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Abstract. O problema da difusão de oxigênio em tecidos é um problema parabólico que aparece
em diversas aplicações, como por exemplo, no tratamento de células cancerígenas. Podemos en-
contrar alguns modelos para este problema na literatura. Dentre eles, encontram-se o modelo via
equações diferenciais parciais lineares, que conduz a um problema de fronteira móvel.
Problemas de fronteira móvel, tal como o que apresentamos neste artigo, possuem dificuldades
analíticas e numéricas. Na maioria das vezes, a obtenção de soluções analíticas torna-se inviável,
sendo necessária a utilização de simulações computacionais. Uma possível forma de evitar tais
problemas é reescrever as equações diferenciais na forma de um problema de complementaridade.
Normalmente, o método de Newton é utilizado para resolver problemas de complementaridade nu-
mericamente. Porém, este método possui bacia de atração pequena, o que dificulta a convergência.
A proposta deste trabalho é utilizar o Algoritmo de Direções Admissíveis para Problemas de Com-
plementaridade não Lineares (FDA-NCP), um algoritmo de ponto interior que visa superar alguns
dos pontos negativos do método de Newton.
Serão realizadas simulações numéricas para o problema unidimensional de difusão de oxigênio
em uma célula. Para a discretização espacial do modelo, será utilizado o método de elementos
finitos, via formulação de Galerkin. O principal objetivo deste artigo é mostrar a viabilidade desta
abordagem, visto que não conhecemos a aplicação de algoritmos de ponto interior para a solu-
ção de problemas de evolução com fronteira móvel na forma de problema de complementaridade
utilizando métodos de elementos finitos. As soluções obtidas serão comparadas com soluções de
outros trabalhos.
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Simulação da difusão de oxigênio com elementos finitos e FDA-NCP

1 INTRODUÇÃO
O problema da difusão de oxigênio em tecidos é um problema parabólico que aparece em di-

versas aplicações, como por exemplo, no tratamento de células cancerígenas, que absorvem uma
maior quantidade de oxigênio em relação às células normais. Este problema foi estudado inicial-
mente em (Crank and Gupta, 1972), onde um modelo matemático de difusão biológica simula a
injeção de oxigênio em uma célula infectada.

A presença de oxigênio favorece a absorção da radiação no tecido, então, uma primeira fase
do problema permite que o oxigênio se difunda no meio, parte do oxigênio é absorvida pelo meio e
a concentração de oxigênio na superfície é deixada constante. Esta fase continua até uma situação
estacionária, em que o equilíbrio é atingido e o oxigênio para de penetrar. Na segunda fase, a
superfície é selada e o oxigênio fica confinado no domínio. O meio continua a absorver o oxigênio
e, como consequência, a fronteira que indica a penetração máxima de oxigênio começa a retroceder
em direção à superfície selada.

O maior desafio é determinar a posição da fronteira móvel bem como a distribuição de oxigênio
ao longo do tempo. Este tipo de problema é conhecido como problema de fronteira móvel implícita,
(Crank, 1984).

Alguns métodos numéricos e analíticos já foram utilizados a fim de obter uma solução para
este problema. Em (Crank and Gupta, 1972), uma solução analítica aproximada é utilizada nos
instantes iniciais quando a fronteira se move lentamente. Já para velocidades maiores, utilizou-se
um esquema numérico com malha fixa.

Em (Hansen and Hougaard, 1974), utilizou-se uma equação integral para a função que define
a posição da fronteira móvel e outra para a distribuição de concentração de oxigênio.

Em (Gupta and Kumar, 1981), foi utilizado o método de Crank-Nicolson, um esquema implí-
cito de diferenças finitas, evitando o grande número de passos no tempo exigidos para os métodos
em (Crank and Gupta, 1972) e (Hansen and Hougaard, 1974). Devido à fronteira móvel implícita,
uma equação integral foi utilizada para determinar os passos no tempo.

Um método semi-analítico foi proposto em (Gupta and Banik, 1989). E em (Boureghda, 2006),
o problema da difusão de oxigênio foi estudado analiticamente.

Em (Chapiro et al., 2010) e (Gutierrez, 2013), o problema da difusão de oxigênio foi modelado
na forma de um problema de complementaridade. Utilizou-se a ideia do método de Crank-Nicolson
para a discretização espaço-temporal e o Algoritmo de Direções Admissíveis para Problemas de
Complementaridade não Lineares (FDA-NCP) para a resolução do problema de complementari-
dade não-linear resultante.

