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RESUMO 
 

Este trabalho apresenta um estudo da solidificação de metais puros utilizando 

o modelo de campo de fases. O modelo é utilizado para simular a solidificação com 

o intuito de obter a morfologia da interface sólido-líquido sob diversas condições de 

transferência de calor. Foram realizados testes de validação comparando as 

morfologias da interface sólido-líquido obtida com as morfologias apresentadas em 

trabalhos anteriores para os casos bi e tridimensionais. O modelo do campo de 

fases adotado consiste principalmente de duas equações diferenciais: uma para 

calcular a variável de campo de fases e outra para calcular o campo de 

temperaturas. As equações foram solucionadas numericamente para um oitavo do 

domínio devido a simetria do problema. Os cálculos do modelo indicam que um 

sólido esférico com um raio inicial menor que o raio crítico de nucleação refunde. 

Entretanto uma esfera de raio maior cresce. Quando o solido inicial cresce em uma 

malha numérica relativamente grosseira, a forma do sólido desvia da forma esférica 

devido perturbações na interface sólido-líquido. Quando a malha é refinada, as 

perturbações não são detectadas; contudo, quando introduzidas artificialmente as 

perturbações crescem e distorcem o formato esférico. 

  

Palavras-chave: campo de fase, simulação, modelos matemáticos, metal puro, 

estabilidade morfológica e interface.  
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ABSTRACT 
 

This work presents a study of the solidification of pure metals using the phase 

field model. The model is used to simulate solidification in order to obtain the 

morphology of the solid-liquid interface under different heat transfer conditions. 

Validation tests were performed comparing the morphology of the solid-liquid 

interface with the morphologies obtained from previous works for two and three 

dimensional cases. The adopted phase-field model consisted mainly of two 

differential equations: one to calculate the field of phase variable and another for the 

temperature field. The equations were solved numerically in only one eighth of the 

domain owing to the symmetry of the problem. Model calculations show that a solid 

sphere with an initial radius smaller than the critical radius for nucleation shrinks, 

whereas a sphere with a larger radius grows. When it grows in a relatively coarse 

numerical mesh, the initial solid shape deviates from a sphere owing to perturbations 

at the solid-liquid interface. When the numerical mesh is refined, the growth of 

perturbations is not detected, but artificially introduced perturbations grow and distort 

the spherical shape. 

 

 

Keywords: phase field, simulation, mathematical models, pure metal, 

morphological stability and interface. 
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3 

1 INTRODUÇÃO 
 

A solidificação de metais é um fenômeno existente em diversos processos da 

engenharia metalúrgica, como a fabricação de peças por fundição e o lingotamento 

contínuo de placas e tarugos. Consequentemente, existe um grande interesse em 

entender a evolução da microestrutura durante o processo de solidificação de um 

metal puro ou liga metálica, uma vez que esta determina as propriedades do produto 

final [1]. Uma maneira de se entender e estudar a evolução da microestrutura 

consiste na realização de simulações utilizando modelos matemáticos que 

representem o fenômeno de solidificação. Esta prática tem-se tornado econômica e 

atrativa com o avanço dos recursos computacionais, economizando tempo e gastos 

com experimentos. De uma maneira geral, a modelagem matemática consiste em 

propor equações que descrevam o fenômeno a ser estudado e resolvê-las a partir 

de técnicas analíticas ou numéricas, utilizando métodos como diferenças finitas, 

volumes finitos ou elementos finitos [2]. 

Tratando-se da solidificação de materiais metálicos, uma alternativa de 

modelagem matemática consiste no uso do método de dois domínios, um domínio 

para a fase sólida e outro para a fase líquida, em que a interface sólido/líquido é 

considerada uma transição instantânea da fase líquida para a sólida, ou seja, a 

espessura desta interface é considerada nula. Modelos que utilizam este método 

são chamados de modelos clássicos. Utilizando-se deste método, a resolução das 

equações de transferência de calor e de massa resultantes em conjunto com as 

condições de contorno possibilitam a obtenção da morfologia, da velocidade e da 

evolução da interface com o tempo. Contudo, a solução através deste método é 

muito complexa mesmo para as situações mais comuns, como o caso de uma 

interface dendrítica [3]. Para estes casos um método mais simples e eficiente de se 

obter os resultados desejados é o método de domínio único, que representa o 

sistema completo contendo sólido e líquido utilizando um único domínio. 

O modelo do campo de fases, do inglês “phase-field”, pode ser classificado 

como um método de domínio único e pode ser aplicado na solidificação e a outras 

transformações de fases, sendo considerado como uma alternativa para facilitar o 

acompanhamento de interfaces de geometria complexa. Segundo este modelo a 

transição entre uma fase para outra ocorre de forma contínua e gradual em uma 
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região reduzida, chamada de interface [4]. Este conceito é chamado de conceito de 

“interface difusa”. No modelo do campo de fases, cuja ideia central tem origem nos 

trabalhos de Cahn e Hilliard [5], assume-se um campo de uma variável denominada 

de "variável de fase" (!) que assume valores diferentes para cada fase do sistema 

em cada ponto do domínio – têm-se um campo de !. No caso de sistemas puros, 

está variável pode ser um parâmetro que indique algum aspecto relacionado à 

ordenação dos átomos na fase. 

Utilizando-se o modelo do campo de fases, ! varia suave e continuamente 

(função de classe C1) através da interface sólido/líquido tornando-se diferenciável 

em qualquer ponto do domínio. Nos modelos clássicos, a interface tem espessura 

nula e ! varia abruptamente, não sendo diferenciável na posição da interface. A 

Figura 1 (a) e (b) demonstram uma comparação do perfil da variável de fases 

utilizando-se o modelo do campo de fases e o modelo clássico, respectivamente. 

 

 
Figura 1 – Variável de fase em função da distância através de uma interface: 

(a) modelo do campo de fases e (b) modelo clássico. [6] 

 

Neste trabalho adota-se ! = 0 para o líquido e ! = 1 para o sólido. Os pontos 

do domínio em que o campo de fases assume valores intermediários entre 0 e 1 são 

pertencentes à interface, chamada difusa, e permitem identificar a sua posição e 

morfologia [7]. Assume-se que a interface para este caso seja determinada pelo 

lugar geométrico onde ! = 0,5. Esta representação é interessante devido a variável 

de fase poder ser interpretada como o grau de organização dos átomos no sistema, 

sendo 1 a representação na forma cristalina (mais organizada e com menor 

entropia) e 0 a forma líquida (maior entropia). Logo a interface é uma zona de 

transição entre a “ordem” e a “desordem”. 

As equações do modelo do campo de fases são construídas definindo-se um 

funcional que representa a energia livre total do sistema em função do campo de 
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fases, !, do campo de concentração (para ligas) e do campo de temperaturas. O 

campo ! evoluirá de forma que a energia livre total do sistema decresça com o 

tempo, como requerido pela termodinâmica. Como resultado deste método, além 

das fases e suas morfologias, obtém-se o campo de temperatura e de concentração. 

O modelo do campo de fases é muito aplicado em estudos com domínios bi e 

tridimensionais [4] [8] [9] [10] [11] [12]. Também é possível aplicar o modelo no 

estudo do crescimento dendrítico de ligas metálicas multicomponentes [13] [14] [15] 

[16] [17] [18]. 

Apesar do modelo do campo de fases ter sido aplicado a uma diversa gama 

de problemas relacionados com a solidificação, praticamente inexistem trabalhos 

dedicados a analisar as particularidades do modelo em relação a desestabilização 

do núcleo sólido durante a solidificação. Este trabalho tem o intuito de explorar esta 

fronteira do conhecimento, utilizando do modelo para observação da 

desestabilização morfológica durante a solidificação de metais puros. A partir do 

entendimento do modelo e do uso de simulações objetiva-se investigar a 

possibilidade do modelo ser capaz de representar quantitativamente a teoria de 

instabilidade morfológica de Mullins e Sekerka [19]. Nesta teoria o núcleo sólido 

esférico de um metal puro deve desestabilizar acima de um raio crítico 7 vezes 

maior que o raio crítico de nucleação homogênea.   
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2 OBJETIVO 
 

O objetivo do presente trabalho é implementar e validar um modelo matemático 

tridimensional baseado no modelo do campo de fases ("phase field") para estudar a 

solidificação equiaxial de um metal puro, examinando efeitos numéricos e físicos no 

crescimento dendrítico e na estabilidade do crescimento globulítico. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

A solidificação de metais envolve diversos fenômenos e teorias como a 

nucleação, inoculação, crescimento dendrítico, estabilidade morfológica da fase 

sólida, e outros. Neste item, algumas destas teorias e os trabalhos de pesquisa mais 

recentes relacionados ao presente trabalho serão revisados. Inicialmente, as teorias 

propostas para explicar a nucleação da fase sólida no interior do líquido serão 

apresentadas, incluindo aplicações na inoculação de ligas de alumínio. 

Posteriormente, as teorias propostas para explicar a morfologia do sólido em 

crescimento após a sua nucleação serão revisadas. Finalmente, o modelo do campo 

de fase será apresentado e suas aplicações na solidificação de metais indicadas. 

 

3.1 TEORIA DA NUCLEAÇÃO CLÁSSICA 
 

A teoria da nucleação clássica envolve a termodinâmica e a cinética do 

fenômeno de nucleação e tem sido aplicada na solidificação de metais. A teoria da 

nucleação pode ser usada para calcular o tamanho do raio crítico em que um 

embrião de uma determinada fase sólida é estável em uma matriz líquida. A 

nucleação pode ser homogênea, caso o núcleo seja formado no interior da matriz, 

ou heterogênea, caso o núcleo seja formado sobre um substrato. [20] 

Tratando-se da solidificação de metais, foco deste trabalho, os embriões de 

uma fases sólida são formados por meio da movimentação térmica aleatória de 

átomos em uma matriz fundida. Ocorrem rearranjos locais em sua distribuição 

espacial e, se a fase líquida for instável termodinamicamente em relação à fase 

sólida que pode se formar, esses arranjos atômicos localizados (embriões) podem 

vir a se tornar um núcleo sólido. Contudo, a instabilidade termodinâmica do líquido 

não é condição suficiente para assegurar a formação de um núcleo com 

determinado tamanho. 

