.                                                   (A.34) 

 

Pela identidade trigonométrica � × � × ) = -�� ∙ )� − -.) pode-se reescrever (A.34) 

como: 

 

-�� ∙ )� − -.) = �
, .                                                 (A.35) 

 

Impõe-se a condição que o potencial vetor seja solenoidal: 

 

� ∙ ) = 0.                                                         (A.36) 

 
Sendo , = *

+, a Equação (A.35) torna-se: 

 

−-.) = ��.                                                           (A.37) 

 

Esta é a Equação de Poisson para o potencial vetor magnético. Esta equação é válida no 

tratamento de problemas magnetostáticos (�� = 0) em multidimensões. 

Prosseguindo com a análise, a corrente de condução é a corrente induzida pelo campo 

elétrico � em um meio de condutividade �, ou seja:  

 

�� = ��                                                              (A.38) 

 

Toma-se a Equação de Maxwell (A.4) que descreve a lei de Faraday da indução: 

  

� × � = − ��
��                                                   (A.39) 
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e substitui-se � pela Equação (A.31): 

 

� × � = − �
�� �� × )�.                                       (A.40) 

 

Como as variáveis do espaço e do tempo são independentes pode-se reescrever (A.40): 

  
� × /� + �)

�� 0 = 0.                                          (A.41) 

 

Compara-se a Equação (A.41) com a identidade vetorial que define que o rotacional do 

gradiente de um escalar é igual a zero: 

 

� × �−�Φ� = 0                                              (A.42) 

 

o que leva a: 

  

� + �)
�� = −�Φ.                                              (A.43) 

 

Esta equação formula a ideia de que o campo elétrico � é resultado da aplicação de uma 

diferença de potencial Φ e da variação do campo magnético �. Contudo, considera-se que o 

campo elétrico é induzido, ou seja, gerado apenas pela variação de � o que permite afirmar 

que �Φ = 2 e, portanto: 

 

� = − �)
�� .                                                    (A.44) 

 

Assim pode-se reescrever a equação da corrente de condução em função do vetor potencial 

) substituindo (A.44) em (A.38): 

 

�� = −� �)
�� .                                                          (A.45) 

 



103 
 

Volta-se à Equação (A.37) e substitui-se a Equação (A.27): 

 

-.) = −���� + ��.                                                   (A.46) 

 

Leva-se (A.45) em (A.46): 

 

-.) = �� �)
�� − ��.                                                     (A.47) 

 

Rearranjando: 

 

�� �)
�� − -.) = ��.                                                     (A.48) 

 

A Equação (A.48) é válida no tratamento de problemas magnetodinâmicos. 

 

 

 

 

 