Neste artigo, propomos a utilização do método de elementos finitos para a discretização espa-
cial e o FDA-NCP para resolução do problema de complementaridade não-linear que obtemos em
cada iteração no tempo. Esta ideia constitui uma continuação natural do esquema via diferenças
finitas presente em (Chapiro et al., 2010) e (Gutierrez, 2013), que possibilita a extensão para o caso
bidimensional e tridimensional e a aplicação em geometrias não triviais.

Este artigo está organizado da seguinte maneira. Na seção 2, é apresentado o problema de com-
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plementaridade e o FDA-NCP. Na seção 3, descreve-se o modelo físico para o problema da difusão
de oxigênio em uma célula de duas maneiras, como de sistema de equações e como problema de
complementaridade. Na seção 4, os modelos matemáticos na formas contínua, semi-discreta e dis-
creta são construídos. A seção 5 destina-se a mostrar a simulação numérica realizada, apresentando
os resultados obtidos. Na seção 6, apresentamos as conclusões e observações sobre o artigo.

2 PROBLEMA DE COMPLEMENTARIDADE

Esta seção tem o objetivo de apresentar o formato geral de um problema de complementaridade
e o FDA-NCP, um algoritmo que nos permite encontrar uma solução para tal problema, presente
em (Chapiro et al., 2010) e (Gutierrez, 2013).

Diremos que um vetor a ∈ RM é não negativo, ou a > 0, se ai > 0, ∀i = 1, 2, · · · ,M . A
notação será utilizada analogamente para outras desigualdades, como a < 0. Definimos o produto
de Hadamard entre dois vetores a, b ∈ RM como:

a • b =


a1b1

...

aMbM

 . (1)

Seja F : D ⊂ RM → RM uma função vetorial. Um problema de complementaridade consiste
em encontrar u ∈ RM que satisfaça:

F (u) > 0, u > 0, (2)
u • F (u) = 0. (3)

A região de viabilidade é Υ = {u ∈ RM ; u > 0, F (u) > 0}. Através do produto interno
canônico de RM , definimos a seguinte função potencial:

Φ(u) = 〈u, F (u)〉. (4)

FDA-NCP é um algoritmo iterativo que tem a finalidade de encontrar uma solução para o
problema (2)-(3). Este é um algoritmo de ponto interior, ou seja, a partir de um ponto em Υ0, é
gerada uma sequência de pontos ainda neste conjunto que converge para a solução do problema. A
partir do ponto inicial, o método escolhe uma direção e procura um novo ponto viável que reduz
o valor da função potencial da Eq. (4). Assim, uma sequência é construída e o algoritmo termina
quando algum critério é satisfeito. A direção de busca é baseada na direção de Newton para o
problema de encontrar uma raiz para a Eq. (3), adicionada uma direção de restauração.

Uma característica do FDA-NCP é que ele necessita de um ponto inicial u0 estritamente viável,
ou seja, tal que u > 0, F (u) > 0. Além disso, este algoritmo utiliza a função ∇F . A conver-
gência global do FDA-NCP foi garantida em (Mazorche and Herskovits, 2009) sobre as seguintes
hipóteses:
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1. O conjunto Υc = {u ∈ Υ; Φ(u) < c} é compacto para algum c > 0 e tem interior não vazio.
E cada u ∈ Υ0

c é estritamente viável.

2. A função F é continuamente diferenciável e ∇F (u) é Lipschitziana em Υc, com constante
de Lipschitz positiva.

3. A matriz DF (u) + DuJF (u) tem inversa para todo u ∈ Υ0
c , onde Dy representa a matriz

diagonal com entradas [Dy](i,i) = yi e JF (u) é a notação para a matriz jacobiana da função
F no ponto u.

3 MODELO FÍSICO

Nesta seção, apresentaremos o modelo unidimensional para a difusão de oxigênio em uma cé-
lula, retirado de (Gutierrez, 2013). Por simplicidade, adotaremos a hipótese de que o meio absorve
e imobiliza o oxigênio a uma taxa constante. A fronteira móvel indica o limite de penetração do
oxigênio.