 

3.1.1 Nucleação Homogênea 
 

Considere a formação de um embrião esférico de raio ! em temperatura e 

pressão constantes. A energia livre total do embrião de uma fase transformada 
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dependerá de duas componentes. Uma representando a mudança de potencial 

químico do volume transformado e outra da energia livre de interface entre a fase 

transformada e a matriz, como pode ser expresso na equação abaixo, [20] 

∆! = 4
3!!

! !
!! ∆!!" + 4!!!! (1) 

onde, ∆!!" é a energia livre de transformação por mol de uma determinada fase 

transformada, ! é a energia da interface entre as fases (por unidade de área), ! é a 

densidade da fase transformada e !! é a massa molar da fase transformada. 

Para uma dada reação, ∆!!" é função da temperatura, sendo necessário um 

super resfriamento, ∆!!" < 0, para que a transformação ocorra. A Figura 2 apresenta 

um gráfico esquemático para a variação da energia livre na formação de um embrião 

em função do seu raio. Observa-se que, para valores de ∆!!" menores que zero, há 

um ponto de máxima energia livre. Portanto, no caso de ∆!!" < 0, haverá um raio 

critico, !!, correspondente a um ponto de máximo para ∆!, !!!"! ,a partir do qual a 

energia livre do sistema passa a diminuir com o aumento do raio do embrião, que 

passa a ser chamado de núcleo. As equações abaixo representam o raio critico e o 

ponto de máximo da energia livre, respectivamente, 

!! = − 2!""∆!!"! !!
 (2) 

!!!"! = Δ!(!!) =
16!!!!!!

3∆!!"! !!
 (3) 

 

 
Figura 2 – Gráfico esquemático da energia livre durante a formação de um embrião 

pelo raio do embrião. Seta indica aumento de ∆!!" [20]  
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Pode-se estimar o número de embriões de raio crítico por unidade de volume, 

!!, usado argumentos termodinâmicos. Considere que o número de embriões para 

cada raio ! possa ser calculado pela fórmula abaixo, [20] 

!! ! = !!!∆!(!)/!" (4) 
onde, ! é a constante de Boltzmann, ∆!(!) é a energia livre de um embrião de raio ! 
e ! é o número de sítios por unidade de volume nos quais pode-se formar um 

embrião (para solidificação pode-se considerar o número de átomos por unidade de 

volume, uma vez que cada átomo pode servir de sítio para formação do embrião). 

Assim, a taxa de formação de núcleos é dado pela taxa na qual os embriões de 

tamanho crítico crescem a partir da difusão de átomos pela interface, como dado 

abaixo, [20] 

! = !!!!!"!!!!/!" (5) 
onde, !! é o número de átomos na interface, ! é o fator de probabilidade 

geométrica, ! é a frequência vibracional, !! é a energia de ativação para um átomo 

atravessar a interface e !! = !!(!!). Para a solidificação de metais puros pode-se 

fazer a seguinte aproximação, 

∆!!" ≈ − !
!!

(!! − !) (6) 

onde ! é o calor latente por mol e !! a temperatura de fusão. Assim, reajustando as 

equações 

!" !
!!

= 16!!!!!!!!!
2!!(!! − !)!!!!"

 (7) 

 

3.1.2 Nucleação Heterogênea 
 

A nucleação homogênea é altamente improvável mesmo em super-

resfriamentos elevados. Na nucleação heterogênea os embriões são formados em 

alguma interface já existente. Um exemplo é a interface entre algum tipo de 

substrato presente no líquido e o líquido. 

Considere esta interface como uma superfície plana, onde uma calota esférica 

da fase transformada assume papel de embrião. No ponto triplo entre as fases 

envolvidas (substrato, embrião e matriz) temos um ângulo de contato ! determinado 

pelo equilíbrio das tensões superficiais de forma que, [20] 
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!!" − !!" = −!cos (!) (8) 
onde, !!" é a energia de interface entre o embrião e o substrato por área, !!" é a 

energia de interface entre o substrato e a matriz por área e ! é a energia de 

interface entre o embrião e a matriz por área. Pode-se descrever a variação da 

energia livre para a formação de um embrião como sendo, [20] 

∆! = !!
!!
!!!

∆!!" + !!" !!" − !!" + !!"! (9) 

onde, !! é o volume do embrião, !! é a densidade do embrião, !!! é a massa 

molar do embrião, !!" é a área de interface entre o embrião e a superfície e !!" é a 

área de interface entre o embrião. 

Tratando matematicamente a Eq. (9) com equações para calota esférica, pode-

se determinar o raio crítico como sendo o mesmo para o caso homogêneo. Contudo, 

observa-se que o ponto de máximo para ∆!, !!!"! ,a partir do qual a energia livre do 

sistema passa a diminuir com o aumento do raio do embrião pode ser determinada 

por, [20] 

!!!"! =  !!!"!!"#(!) (10) 
onde, !"#(!) é a equação abaixo, 

!"# ! = (2+ cos ! )(1− cos ! )!
4  (11) 

Como !"#(!) normalmente assume valores menores ou iguais a 1, a barreira 

de energia para a nucleação é sempre menor ou igual a encontrada para o caso 

homogêneo. Esta diminuição na barreira de energia para nucleação possibilita uma 

taxa de nucleação maior. 

 

3.2 TEORIA DA NUCLEAÇÃO ATÉRMICA 
 

Uma proposta formulada por Greer [21] sugere que o tamanho do substrato é 

relevante para a nucleação. A teoria, chamada de teoria do crescimento livre, é 

determina se, durante a solidificação de um metal a partir de um inoculante de 

diâmetro d, o núcleo sólido formado vai ou não crescer a uma determinada 

temperatura fixa. 

A teoria do crescimento livre, originalmente desenvolvida para inoculação de 

alumínio, considera o substrato inoculante como sendo um disco de diâmetro d. 

Assume-se que o embrião seja formado em uma das faces do substrato como sendo 
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uma calota esférica. Inicialmente o cristal recém-formado pode crescer lateralmente, 

mas ao atingir a borda do inoculante, ao invés de englobá-lo, o cristal sólido cessa 

seu crescimento lateral e passa a crescer de forma a diminuir o raio de curvatura da 

interface da interface com o líquido, como demonstrado na Figura 3. A suposição de 

que o crescimento de núcleo sólido não engloba a partícula pode ser questionada. A 

investigação deste mecanismo utilizando o modelo do campo de fases é o principal 

objetivo deste trabalho. 

 

 
Figura 3 – Exemplo de núcleo sólido crescendo em um substrato de TiB2 [21] 

 

Considerando que o núcleo continue crescendo, ocorrerá uma diminuição do 

seu raio de curvatura. Este raio poderia diminuir até atingir o raio crítico para 

nucleação, cessando o crescimento. O núcleo só voltará a crescer com uma nova 

diminuição da temperatura. O fenômeno descrito ocorre se o diâmetro da partícula, 

d, for menor que duas vezes o raio crítico para a nucleação homogênea, sendo 

chamado de diâmetro crítico. Desta forma, controlando a distribuição de tamanho 

das partículas inoculantes, pode-se selecionar os núcleos que realmente crescerão 

para se transformarem em grãos. [22] [23]. 

 

3.3 INSTABILIDADES MORFOLÓGICAS DA INTERFACE SÓLIDO-
LÍQUIDO 

 

A teoria clássica que estuda a estabilidade das interfaces durante a 

solidificação é a teoria do super-resfriamento constitucional. [24] Instabilidades 

morfológicas de uma interface são perturbações, ondulações ou protuberâncias no 
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formato desta interface. Durante o crescimento equiaxial, no qual um núcleo sólido 

esférico é formado no interior do metal líquido, a extração de calor durante a 

solidificação é dada pela fase líquida. A formação de protuberâncias ou ondulações 

na superfície provoca um aumento do gradiente de temperatura na fase líquida 

próxima à perturbação. Como a extração de calor é dada pelo líquido o aumento do 

gradiente de temperatura no líquido próxima à perturbação promove um aumento da 

extração de calor no local. Por sua vez, uma maior extração de calor próxima à 

protuberância promove o aumento da velocidade de crescimento da interface no 

local, promovendo a propagação da perturbação. 

A teoria do super-resfriamento constitucional está incompleta por não 

questionar a influência da capilaridade da perturbação em relação à estabilidade 

morfológica. 

Em seus trabalhos, Mullins e Sekerka [19] estudaram o crescimento de 

perturbações na interface sólido-líquido de uma esfera crescendo no interior de um 

líquido super-resfriado. Nesta teoria, assumiu-se que o transporte de calor é regido 

pela equação de Laplace, que não há anisotropia da energia de interface sólido-

líquido e que há equilíbrio local nesta interface.  