Figura 1: Representação da difusão de oxigênio em uma célula. A figura à esquerda representa o primeiro
estágio, onde o oxigênio é inserido até que o equilíbrio seja atingido. No segundo estágio, à direita, a superfície
externa é selada e o oxigênio se difunde e é absorvido pelo meio. (retirado de (Chapiro et al., 2010))

Denotamos por C(X,T ) a concentração de oxigênio livre para difusão à uma distância X da
superfície externa do meio (mais à esquerda) no tempo T . Além disso, D é o coeficiente de difusão
e r, a taxa de consumo de oxigênio por unidade de volume no meio (assumida constante quando
C(X,T ) > 0). O estado estacionário para a função concentração, que representa o primeiro estágio
completo, é dado pela solução da equação

D
∂2C

∂X2
− r = 0, (5)

onde C satisfaz as condições

C =
∂C

∂X
= 0, X0 6 X, (6)

C = C0 = cte, X = 0, (7)

em que X0 indica a penetração de oxigênio mais extensa.
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A solução analítica para este problema é conhecida e é dada por:

C =
r

2D
(X −X0)

2, X0 =

√
2DC0

r
. (8)

Com o selamento da superfície externa em X = 0, dá-se início ao segundo estágio do modelo,
o qual foi simulado neste trabalho. A posição do retrocesso da fronteira de oxigênio é dada por
X0(T ) e o problema a ser resolvido torna-se:

∂C

∂T
= D

∂2C

∂X2
− r, 0 < X < X0(T ), T > 0, (9)

∂C

∂X
= 0, X = 0, T > 0, (10)

C =
∂C

∂X
= 0, X = X0(T ), T > 0, (11)

C(X, 0) =
r

2D
(X −X0)

2, 0 6 X 6 X0, (12)

onde o instante T = 0 indica o momento em que a superfície foi selada. Fazendo a substituição de
variáveis

x =
X

X0

, t =
D

X2
0

T, c =
C

2C0

, (13)

e denotando por s(t) o valor de x correspondente à X0(T ), o sistema anterior pode ser escrito na
forma adimensional:

∂c

∂t
=
∂2c

∂x2
− 1, 0 < x < s(t), t > 0, (14)

∂c

∂x
= 0, x = 0, t > 0, (15)

c =
∂c

∂x
= 0, x = s(t), t > 0, (16)

c(x, 0) =
1

2
(1− x)2 = c0(x), 0 6 x 6 1. (17)

Este sistema adimensional pode ser posto na forma de um problema de complementaridade da
seguinte maneira, ver (Baiocchi and Pozzi, 1975):

∂c

∂t
− ∂2c

∂x2
+ 1 > 0, (18)

c > 0, (19)(
∂c

∂t
− ∂2c

∂x2
+ 1

)
c = 0, (20)
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com condição inicial dada na Eq. (17) e condições de fronteira:

∂c

∂x
(0, t) = 0, (21)

c(1, t) =
∂c

∂x
(1, t) = 0. (22)

Note que para 0 6 x 6 s(t) a desigualdade dada em Eq. (18) se transforma em igualdade,
como na Eq. (14). Já para o caso em que s(t) 6 x 6 1 a desigualdade dada em Eq. (19) se
transforma em igualdade, já que a fronteira móvel determina a presença ou não de oxigênio livre.
Observe, também, que dispomos de duas condições de contorno no ponto x = 1, Eq. (22). Neste

artigo, utilizamos apenas a condição de Dirichlet c(1, t) = 0, que nos dá
∂c

∂x
(1, t) = 0 de maneira

implícita.

A equivalência entre a solução para o sistema de equações (Eq. (14)-(17)) e a solução para o
problema de complementaridade (Eq. (18)-(22)) podem ser encontradas em (Baiocchi and Pozzi,
1975) e (Baiocchi and Capelo, 1984).

4 MODELAGEM MATEMÁTICA

Nesta seção apresentaremos os modelos matemáticos, contínuo semi-discreto e discreto, para o
problema de complementaridade descrito em Eq. (18)-(22). Para construir tais modelos, utilizamos
o método de elementos finitos, via formulação de Galerkin, descrito em (Johnson, 1987).

Seja V = {v ∈ H1(0, 1); v(1) = 0} o espaço vetorial das funções teste. Este é um espaço de
Hilbert com produto escalar:

(u, v) =

∫ 1

0

u(x)v(x) dx. (23)

Definimos o seguinte operador bilinear, simétrico e contínuo para o espaço V :

a(u, v) =

∫ 1

0

u′(x)v′(x) dx. (24)

Seja β uma base não negativa para V , ou seja, ϕ > 0, ∀ϕ ∈ β. Para um t > 0 fixo,
multiplicamos a inequação em Eq. (18) por ϕ ∈ β e integramos sobre o domínio (0, 1) para obter:(

∂c

∂t
(t)− ∂2c

∂x2
(t) + 1, ϕ

)
=

(
∂c

∂t
(t), ϕ

)
−
(
∂2c

∂x2
(t), ϕ

)
+ (1, ϕ) > 0. (25)

Aplicando uma das identidades de Green, temos:

−
(
∂2c

∂x2
(t), ϕ

)
= a(c(t), ϕ) +

∂c

∂x
(0, t)ϕ(0)− ∂c

∂x
(1, t)ϕ(1) = a(c(t), ϕ). (26)
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Portanto, inspirados em (Baiocchi and Capelo, 1984), apresentamos a seguinte formulação
variacional para o problema da difusão de oxigênio em uma célula: Para cada t > 0 fixo, encontrar
c(t) ∈ V tal que, para toda função ϕ ∈ β, satisfaça(

∂c

∂t
(t), ϕ

)
+ a(c(t), ϕ) + (1, ϕ) > 0, t > 0, (27)

c(t) > 0, t > 0, (28)((
∂c

∂t
(t), ϕ

)
+ a(c(t), ϕ) + (1, ϕ)

)
c(t) = 0, t > 0, (29)

(c(0), ϕ) = (c0, ϕ). (30)

4.1 Modelo discreto

Para resolver o problema numericamente, precisamos definir um problema discreto cuja so-
lução aproxima-se do problema contínuo. Sejam Vh um subespaço de dimensão finita de V de
dimensão M e {ϕ1, · · · , ϕM} uma base não negativa para Vh tal que

vh > 0⇔ α > 0, (31)

onde α ∈ RM é o vetor de coordenadas de vh em Vh. Esta condição é necessária para que possamos
escrever um problema de complementaridade em função das coordenadas.

Sejam A,K ∈ RM×M e F, F0 ∈ RM tais que:

Aij = (ϕi, ϕj), Kij = a(ϕi, ϕj), Fi = (1, ϕi), F0i = (c0, ϕi). (32)

Para uma função ch : [0, 1]× [0,+∞)→ R da forma:

ch(x, t) =
M∑
j=1

αj(t)ϕj(x), (33)

podemos escrever a inequação em Eq. (27), para cada i = 1, 2 · · · ,M , como:(
∂ch
∂t

(t), ϕi

)
+ a(ch(t), ϕi) + (1, ϕi) =

M∑
j=1

(α′j(t)Aij + αj(t)Kij) + (1, ϕi). (34)

Logo, a formulação semi-discreta para o problema da difusão de oxigênio em uma célula é:
Encontrar α : [0,∞)→ RM tal que

Aα′(t) +Kα(t) + F > 0, t > 0 (35)
α(t) > 0, t > 0 (36)
(Aα′(t) +Kα(t) + F ) • α(t) = 0, t > 0 (37)
Aα(0) = F0 (38)
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Para que possamos realizar a simulação computacional, é necessária a construção de um es-
quema totalmente discreto. Para tanto, definimos o intervalo de tempo de simulação como [0, tf ],
onde tf representa o tempo final. Seja 0 = t0 < · · · < tN = tf uma discretização do intervalo
[0, tf ]. O passo de tempo é denotado por ∆tk = tk − tk−1 para cada k = 1, 2, · · · , N .

Neste trabalho, foi utilizada a aproximação de primeira ordem para a derivada no tempo:

α′(tk) ≈
α(tk)− α(tk−1)

∆tk
. (39)

Baseando-se nesta aproximação, podemos introduzir a formulação discreta para o modelo:
Para cada k = 0, 1, · · · , N , encontrar αk ∈ RM tal que

(A+ ∆tkK)αk + (∆tkF − Aαk−1) > 0, k > 0, (40)

αk > 0, k > 0, (41)(
(A+ ∆tkK)αk + (∆tkF − Aαk−1)

)
• αk = 0, k > 0, (42)

Aα0 = F0. (43)

4.2 Funções base

Apesar de dispormos de uma formulação discreta para o problema, precisamos escolher um
subespaço adequado Vh ⊂ V e uma base com propriedades já mencionadas anteriormente. O
método de elementos finitos também nos auxilia nesta escolha. Baseado em (Johnson, 1987),
definimos 0 = x1 < · · · < xM+1 = 1 uma partição do intervalo [0, 1] em subintervalos Ij de
comprimento hj = xj+1 − xj , ∀j = 1, 2, · · · ,M . Seja Vh o espaço das funções v que são lineares
em cada subintervalo Ij , contínuas em [0, 1] e que satisfazem a condição v(1) = 0. Com esta
definição, Vh é subespaço de V , previamente definido.