No caso da solidificação, um núcleo sólido em crescimento foi considerado 

uma esfera sólida de metal puro e de raio ! crescendo no interior de um líquido 

super-resfriado. É suposta a formação de protuberâncias que podem ser 

representadas matematicamente como uma oscilação harmônica sobre o raio do 

núcleo sólido em crescimento. A coordenada radial da superfície deste núcleo foi 

então representado pela equação abaixo, [19] 

! = ! + S!!(!,!) (12) 
onde, ! é a amplitude do harmônico, ! é o ângulo da normal à interface em relação 

ao eixo x, ! é o ângulo da normal à interface em relação ao plano XY e !!(!,!) é 

uma equação harmônica normalizada com ! planos nodais. Planos nodais são 

planos em que ocorre uma mudança no raio de curvatura de uma superfície, assim 

como pontos nodais são pontos em que ocorre a mudança de curvatura em uma 

curva polinomial. Ou seja plano nodal é um plano que define a região de inicio de 

uma depressão ou protuberância em uma superfície. A Figura 4, representa um 

corte no plano XY de uma esfera submetida a um harmônico !! mostrando os planos 

nodais. 
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Figura 4 – Corte no plano XY de um núcleo esférico submetido a um harmônico !! 

mostrando os planos nodais. [19] 

 

A velocidade local de avanço da interface é calculada através de um balanço 

de energia representado por, [19] 

! = −1
! !!

!"
!" !

+ !!
!"
!" !

 (13) 

onde, !! a condutividade térmica no sólido , !! é a condutividade térmica no líquido,  

! é a direção normal à interface e ! é o calor latente de fusão. 

A solução da equação de LaPlace fornece considerando a morfologia descrita 

pela Eq. (12) fornece as equações abaixo para o perfil de temperatura no líquido e 

no sólido respectivamente, 

!!"#$"%& =
(!! − !!)! − 2!!Γ!

! + (!! − !!)!! − !!Γ!!!!!!(! + 1) !!!
!!!! + !! (14) 

 

!!ó!"#$ = !! 1− 2Γ!! − !!(! + 2)(! − 1)Γ!!
!

!!!! !!! (15) 

onde, ! é o raio do núcleo sólido, !! é a temperatura do líquido distante do núcleo 

sólido e Γ! uma constante de capilaridade determinada pela equação abaixo, 

Γ! =  !! (16) 

onde, ! é a energia de interface por área. 

Substituindo as Eq. (14) e (15) na Eq. (13) e substituindo uma equação para o 

harmônico, pode-se determinar a variação da amplitude deste harmônico em função 

do tempo, ! = !" !", como determinado pela equação abaixo, 
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!! =
(! − 1)!!!!

!!!
!! − !!
!!

− Γ!! (! + 1)(! + 2)+ 2+ !(! + 2) !!!!
! (17) 

Se o termo entre colchetes for positivo, a amplitude da perturbação aumentará, 

significando que a esfera sólida é instável e sofrerá ramificações. Sendo o número 

de planos nodais mínimo para formação de protuberâncias em uma esfera igual a 2, 

pode-se determinar uma equação para o raio crítico de partícula, !!, abaixo da qual 

a morfologia esférica é sempre estável, [19] 

!! =
Γ! (! + 1)(! + 2)+ 2+ !(! + 2) !!!!

(!! − !!) !!
= 2Γ!(7+ 4!! !!)

(!! − !!) !!
 (18) 

Portanto, pode-se dizer que esfera sólida é estável até um determinado raio 

crítico dependente do super resfriamento e de propriedades do material como calor 

latente, condutividades térmicas e energia de interface. 

 

3.4 MODELO DO CAMPO DE FASES 
 

O modelo do campo de fases é um modelo criado para representar 

transformações de fases que envolvam interfaces. Pode ser usado para simular, 

além da solidificação, transformações em estado sólido [25], propagação de trincas 

[26], eletromigração [27], sinterização [28] e inclusive aplicações biológicas [29]. O 

modelo baseia-se na ideia de um campo que indica em cada ponto a fase existente. 

A variável representada por este campo é conhecida como a variável de fase, !, e 

assume diferentes valores para cada fase [6]. 

A variável de fase varia suave e continuamente ao longo do sistema. Os 

valores intermediários assumidos por ! entre os valores determinados para cada 

fases são considerados pertencentes à região da interface. Desta forma, a interface 

denominada difusa é uma região do domínio com espessura finita. Uma vantagem 

importante desta abordagem é a maior facilidade para acompanhar a interface entre 

fases durante a transformação. As espessuras definidas para a região da interface 

dependem do fenômeno abordado e do grau de representação desejado. Na 

literatura pode-se encontrar que, para a solidificação, pode-se usar espessuras de 

0,4 a 1 nm [30], caso se deseje um resultado mais preciso, ou interfaces mais 

espessas da ordem de 40 a 80 nm [31], no caso de análises qualitativas. Contudo, 

os resultados para espessuras de 0,4 a 1 nm [30] parecem estranhos pois são da 



 
 

 

15 

ordem do diâmetro atômico. Geralmente, durante a resolução numérica das 

equações em uma análise qualitativa, considera-se uma malha numérica 

equidistante que permita aproximadamente 10 nós na região da interface, ao longo 

de sua direção normal [32]. 

No modelo do campo de fases, usa-se esta variável de fase na construção de 

um funcional de energia livre, !, composto por diversos termos de acordo com o 

caso a ser estudado. Incluem-se termos relacionados à energia interna, energia de 

interface, energia de deformação elástica, energia relativa à magnetização e outros. 

Para a solidificação de metais puros, dois termos são considerados, a saber, o termo 

de densidade de energia livre de Helmholtz, !, e o termo de energia gradiente 

definido abaixo [33] 

!!
2 !" ! (19) 

onde ! é o coeficiente de energia gradiente. Na solidificação, este termo está 

relacionado com a energia de interface, levando a constante ε a ser dependente da 

anisotropia do material quando a energia interfacial for anisotrópica. Para metais 

puros, o funcional de energia livre pode ser escrito como, [16] 

! = ! !,! + ε
!

2 !" !

!
!" (20) 

onde ! é o volume do sistema.  

A evolução de ! com o tempo foi postulada ocorrer segundo a equação abaixo, 

[16] 
!"
!" = −! !"

!" (21) 

onde, ! é denominada mobilidade e ! é o funcional de energia livre. O termo !"!" é a 

derivada variacional do funcional de energia livre em relação ao campo de variável 

de fase. 

A equação de Cahn-Allen [34] rege a evolução do campo de fases com o 

tempo e é construída a partir do detalhamento dos termos da Eq. (21). A equação de 

Cahn-Allen [34] está apresentada abaixo, 
!"
!" = ! !!∇!! + !"(!)!"  (22) 
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3.4.1 Modelo do Campo de Fases Aplicado à Solidificação de Metais 
 

O modelo do campo de fases pode ser aplicado à solidificação de metais puros 

e ligas metálicas. Um dos primeiros modelos elaborados para solidificação foi o 

apresentado por Ryo Kobayashi [4], dedicado à solidificação de metais puros 

hipotéticos, objetivando a observação e o estudo do crescimento de dendrítico. 

O modelo considera a variável de fases como sendo um parâmetro de ordem 

que assume valor para a fase sólida igual a 1 e para a fase líquida igual 0. A 

mobilidade, !, é considerada constante. Contudo, considera-se que o coeficiente da 

energia gradiente, ε, depende da orientação da região interfacial, causando o 

aparecimento de uma anisotropia da energia da interface sólido-líquido.  

No modelo de Kobayashi [4], a equação utilizada para representar a densidade 

de energia livre pode ser escrita como  

!(!,!) =  ! !(1− !)(! − 0,5− ! ! )!"
!

!
 (23) 

onde, ! é uma constante relacionada à densidade de energia livre e ! !  é uma 

função que causa a força motriz de solidificação. 

As equações adimensionais utilizadas por Kobayashi [4] para o transporte de 

calor e a evolução do campo de fases, resolvidas em conjunto, são escritas abaixo 

respectivamente 
!"
!" = !!! + K !"!"  (24) 

 

τ!"!" = − !
!" !(!)!"(!)!"

!"
!" + !

!" !(!)!"(!)!"
!"
!" + ! !(!)!!"

+ !" 1− ! ! − 0,5− ! !  
(25) 

onde, K é uma constante adimensional relacionada ao calor latente de solidificação, 

ao calor específico e ao super-resfriamento do metal líquido, τ é uma constante 

relacionada à mobilidade do campo de fases, !(!) é uma função para o termo de 

energia gradiente, que depende de !, o ângulo entre um versor normal à interface e 

o eixo x. 

O modelo desenvolvido por Wheeler, Boettinger e McFadden [16] é uma boa 

evolução do modelo desenvolvido por Kobayashi [4] para o caso de ligas metálicas 
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com mais de uma fase. Para construção da densidade de energia livre, utiliza-se 

uma equação para metais puros, Eq. (23), para cada componente do sistema e 

constrói-se a equação da densidade de energia livre total como descrito abaixo 

!(!,!,!) = !!!(!,!)+ (1− !)!!(!,!)+
!"
!!

!"#(!)+ (1− !)!"(1− !)  (26) 

onde, !! é a densidade de energia livre para uma fase B pura, !! é a densidade de 

energia livre para uma fase A pura, ! é a concentração de soluto, ! é a constante 

universal dos gases e !! é o volume molar, assumido constante. Neste modelo 

está-se considerando que a mistura é uma solução ideal. 

O campo de temperatura foi assumido constante ou calculado pela Eq. (24). A 

anisotropia da energia interfacial foi desconsiderada, assumindo-se a mobilidade e o 

termo de energia gradiente constantes. Uma equação para previsão do campo de 

concentrações construída também a partir do modelo de interface difusa foi também 

incorporada e está apresentada abaixo, 
!"
!" = !!∇ !(1− !)∇ !"!"  (27) 

onde, !! é uma constante positiva e !"!"  é a derivada variacional do funcional de 

energia livre em relação à concentração. 

Boettinger, Warren, Beckermann e Karma [35] propuseram uma equação para 

o cálculo da densidade de energia livre, para ser utilizada com o  modelo de 

Wheeler, Boettinger e McFadden [16], que é mais adequada para representação de 

ligas metálicas. A densidade de energia livre foi construída definindo-se duas 

funções, !(!) e !(!). Essas funções foram usadas para definir a equação de 

densidade de energia livre de uma mistura binária A-B contendo duas fases. Para o 

componente A definiu-se 

!! !,! = 1− ! ! !!! ! + ! ! !!! ! +!!! !

= !!! ! + ! ! !!! ! − !!! ! +!!!(!) 
(28) 

onde, !! é uma constante que define a barreira de energia entre as duas fases e !!!, 
!!! são a densidade de energia livre para o componente A puro em estado sólido e 

líquido, respectivamente. Uma equação análoga deve escrita para o componente B. 

Finalmente a densidade de energia livre da mistura é dada por 

! !, !,! = 1− ! !! !,! + !!! !,! + !" 1− ! ln 1− ! + !"# !
+ ! 1− ! [Ω! 1− ! ! + Ω!! ! ] (29) 
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onde Ω! e Ω! são parâmetros que permitem considerar algum desvio em relação ao 

comportamento de solução ideal. 

Adicionalmente, Wang et al. [8] propuseram funções !(!) e !(!) de modo que 

! ! = ! ! !"!
!
! ! !"!

!
 , ! ! = 0 = 0, ! ! = 1 = 1 e !" !

!" = !!!(!)
!"! = 0, para ! = 0 e 

! = 1. 

No modelo de Karma e Rappel [36] para solidificação de metais puros, a 

anisotropia da interface sólido-líquido foi considerada em um domínio tridimensional. 

Desta vez, além da constante de energia gradiente, a mobilidade do campo de fases 

também foi assumida depender da orientação da interface sólido-líquido. Neste 

caso, a equação do campo de fases torna-se 

!!! !"!t = − !"
!" − !ℇ

!!!!!  (30) 

onde ! é uma constante dependente da mobilidade do campo de fases, ! é uma 

função de anisotropia, !ℇ é a parte constante do coeficiente que multiplica a energia 

gradiente e !!!! é dado por, 

!!!! = ! !!!" + !
!" !" !! !"

!!!
+ !
!" !" !! !"

!!!
+ !
!" !" !! !"

!!!
 (31) 

onde, !! é a derivada parcial da variável de fases em relação a  ! (x, y ou z). O 

parâmetro de anisotropia é dado por 

! = 1− 3! 1+ 4!
1− 3!

!!! + !!! + !!!
!" !  (32) 

onde ! é a força de anisotropia. Desta forma, uma maior força de anisotropia 

proporciona uma maior variação da energia de interface em função de sua 

orientação relativa ao reticulado cristalino. Neste modelo, uma equação análoga à 

proposta por Boettinger, Warren, Beckermann e Karma [33] para a densidade de 

energia livre foi utilizada, porém adotou-se que a variável de fase seria igual a -1 

para o líquido e 1 para o sólido. 

Nestes modelos, pode-se calcular a constante para a barreira de energia entre 

as fases, !!, e a constante de energia gradiente, !, em função de parâmetros físicos 

utilizando as equações abaixo [33] 

! = 6!!! (33) 
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!! = 3 !!!
 (34) 

onde !! é a espessura definida para a região da interface e ! é a energia da 

interface sólido-líquido por unidade de área. 

A mobilidade, !, pode ser calculada por [33] 

! = !!!
6!!!

 (35) 

onde ! é a constante cinética relacionada com a movimentação dos átomos através 

da interface sólido-líquido. 

 

3.4.2 Simulações da Solidificação Dendrítica com o Modelo do Campo de 
Fases 

 

Um dos primeiros trabalhos de aplicação do modelo do campo de fases na 

solidificação dendrítica foi apresentado por Kobayashi [4]. Utilizando este modelo, 

que foi implementado para um domínio bidimensional, Kobayashi [4] apresentou 

resultados de crescimento dendrítico que mostram as morfologias colunar e 

equiaxial em concordância qualitativa com as morfologias observadas 

experimentalmente. Na Figura 5 observa-se a interface de solidificação para o caso 

colunar de um metal isotrópico. Observa-se um aumento da amplitude das 

perturbações na interface com o aumento do valor de K, definido como o inverso do 

número de Stefan e, portanto, representando a importância do calor latente liberado 

na solidificação. Na Figura 6 observa-se a solidificação de um metal puro 

anisotrópico em crescimento equiaxial. Variando apenas o valor de K, observa-se 

uma mudança na morfologia. Kobayashi adota tempo adimensional como sendo o 

valor de tempo multiplicado pelo quadrado de um tamanho característico dividido 

pela difusividade térmica. 
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Figura 5 – Estabilidade da interface para dois instantes de tempo adimensionais 

durante o crescimento colunar de metal puro isotrópico variando-se apenas o valor 
do inverso do número de Stefan (K). [4] 

 

 
Figura 6 – Morfologia do crescimento equiaxial anisotrópico para dois valores de K 

(inverso do número de Stefan) em três instantes de tempo adimensionais diferentes. 
[4] 

 

O modelo do campo de fases também foi usado para simular a solidificação de 

ligas metálicas. Warren e Boettinger [37] mostraram que o modelo pode ser usado 

na observação do crescimento dendrítico de ligas e seus padrões de 

microssegregação. Apesar de trabalharem em um domínio bidimensional e de 

considerarem o meio isotérmico, as simulações mostraram morfologias dendríticas 

também em concordância qualitativa com as observações experimentais. O modelo 

do campo de fases também possibilitou o estudo de morfologias de crescimento 

dendrítico na presença do escoamento do líquido. Tong et al. [38] implementaram 

um modelo bidimensional de campo de fases para simular uma dendrita equiaxial 
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em decantação no líquido e mostraram que o escoamento relativo do metal líquido 

modifica a velocidade de crescimento das pontas de dendrita resultando em uma 

morfologia diferenciada, como mostra a Figura 7. 

 
Figura 7 – Crescimento de uma dendrita equiaxial em decantação no líquido. [38] 

 

Ainda em domínios bidimensionais, McFadden et al. [39] introduziram uma 

anisotropia tanto na mobilidade da interface como no coeficiente da energia 

gradiente. No trabalho foi mostrado que a energia livre de interface e a espessura da 

interface difusa têm a mesma anisotropia enquanto o coeficiente cinético tem 

anisotropia caracterizada pelo produto da espessura de interface com a mobilidade 

intrínseca do campo de fases. 

Considerando metais puros com energia de interface sólido-líquido 

anisotrópica, Wheeler, Murray e Schaefer [40] apresentaram resultados de dendritas 

crescendo em um domínio bidimensional. Foi mostrado nos seus resultados que a 

ponta de dendrita apresentou uma aceleração inicial elevada seguida pela sua 

desaceleração gradual até atingir uma velocidade constante, como observado na 

Figura 8. Após um determinado instante, ocorre a diminuição da velocidade de 

crescimento devido à proximidade com a parede do domínio definido. 

 

arm during the steady-state growth regime. In both Figs.
11!a" !upper panels" and 11!b" !lower panels", the melt ve-
locity increases from Ud0 /D!0 !purely diffusive" for the
left panel, over 0.027 for the middle panel, to 0.135 for the
right panel. All other parameters, including the noise level
!at Fu!1.25"10#4), are held constant. In Fig. 11!a" !upper
panels", the coordinates are unscaled, i.e., the images are of
equal magnification. It can be seen that sidebranching is en-
hanced with increasing flow velocity, and both the amplitude
and frequency of the sidebranches increase from left to right.
On the other hand, the primary tip radius decreases with
increasing flow velocity. The tip radii (#/d0) are measured
to be 21.8, 18.5, and 14.9 for the flow velocities of Ud0 /D
!0, 0.027, and 0.135, respectively, corresponding to the

three panels of Fig. 11!a". Using these tip radii as length
scales to normalize the coordinates, the three panels of Fig.
11!a" are replotted in Fig. 11!b". Other than for the random
nature of the instabilities, the frequency of the sidebranches
now appears virtually the same for all three cases. The side-
branch amplitude may be slightly increasing with flow ve-
locity, but a definite conclusion is difficult to extract from
Fig. 11!b". The fact that the sidebranch wavelength scales
with the tip radius in the presence of flow is qualitatively
consistent with the scaling law $%&/#!const, where $%& is
some mean sidebranch wavelength, observed in the classical
experiments of Huang and Glicksman '7(. Although Huang
and Glicksman varied only the supercooling, the melt veloci-
ties changed substantially in their experiments because the
intensity of natural convection changes with supercooling.
The effect of different thermal noise strengths in the pres-

ence of flow is examined in more detail in Fig. 12, which
shows snapshots of upstream growing arms similar to Fig.
11. The higher noise level (5"10#4, right panel" clearly
results in a larger sidebranch amplitude compared to the
lower noise level (1.25"10#4, left panel". However, the
wavelength of the sidebranches appears to be unchanged.
This observation is consistent with classical noise amplifica-
tion theory. A more quantitative comparison with linear
WKB theory is presented in the next section.
In order to investigate the influence of the flow direction

relative to the growth direction on the dynamics of dendritic
sidebranching, we performed a simulation in which the crys-
tal axes are set at an angle of 45° with respect to the flow.
Figure 13 shows the computed phase-field contour at t/)0
!3540 for a noise strength of Fu!1.25"10#4 and a flow
velocity of Ud0 /D!0.135. A simulation result without
noise !dotted line in Fig. 13" is also included for comparison.
Under these conditions, the steady-state operating state for
the dendrite arm growing into the upper right corner is given
by Vd0 /D!0.023, #/d0!15.5, and **!0.36. It can be seen
from Fig. 13 that the shape and sidebranching behaviors are
significantly influenced by the flow direction. Compared to
an upstream arm growing directly into the flow 'Fig. 8!a"(,
the growth of the 45° arm demonstrates a strong asymmetric
behavior. The sidebranching is much more developed on the
upper side than on the lower side of the arm. An asymmetric
behavior can also be observed in the no-noise case !dashed
line", where the growth is promoted on the upper side by the
flow while it is suppressed on the lower side. This results in
an asymmetric needle crystal with the upper half of the crys-
tal !divided by the growth axis" much wider than the lower
half of the crystal. Obviously, this asymmetry is caused by
the flow inducing a higher heat flux on the upper side of the
dendrite arm and advecting heat around the arm that sup-
presses growth on the lower side. The asymmetry in the
growth results in a slight dendrite ‘‘tilting’’ phenomenon for
the 45° growing arm. At t/)0!3540 !Fig. 13", the growth
axis, defined as a straight line between the center of the
crystal and the tip of the arm, is at an angle of 42.5° with
respect to the vertical, indicating a 2.5° upward tilt.