Uma base não negativa para Vh que satisfaz a condição em Eq. (31) é formada por funções
ϕj ∈ Vh da forma:

ϕj(xi) =

{
1, se i = j

0, se i 6= j, i, j = 1, 2, · · · ,M
(44)

Esta escolha de funções apresenta a vantagem de que as matrizes do modelo são simétricas,
tridiagonais e positivas definidas, o que facilita os cálculos durante a simulação numérica. O gráfico
de uma das funções ϕj pode ser visto na Fig. 2.
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Figura 2: Gráfico da função base ϕj . (retirado de (Johnson, 1987))

5 SIMULAÇÃO NUMÉRICA

Nesta seção, apresentamos alguns comentários sobre a implementação do esquema discreto
construído na seção anterior, bem como os parâmetros de simulação que foram utilizados e os
resultados obtidos. Também mostramos uma comparação com outros métodos utilizados para re-
solver o problema da difusão de oxigênio em uma célula.

Em cada passo k = 1, · · · , N da formulação discreta (Eq. (40)-(43)), obtemos um problema
de complementaridade não-linear com a função afim

Fk(α) = (A+ ∆tkK)α + (∆tkF − Aαk−1), (45)

e sua derivada

∇Fk(α) = A+ ∆tkK = JFk(α). (46)

Para aplicar o FDA-NCP em cada iteração, basta que a matriz DF (u) + Du(A + ∆tkK) seja
inversível. Como ponto de partida para o passo k, utilizamos o ponto αk−1 + dε, onde dε é uma
perturbação dada de modo que o ponto αk−1 retorne à região de viabilidade estrita. Além disso,
afastar o ponto da fronteira da região viável é interessante, já que pontos muito próximos da fron-
teira necessitam de mais iterações para encontrar uma direção viável.

Realizamos a simulação utilizando os seguintes parâmetros:

• tf = 0,2 ,

• M = 800 ,

• N = 20000 ,

• hj =
1

M
= 1,25× 10−3 ,

• ∆tk =
tf
N

= 10−5 .
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Os resultados obtidos são mostrados nas Fig. 3-4. Na Tab. 1, apresentamos a comparação dos
valores da posição da fronteira móvel ao longo do tempo com outros métodos propostos.
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Figura 3: Concentração ao longo do tempo.
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Figura 4: Posição da fronteira móvel ao longo do tempo.
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Tabela 1: Posição da fronteira móvel em relação ao tempo t. Comparação entre os algoritmos: CN-cub, CN-lin,
CSBT: (Chapiro et al., 2010); A: (Ahmed, 2006); HH: (Hansen and Hougaard, 1974); CG: (Crank and Gupta,
1972); G: (Gupta, 1973); GK: (Gupta and Kumar, 1981). MEF-FDA corresponde ao algoritmo descrito neste
artigo.

t MEF-FDA CN-cub CN-lin CSBT A HH CG G GK

0,000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,00000 - - -

0,020 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9992 1,00000 - - -

0,040 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0,9983 0,99918 0,9988 0,9988 0,9950

0,060 0,9925 0,9840 0,9935 0,9900 0,9921 0,99918 0,9905 0,9903 0,9899

0,080 0,9725 0,9640 0,9729 0,9620 0,9663 0,97155 0,9650 0,9613 0,9623

0,100 0,9350 0,9303 0,9400 0,9260 0,9313 0,93501 0,9312 0,9301 0,9249

0,120 0,8800 0,8730 0,8799 0,8720 0,8750 0,87916 0,8747 0,8719 0,8703

0,140 0,7988 0,7928 0,8004 0,7940 0,7937 0,79891 0,7912 0,7882 0,7916

0,160 0,6838 0,6748 0,6880 0,6780 0,6784 0,68337 0,6756 0,6682 0,6825

0,180 0,5012 0,4942 0,5042 0,5000 0,4909 0,50109 0,4849 0,4766 0,4768

0,190 0,3462 0,3419 0,3509 0,3520 0,3401 0,34537 - - -

0,195 0,2088 0,2049 0,2193 0,2340 0,2012 0,20652 - - -

6 CONCLUSÕES

Neste artigo, foi proposta uma formulação discreta para o problema unidimensional da difusão
de oxigênio em uma célula baseada no método de elementos finitos e no FDA-NCP. Esta é uma
abordagem nova para problemas de evolução com fronteira móvel escritos na forma de problema
de complementaridade.

Os resultados obtidos nas figuras Fig. 3-4 mostram concordância com outros trabalhos, como
(Chapiro et al., 2010). E na Tab. 1, podemos comparar os valores obtidos da posição da fronteira
móvel com outros trabalhos, o que colabora na viabilização da abordagem proposta.

Apesar de simularmos um modelo unidimensional, a utilização do método de elementos finitos
possibilita a extensão das formulações para casos com mais de uma dimensão e a aplicação em
geometrias não triviais.
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