B. Comparison with linear WKB theory

Figures 7!c", 8!c", and 9!c" show the numerically calcu-
lated temporal variation of the half-width of the upstream

FIG. 10. Flow field around a growing dendrite (Ud0 /D
!0.135, Fu!1.25"10#4, Pr!23.1, +!0.55, and ,!0.03). !a"
When the dendrite is small (t/)0!900), there is no boundary-layer
separation in the wake region; !b" when the dendrite becomes larger
(t/)0!3450), two symmetric recirculation cells appear in the wake
region.

PHASE-FIELD SIMULATIONS OF DENDRITIC . . . PHYSICAL REVIEW E 63 061601

061601-11



 
 

 

22 

   
Figura 8 – Velocidade adimensional da ponta de dendrita ao longo do tempo 

adimensional apresentado por Wheeler. [40] 
 

Considerando a solidificação de metais puros e um domínio tridimensional, 

Karma e Rappel [36] simularam o crescimento dendrítico. O modelo, que apresenta 

anisotropia no coeficiente de energia gradiente e na mobilidade do campo de fases, 

mostrou resultados para a velocidade da ponta da dendrita em função do tempo 

(Figura 9). Os resultados foram semelhantes aos obtido por Wheeler et al. [40]. 

Karma e Rappel [36] estudaram ainda detalhes dos efeitos da temperatura e da 

curvatura na ponta de dendrita. 

 

 
Figura 9 – Velocidade da ponta de dendrita ao longo do tempo apresentado por 
Karma e Rappel. Vtip é a velocidade da ponta, D é a difusividade térmica, d0 é o 

comprimento de capilaridade e !! é o inverso da mobilidade definida igual a 1 e s é a 
força de anisotropia. [36] 
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Table 2 
The calculated tip velocity -V and tip radius R for different mesh spacings and time steps. The results were computed for 
parameters ~-= 0.005, 7 = 0.01, A = 0.5, ~ = 400, and m = 0.05 on a domain with XL = 2.0 and YL = 1.0. 

At AX = 0.01 AX = 0.005 AX = 0.003 AX = 0.0025 
V ~(102) V ~(102) V ~(102) V ~(102) 

1.0 x 1 0  - 4  4.57 7.34 5.43 6 . 7 9  . . . .  
5.0 xl0 -5 4.70 7.14 5.62 6.76 5.85 6.65 - - 
2.5 ×10 -5 4.84 7.11 5.72 6.74 5.96 6.61 6.04 6.53 

I~,-~..~e.~ > ~° 8.0-0.04.0_ ~ 

0.010 0.505 1.000 '13me, "r 
I~ ~ ~ 0.00 -~ 

-0.05- 

N -o.xo 
0.010 

/ 
0.505 1.000 Time, T 

I ''~'..~ 0.10-~ / 
0.05- 

r~ 
0 .00  o.o,o o.;,o5 ,.;0o Ti ITI e, "T 

Fig. 4. The estimated values of the dimensionless dendrite 
tip velocity ~, temperature U-, and radius R, against time 
r for the case ~- = 0.005, 7 = 0.015, and A = 0.4, 

each direction, AX and AY, are always taken to 
be equal to one another  in all the calculations. 
For the finer spatial meshes, the t ime step re- 
striction o f  the explicit t reatment  of  the ~b equa- 
tion only permit ted stable numerical  solutions 
for the smaller t ime step values. It is apparent  

from the results that the tip velocity is more 
sensitive to the discretization error than the tip 
radius. We note that the computa t ion  time for 
AX = 0.0025 and At = 2.5 x 10 -5 is 16 times 
greater than for the case with AX = 0.005 and 
At = 1 x 10 -4, but with only a corresponding 
change of  about  10 % in the numerical  values. 
In light o f  this, for the calculation o f  dendrites 
presented below, we employ the coarser o f  these 
two meshes and the larger of  the t ime steps in 
order  to adequately investigate the parameter  
space. In the calculations presented here, we es- 
t imate that there are approximately nine spatial 
mesh points within the interfacial region when 
AX = ~-; this level o f  resolution was used un- 
less otherwise stated. We note that in a similar 
computa t ion,  Kobayashi  [2] employed a mesh 
approximately six times coarser. 

We now discuss the effect of  the interface 
thickness on the computed  results. For the pa- 
rameter  values corresponding to nickel (i.e., c~ = 
400 and m = 0.05), an interface thickness (de- 
fined to be represented by ~h values between 0. l 
and 0.9) corresponding to ~-= 0.005 was found 
to be the largest allowable; for ~- equal to 0.01, 
the interfacial region is spread apart  to such an 
extent that it no longer approximates  a thin in- 
terface, while for ~- equal to 0.005 or smaller the 
interfacial region remains thin. We conducted 
a series o f  calculations in which only the inter- 
face thickness was varied. In table 3, we show 
the dependence of  the dimensionless tip veloc- 
ity, radius, and temperature on the interfacial 
thickness. We also list the percentage difference 

t~n!] tc5@c2lu~12c2!#~12c2!1πW •@W~n!2πW c#

1]xS uπW cu2W~n!
]W~n!

]~]xc! D
1]yS uπW cu2W~n!

]W~n!

]~]yc! D . ~88!

The interface width W depends on the orientation of the
interface and is given by

W~n!5W0as~n!

5W0~123e4!F11
4e4

123e4

~]xc!41~]yc!4

u“W cu4
G .

~89!

We first focus our attention on growth in the limit of
vanishing interface kinetics. This limit is obtained by setting
t(n) and l equal to the values

t*~n!5t0as~n!2, ~90!

l*5
1
a2

Dt0

W0
2 ~91!

that make the kinetic coefficient b defined by Eq. ~63! vanish
identically. Equations ~87! and ~88! were discretized using
standard second-order finite difference formulas, except π2c
which was discretized using a nine-point formula with near-
est and next nearest neighbors which reduces the grid anisot-
ropy. The c and u fields were time stepped using, respec-
tively, a first-order Euler scheme and a second-order implicit
Crank-Nicholson scheme @62#. For smaller values of D , we
also used a second version of the code where u is time
stepped with an Euler scheme. The simulations were per-
formed on two-dimensional lattices of rectangular sizes
Nx3Ny and constant grid spacing Dx in both directions.
Simulations were seeded with a small quarter disk of solid at
one corner of the lattice and a spatially uniform undercooling
u52D . To reduce the computational time, simulations were
performed only in the quadrant x.0 and y.0. Care has to
be taken that the diffusion field along the direction of growth
does not reach the end of the computational box. One way of
accomplishing this is to choose a box size that can accom-
modate the final fully converged dendrite and its diffusion
field. This would require large box sizes and hence long
simulation times. Instead, we have chosen to periodically
translate the phase and diffusion fields a certain distance in
the direction opposite to the growth of the tip. This proce-
dure allows us to compute the dendrite tip in a smaller box
and leads to a significant speed up of the simulations. We
have checked that the results we report here are independent
of this translation.
The simulations reported here are for the fixed values

W051 and t051. Note, however, that we can always res-
cale space and time such that the only independent param-
eters that appear in the phase-field equations are a and l .
We have kept W0 and t0 in the equations to keep dimensions
explicit for clarity of exposition.

The interface is defined as the contour for which c50.
The tip velocity V tip was calculated from the position of the
c50 point along the growth direction. It was allowed to
reach a steady-state value after which the simulation was
ended. Plots of the dimensionless tip velocity Ṽ tip
5V tipd0 /D vs time for two different values of e4 are shown
in Fig. 4.
To select the grid spacing Dx for our simulations, we

decreased Dx/W0 in steps of 0.1 until V tip did not change in
value by more than 2%. In Fig. 5 we plot Ṽ tip vs Dx/W0 for
the two choices of h(c) along with the value obtained from
the Green function calculation. The two choices correspond
to the IVF and the VF, respectively „i.e., h IVF(c)5c and
hVF(c)515(c22c3/31c5/5)/8 for which Eqs. ~87! and
~88! also reduce to the entropy formulation @5# used in the
computations of Refs. @14,17#…. Figure 5 shows clearly that
the IVF converges more rapidly than the VF. Furthermore,
although not shown here, we have found that for high V the
VF can produce an unphysical spurious branch of steady-
state growth solutions. For these reasons we have chosen to
perform our computations with the IVF and Dx/W050.4.
Let us now consider the convergence of our results as a

function of the computational parameters. For this, we first
note that, for b50, d0 and D can be scaled out completely

FIG. 4. Dimensionless tip velocity as a function of time for two
choices of e4 and D50.55 and Dx/W050.4.

FIG. 5. Dimensionless tip velocity as a function of grid spacing
for two choices of h(c) for D50.65, e450.05, and d0 /W0
50.554. The dashed line corresponds to the value obtained from
the Green function calculation.
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Singer et al. [32] construíram diagramas das morfologias dendríticas calculadas 

pelo modelo do campo de fases em função do super-resfriamento e da força de 

anisotropia. Singer et al. [32] utilizaram dois modelos de campo de fases distintos, o 

de Wheeler et al. [16] e o de Karma e Rappel [36]. Os resultados dos dois modelos 

foram qualitativamente semelhantes (Figura 10), porém quantitativamente diferentes. 

 

 
 

(a) 

 
 (b)  

Figura 10 –Diagramas apresentando mapa morfológico em função do super-

resfriamento e da força de anisotropia. As regiões coloridas representam a transição 

de morfologia. Três morfologias foram identificadas: dendrítica (den), celular (sw) e 

doublon, uma estrutura de transição entre o celular e dendrítico (db) [32]. (a) 

apresenta uma comparação entre os mapas morfológicos construídos a partir de 

simulações utilizando os modelos de Wheeler et al. [16] e o de Karma e Rappel [36]. 

(b) apresenta uma comparação os mapas morfológicos construídos a partir de 

simulações em duas e três dimensões utilizando apenas o modelo de Karma e 

Rappel [36].  

 

Ferreira et al. [31] simularam a solidificação de níquel puro utilizando o modelo 

do campo de fases em um domínio bidimensional proposto por Kim et al [41]. A 

mobilidade foi considerada anisotrópica e foi introduzido um termo extra à equação 

do campo de fases chamado "ruído". Este termo utiliza de uma função que gera 

números aleatórios entre 0 e 1 para a variável de fases. O intuito é representar as 

seaweed morphologies (‘‘sw’’) on the left side and dendritic
morphologies (‘‘den’’) on the right side. When comparing
the diagram with the one of Brener et al. in Fig. 1 we found
a qualitative correspondence. However, when comparing it
quantitatively we state that the border between the seaweed
morphology and the dendritic morphology is much steeper
than predicted. Additionally it can be seen that the
morphology boundary is not globally concave as predicted
but shows rather a sigmoid behavior: for small under-
coolings we find a convex shape of the border. The point
where it changes to a concave behavior is approximately
D ¼ 0:3 and g ¼ 0:9%. In our morphology diagram we find
a region of parameters, where doublon structures evolve
with the same initial conditions as in all other simulations.
This domain is marked with ‘‘db’’. The doublon domain
mainly develops on high undercoolings with sufficiently
strong anisotropy. The higher the undercooling is, the less
the strength of the anisotropy has to be in order to
overcome the continuous tip splitting, stabilizing to two
parallel evolving tips.

The initial coarse parameter scan of 100 simulations for
the whole domain was refined by a binary search between
two different anisotropies leading to different morpholo-
gies for the same undercooling. We have tied up the border
(at least for higher undercoolings) to Dgo2" 10#2%. For
lower undercoolings the simulation time takes increasingly
longer, therefore, the variance is bigger. In order to refine
the border from the right-hand side we have applied
following intuitive principle: for a given undercooling a

certain anisotropy is necessary to stabilize the morphology
to a dendrite. If the undercooling is increased—leading to a
higher growth velocity—the strength of the anisotropy
must increase as well. Mathematically we, therefore,
applied the principle of monotony for g2ðD2ÞXg1ðD1Þ for
D24D1. Therefore, knowing the morphology boundary for
higher undercoolings, we could also reduce the variance
for lower undercoolings.
We have considered only the main growth directions to

determine the morphology of a structure. Despite the fact
that for very high undercoolings and sufficiently low
anisotropies spherulite structures are observed (the envel-
ope is spherical) only the two directions h&1; 0i and h0;&1i
contributed to the determination of the morphology. If
these directions formed one single tip then the morphology
would be a dendrite. Showing two stable tips (regardless of
what other directions would show) the morphology was
determined as a doublon. When the directions showed a
continuous tip splitting and erratic growth directions the
structure was classified as a seaweed.
Eqs. (19) and (20) of Karma’s model were solved in two

dimensions on a 2000" 2000 mesh with Dx ¼ 0:8 and
Dt ¼ 0:1. The initial spherical seed was chosen to have a
radius of 5Dx, which is small enough not to influence the
resulting morphology. We would like to emphasize that the
big difference in the non-dimensional parameters Dx and
Dt for the two models is due to different values of the
reference length w0 used for non-dimensionalization. The
2D morphology diagram given by the Karma model is
presented (superimposed to the morphology diagram for
the Wheeler model) in Fig. 4. As we have used the same
physical parameters for both models in the 2D simulations
it is not surprising that for uncritical values like the
morphology far away from the morphology border the
results are identical. We, however, state that there is one
significant difference: the border given by the Karma
model is shifted to the left. The choice of the parameter l
has a crucial impact not only on the size of features of the
crystal, but also on its morphology. We observed, that for
D and g close to the morphology border, an increase of l
leads to a transition from a dendritic to a seaweed
structure, i.e. large values of l give a false morphology.
This impact of l becomes more noticeable at higher
undercoolings [29]. For every set of the parameters g and D
we have performed a numerical test in order to choose the
largest value of l, which does not influence the produced
morphology. As the result, l varies from 20 to 3 for
undercoolings 0.1 to 0.8, respectively.
In general, we found that an increase of l would shift the

morphology boundary to the right, i.e. closer to the one
obtained with the Wheeler model. Since the interface
thickness used in Wheeler’s model is approximately 20
times greater than the capillary length of Ni, this can
explain the discrepancy of the results given by the two
models. Similar to the Wheeler model, a 2D doublon
region was found for the Karma model at high under-
coolings and moderate values of anisotropy.
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Fig. 4. Morphology diagram in two dimensions of the Wheeler model and
the Karma model. The blue and green zones correspond to the uncertainty
ranges given by the Wheeler and the Karma models, respectively. The
dendritic domain is denoted as ‘‘den’’, seaweed as ‘‘sw’’ and doublon (red
region) as ‘‘db’’.
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Comparing the shape of the morphology boundary with
the one in two dimensions we find that they look
qualitatively the same: both show the same sigmoidal
behavior. Quantitatively, however, the two boundaries
differ: the 3D boundary is shifted by an amount of 0.3%
along the anisotropy axis. This shift might be explained by
the topological differences of 2D and 3D objects: a 3D
object must have a higher anisotropy in order to stabilize
its growth to dendritic morphology as an additional spatial
direction is available to transport heat away.

It is interesting to note that no 3D doublons as produced
in our experiments (Fig. 2) could be found. A doublon
domain such as we find in the 2D morphology diagram
does not seem to exist in 3D. Having noticed this, we have
simulated 3D doublon structures with special initial
conditions: two spherical seeds are placed at a distance of
40Dx. We obtained structures, which look like two
dendrites growing in parallel, where each one was missing
one fin, forming a gap between the two tips. We attached
the seeds in the middle of one of the walls, thus the
morphology given in Fig. 7 is presented as simulated, i.e.
without mirroring. In order to observe finer details of the
two tips growing in parallel, we applied the following
procedure: at a certain stage of the simulation, when the
two tips are sufficiently developed, we shift the computa-
tional box upwards, so that two tips have the possibility to
grow further into the undercooled melt. Thus, we cut the
doublon and consider only the tips. The same structure as
in Fig. 7 with superimposed temperature field in the
cross section passing through the tips of both fins is given
in Fig. 8. With the present numerical implementation, these

two tips would remain in a stable growth mode forever. In
order for one of them to outgrow the other, we need to
model asymmetric disturbances as found in our experi-
ments, e.g. applying noise only to one of the tips.

5. Conclusions

We have performed 2D phase-field simulations for
the Wheeler model and the Karma model and found
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Fig. 7. Two tips of a doublon computed for g ¼ 4:5%, D ¼ 0:5 and l ¼ 5.
The large values of g and D were chosen to speed up the calculations.

Fig. 8. Temperature distribution in the cross section passing through the
doublon tips (Fig. 7). The superimposed black line shows position of the
solid–liquid interface.
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superimposed with the values of the 2D case. The blue region represents
the uncertainty range, where seaweed morphologies (‘‘sw’’) are found on
the left side and dendritic morphologies (‘‘den’’) on the right side.
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oscilações de energia no fluido para a obtenção de morfologias dendríticas mais 

realísticas. Os resultados foram semelhantes aos de Kobayashi [4], mas a 

espessura de interface foi de 80 nm, considerada grosseira para se obter simulações 

mais realísticas [30]. 

 

3.4.3 Estudo de instabilidades utilizando o Modelo do Campo de Fases 
 

Um dos primeiros estudos sobre instabilidades utilizando o modelo do campo 

de fases foi desenvolvido por Conti, Marinozzi e Marconi [42], que estudaram 

instabilidades crescendo em um núcleo sólido cilíndrico em um metal fundido puro 

super resfriado.  É mostrado que o crescimento se torna instável morfologicamente 

quando o raio excede um raio critico que decresce em função do super resfriamento.  

Nas simulações bidimensionais, Figura 11, a frente solidificação se torna 

instável além de um tamanho critico que é menor conforme o super resfriamento 

aumenta. Tal fenômeno é também evidenciado no modelo de Mullins e Sekerka [19]. 

Por outro lado o estudo de Conti, Marinozzi e Marconi [42] mostra que o 

comprimento de onda das perturbações diminui com o aumento do super 

resfriamento. Sendo assim uma esfera inicial muito grande, sem fontes de 

perturbação deve se manter estável. 

Na época de seu desenvolvimento não haviam recursos suficientes para 

explorar os resultados com simulações tridimensionais. O presente trabalho 

apresenta os resultados para o caso tridimensional, evidenciando o mesmo 

fenômeno e mostrando que os erros de truncamento e de discretização oriundos de 

uma malha relativamente grosseira são as fontes de perturbação do sistema. Caso a 

malha for mais refinada as fontes de perturbação numérica não são suficientes para 

desestabilizar a esfera. Contudo, a introdução de uma perturbação artificial de 

comprimento de onda maior ou igual ao comprimento de onda de estabilidade 

marginal resulta na desestabilização da forma esférica. 
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Figura 11 – Resultados de simulações obtidos por Conti, Marinozzi e Marconi [42] 
(a) Núcleo sólido para um tempo adimensional t=0,03 e super resfriamento ∆=0,9. 
(b) Núcleo sólido para um tempo adimensional t=0,09 e super resfriamento ∆=0,9. 

 

Outros trabalhos foram desenvolvidos com o intuito de estudar a estabilidade 

de superfícies planas durante uma solidificação direcional. Boettinger e Waren [43] 

estudaram o caso de uma liga metálica solidificando a alta velocidade. No estudo 

foram analisados os padrões de morfologia e a segregação de soluto.  É mostrada a 

perda da estabilidade da superfície plana que adquire a estrutura de crescimento 

celular, Figura 12. É evidenciado que o raio da ponta, a temperatura na ponta, o 

espaçamento e a profundidade das células são determinados em função da 

velocidade de solidificação, que por sua vez é dependente do super resfriamento.  
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Figura 12 – Resultados de simulações obtidos por Boettinger e Waren [43] (a-f) 

Sequência de tempos adimensionais iguais a 15, 18, 21, 23, 30 e 51 para o 
crescimento de uma superfície plana com velocidade de 0,5 cm/s. Cores em escala 

representando a concentração de soluto. 
 

Seguindo o mesmo tema Zhiqiang e Sekerka [44] estudam a solidificação 

direcional de uma liga metálica adotando o princípio de produção de entropia local 

positiva, que resulta nas equações de campo de fases, composição e temperatura. 

Na interface sólido-líquido é introduzido uma perturbação formada por uma série de 

Fourier. São observados quais os comprimentos de onda contidos na série 

sobrevivem para um determinado super resfriamento. O estudo resultou que o 

formato da interface assume uma senoidal quando as condições de crescimento se 

estabiliza. Células permanentes com diferentes comprimentos de onda podem ser 

obtidas variando-se o formato original da interface e o super resfriamento. Se o 

comprimento de onda inicial desviar do comprimento de onda natural, é observada a 

decomposição ou coalescência de células, Figura 13.  

 

 

 

Fig. 1. Sequence of time slices at 15, 18, 21, 23, 30, 51 time units for growth at 0.5 cm/s. Times are described in units of 1.76!10!" s.

locations of highest microsegregation. The limita-
tions of the 2-D calculations need to be investigated
in this context.

Using the phase-field contour at !"#
$
, the aver-

age tip to tip distance (!), the average tip to root
distance ("), the average tip radius (R), and the
average tip temperature for the final time slices as
functions of speed were obtained (Table 1). Fig. 4
shows a plot of » versus ! for all the simulations
performed. The interior of the closed loop indicates
the values of » and ! for which a planar interface is
morphologically unstable. This loop was computed
using the Mullins—Sekerka analysis with a local
equilibrium assumption [7]. The observed spacings
for the simulations lie within the stability loop and
a !$»"constant relation is approximated. The
multiple values of ! plotted for some of the speeds
show the effects of varying the random number

seed of the noise, the mesh size, and/or the interface
thickness as described in the caption.

As also summarized in Table 1, the values of
" decrease as the growth speed increases.
Indeed, for simulations performed at a speed of
3 cm/s and above, the planar front was restabilized
after the initial transient as shown in Fig. 2
in accord with the general trends required for
absolute stability. However, given the location of
the top of the stability loop, a speed in excess of
about 10 cm/s should be required to get planar
growth. The reason for this disparity is the presence
of solute trapping. The absolute stability velocity is
well approximated by the expression

»
!"

"mC
%

(k!1)D
k$#

, (1)
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Figura 13 – Resultados de simulações obtidos por Zhiqiang e Sekerka [44] (a-f) 

Sequência de tempos adimensionais. Coalescência de perturbações de 
comprimento de onda menor que o comprimento de onda natural para uma 

superfície plana em crescimento direcional.  
 

Ambos os trabalhos citados para o caso da solidificação direcional mostram 

que dependendo das condições de solidificação existe um comprimento de onda 

estável para as perturbações na superfície, até o crescimento se tornar dendrítico. 
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4 METODOLOGIA 
 

Neste item será apresentado o método utilizado para o desenvolvimento, 

aplicação e análise de um modelo do campo de fases tridimensional para simular a o 

crescimento equiaxial e a desestabilização da interface sólido-líquido que promove o 

aparecimento da estrutura dendrítica. Apesar das equações diferenciais principais 

deste modelo terem sido propostas por Karma e Rappel [36], o seu desenvolvimento 

será apresentado em detalhes, seguida da metodologia para sua resolução 

numérica. Finalmente, serão apresentadas as condições de solidificação utilizadas 

para aferir o modelo matemático construído. 

 

4.1 DESENVOLVIMENTO DA EQUAÇÃO DA VARIÁVEL DE FASE PARA 
METAIS PUROS 
 

A energia livre total de um sistema que consiste de uma mistura de fases sólida 

e líquida de um metal puro pode ser representada pelo funcional abaixo, 

! = !! !,! + !" !

2 !" ! !"
!

= ! !,! !"
!

 (36) 

onde ! é o volume do sistema; ! é a temperatura; !! é a densidade de energia livre 

calculada em um ponto do sistema que se apresenta sólido ou líquido com 

temperatura !; ! representa a variável de fases, sendo que no líquido ! = 0, no 

sólido ! = 1 e na região interfacial 0 < ! < 1; !" ! é o quadrado do módulo do 

gradiente de !, que quando multiplicado pelo coeficiente !" !

!  resulta na chamada 

energia gradiente proposta por Cahn e Hilliard [45]; ! é a parte constante do 

coeficiente da energia gradiente; ! é uma função que define a anisotropia da energia 

da interface sólido-líquido e ! é a densidade de energia livre em um ponto do 

sistema, que pode ser sólido, líquido ou estar na região da interface. 

Neste trabalho, para descrever a anisotropia da energia da interface sólido-

líquido utilizou-se o coeficiente !, proposto originalmente por Karma e Rappel [36] 

para uma anisotropia cúbica., definido pela equação (32) como 

! = 1− 3! 1+ 4!
1− 3!

!!! + !!! + !!!
!" !  (32) 
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O modelo do campo de fases foi construído para minimizar a energia livre total 

! do sistema ao longo do tempo. Para tanto, adota-se a equação (21) repetida 

abaixo, chamada de equação da variável de fase ou equação de Allen-Cahn [34], 

como a equação que rege a evolução da variável de fase com o tempo, permitindo 

simular a transformação de fases 
!"
!" = −! !"

!" (21) 

onde ! é a mobilidade, ou a facilidade com que ! varia com o tempo. 

Em certas ocasiões, a mobilidade é considerada anisotrópica, como adotado 

por Karma e Rappel [36], mas pode também ser considerada constante (isotrópica), 

como adotado por Kobayashi [4]. Neste trabalho, a mobilidade será considerada 

uma propriedade anisotrópica nas simulações tridimensionais, porém será assumida 

constante (isotrópica) nas simulações bidimensionais, que foram comparadas aos 

resultados de Kobayashi [4]. No caso anisotrópico, considerou-se ! =  !! ! para 

manter a consistência com o modelo de Karma e Rappel [36], onde !! é a parte 

constante da mobilidade e onde ! = 1 no caso isotrópico (bidimensional). 

A derivada variacional [46] em coordenadas retangulares pode ser escrita em 

coordenadas retangulares de um domínio tridimensional como, 

!"
!" =

!"
!" −

!
!"

!"
!!!

− !
!"

!"
!!!

− !
!"

!"
!!!

 (37) 

onde !"!" pode ser desenvolvido como segue, 

!"
!" =

!!!
!" + !

!

2
!
!" !! !" ! = !!!

!"  (38) 

O segundo termo à direita na Eq. (37) pode ser desenvolvido como, 

!
!"

!"
!!!

= !
!"

!!!
!!!

+ !
!

2
!
!!!

!! !" ! = !!
2
!
!"

!
!!!

!! !" !

= !!
2
!
!" 2! !" ! !"

!!!
+ 2!!!!

= !! !!" ! !" ! !"
!!!

+ !! !!" !!!!  

(39) 

Lembrando que !! não é função de !!. Os outros termos da Eq. (37) podem ser 

desenvolvidos analogamente. Assim, a derivada variacional do funcional de energia 

livre pode ser escrito em funções de derivadas parciais como na equação abaixo, 
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!"
!" =

!!!
!" − !! ! !!!" + !

!" !" !! !"
!!!

+ !
!" !" !! !"

!!!
!
!" !" !! !"

!!!
 (40) 

Utilizando a definição 

!!!! ≡ ! !!!" + !
!" !" !! !"

!!!
+ !
!" !" !! !"

!!!
+ !
!" !" !! !"

!!!
 (41) 

a equação do campo de fases, Eq. (21), pode ser finalmente escrita como, 
1
!
!"
!" = −!!!!" + !!!!!! (42) 

Esta equação estará completa a partir da definição da densidade de energia livre (!!) 
como descrito no próximo item. 

 

4.2 DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE DE ENERGIA LIVRE PARA 
METAIS PUROS 
 

A densidade de energia livre para o metal puro, !! !,! , foi construída como 

proposto por Boettinger et al. [33] e adaptada como no modelo de Wang et al. [8]. As 

seguintes etapas foram consideradas na construção da função densidade: 

1 – Definiram-se 2 funções, !(!) e !(!), de modo que ! ! = ! ! !"!
!
! ! !"!

!
, como 

proposto por Wang et al. [8]. Estas funções são utilizadas para definirem uma 

barreira de energia entre o sólido e o líquido e para realizarem uma a interpolação 

entre as energias do sólido e do líquido na região interfacial, quando estas duas 

fases estão em contato. A forma específica das funções depende dos possíveis 

valores assumidos por ! em cada uma das fases, mas não devem afetar o resultado 

final quando a interface é suficientemente fina, geralmente da ordem de 1 nm. Neste 

trabalho 0 ≤ ! ≤ 1, sendo que 0 representa o líquido e 1 representa o sólido. As 

funções adotadas foram [8] 

! ! = !! 1− ! ! (43) 
! ! = !!(6!! − 15! + 10) (44) 

2 – Foram obtidas as densidades de energia livre do líquido puro e sólido puro, 

definidas respectivamente como !!(!) e !!(!). 
3 – Utilizando as funções ! e ! , finalmente construiu-se a função densidade de 

energia livre como, 
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!! !,! = ! ! !! ! + 1− ! ! !! ! +!" !
= !! ! + ! ! !! ! − !! ! +!"(!) (45) 

onde, ! é uma constante que define a barreira de energia entre as duas fases. 

No caso de metais puros, pode-se adotar, 

!! ! − !! ! = !(! − !!)
!!

 (46) 

Desta forma, a equação final para densidade de energia livre a ser utilizada 

neste trabalho pode ser escrita como sendo, 

!! !,! = !! ! + !!(6!! − 15! + 10) !(!! − !)
!!

+!!!(1− !!) (47) 

Logo, 
!"!
!" = !"

!"
!(!! − !)

!!
+! !"

!" (48) 

onde !"!" =  ! ! − 1 4! − 2 , e !"!" = 30 !(!), finalmente resultando em 

!"!
!" = 30 !! 1− ! ! !(!! − !)

!!
+!" ! − 1 4! − 2  (49) 

 

4.3 EQUAÇÕES FINAIS DO MODELO DO CAMPO DE FASES 
 

A equação final para a variável de fase é obtida substituindo-se a Eq. (49), 

relativa a !"!!" , na Eq. (42), resultando em 

1
!
!"
!" = 30 !! 1− ! ! !(! − !!)

!!
−!" ! − 1 4! − 2 + !!!!!! (50) 

onde 

!!!! = ! !!!" + !
!" !" !! !"

!!!
+ !
!" !" !! !"

!!!
+ !
!" !" !! !"

!!!
 (51) 

! = 1− 3! 1+ 4!
1− 3!

!!! + !!! + !!!
!" !  (32) 

O campo de temperatura foi obtido a partir da modelagem matemática do 

transporte de calor. A equação abaixo, comumente adotada para simulações da 

solidificação na escala macroscópica, foi adaptada para o modelo do campo de 

fases 
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!"
!" = !"!! + !

!!
!"
!"  (52) 

onde, ! é a difusividade térmica, !! o calor específico e ! o calor latente por unidade 

de massa. Uma versão desta equação pode ser encontrada no trabalho de Wheeler 

et al. [47] 

Neste modelo, a ordem de grandeza da espessura da região da interface 

sólido-líquido, !, e da energia de interface por unidade de área, !, são calculadas 

respectivamente por Boettinger et al. [33] 

! = !
! (53) 

As Eqs. (50) e (52) representam as equações do modelo do campo de fases 

utilizadas no presente trabalho. Elas são uma extensão do modelo proposto por 

Kobayashi [4] para um domínio tridimensional e substituindo-se a função densidade 

de energia livre (!!) pela função proposta por Wang et al. [8]. Uma simples mudança 

de variável de fase torna estas equações iguais às equações do modelo proposto 

por Karma e Rappel [36], que está apresentado abaixo 

!!! !"!" = ! − !"(1− !!) (1− !!)+ !!!!!!! (55) 

!"
!" = !!! + 12

!"
!"  (56) 

onde ! = ! − !! !! ! ; !, !!! e ! são constantes de entrada do modelo e ! é a 

variável de fase, que assume o valor ! = −1 no líquido e ! = 1 no sólido e varia no 

intervalo −1 < ! < 1 na região da interface sólido-líquido.  

 A relação entre estes modelos pode ser revelada considerando que exista a 

seguinte relação entre a variável de fase adotada no presente trabalho (!) e a 

adotada por Karma e Rappel [36], 

! = 2! − 1 (57) 

permitindo escrever !"!" = 2 !"!"   e !!!! = 2!!!!. Multiplicando a Eq. (55) por ! e 

substituindo estas relações e a definição de ! na Eq. (55) e (56), obtém-se 

!"!! !"!" = 30 !! 1− ! !  !(! − !!)!!
4
15  ! !!!!!

!! −!" ! − 1 4! − 2

+ 2!"!! !!!! 
(58) 

! = ! ! (54) 
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!"
!" = !"!! + !

!!
!"
!"  (59) 

 

Comparando-se estas equações com as Eqs. (50) e (52) do presente modelo, 

é possível estabelecer a equivalência entre os parâmetros deste modelo e os de 

Karma e Rappel [36]:  

!!! =  1
!" (60) 

! = 15
4

!!
!!!!!

 (61) 

!!! =
!!
! (62) 

Estes autores mostraram ainda que o efeito cinético pode-se tornar nulo 

quando se adota a seguinte relação entre os parâmetros acima 

! =  0,6267 ! !!!
!  (63) 

Portanto, para eliminar este super-resfriamento cinético no presente modelo e 

assim aproxima-lo à teoria de estabilidade morfológica, alvo do estudo, adotou-se 

também esta relação, permitindo estabelecer a seguinte equação para o cálculo da 

mobilidade 

! = !!
!!  (64) 

Onde 

!! =
1

0,6267
4
15 !!!!!!

!!!!  (65) 

As Eqs. (50) e (52) foram adimensionalizadas utilizando as variáveis 

adimensionais propostas a seguir  

!∗ = ! − !!
!! − !!

 (66) 

!∗ = !"
!!  (67) 

!∗ = !
!  ;  !∗ = !

!  ;  !∗ = !
!  (68) 

onde !! é a temperatura inicial, considerada uniforme no domínio de cálculo, e ! é 

uma escala de tamanho ainda a ser definida. Substituindo estas definições nas Eqs. 

(50) e (52), obtém-se as seguintes equações adimensionais do presente modelo 
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!!
!!
∗
!"
!!∗ = 8 !! ! − 1 !!Δ !∗ − 1 − ! ! − 1 4! − 2 + !∗!!!∗!! (69) 

 

!!∗!! = !∗ ∙ !!!∗! + !
!!∗ !∗! !! !"

!!!∗
+ !
!!∗ !∗! !! !"

!!!∗

+ !
!!∗ !∗! !! !"

!!!∗
 

(70) 

! = 1− 3! 1+ 4!
1− 3!

!!∗! + !!∗! + !!∗!

!∗! !  (32) 

!!∗
!!∗ = !∗!!∗ + 1

Δ
!"
!!∗ (71) 

onde os seguintes parâmetros adimensionais surgiram 

!!
∗ = !! !!!

!  (72) 

! = 15
4

!!
!!!!!

 (73) 

! = (!! − !!)!!
!  (74) 

!∗ = !
! !

 (75) 

Note que !, definido anteriormente pela Eq. (55), foi introduzido no presente 

modelo para manter a consistência com o modelo de Karma e Rappel [36]. O 

parâmetro Δ, também utilizado neste modelo, é simplesmente o número de Stefan. 

Agora, o efeito cinético pode ser eliminado utilizando-se a seguinte relação para o 

cálculo da mobilidade adimensional 

!!
∗ = 1

0,6267! !∗! (76) 

A escala de comprimento, !, utilizada na adimensionalização das equações foi 

definida de duas diferentes formas neste trabalho. Nas simulações tridimensionais, 

para permitir comparações diretas com os resultados de Singer et al. [32], utilizou-se 

a estimativa para a espessura da região interfacial, ou seja, ! = ! !, eliminando o 

parâmetro adimensional !∗, pois torna !∗ = 1. Nas simulações bidimensionais, 

visando permitir uma comparação direta dos resultados do presente modelo com 

aqueles apresentados por Kobayashi [4], a escala de tamanho adotada foi o lado do 

domínio, tornando-o um quadrado de lados unitários. 
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4.4 DISCRETIZAÇÃO E RESOLUÇÃO NUMÉRICA 
 

As Eqs. (69) e (88) foram solucionadas numericamente utilizando a formulação 

explícita do método das diferenças finitas. Um dos procedimentos deste método é a 

resolução de um sistema de equações algébricas que não estão acopladas, 

permitindo a paralelização do processamento durante a execução do código 

computacional criado para esta resolução, reduzindo o tempo total de simulação.  

Foi utilizado um computador com processador Intel core i7 de 4 núcleos e clock 

de 3,6 GHz, com 8 Gb de memória RAM. O programa foi desenvolvido em 

linguagem Microsoft F# (.Net) com paralelização desenvolvida utilizando apenas 4 

núcleos do processador para efetuar os cálculos.  

Foi definido um reticulado cúbico de pontos uniformemente espaçados de uma 

distância ℎ nas três direções (!,!, !) de um sistema de coordenadas retangulares no 

interior de um domínio cúbico. 

Assim, pode-se escrever de maneira simplificada a equação final estendida e 

discretizada para a equação do campo de fases, Eq. (69), como sendo a equação 

abaixo,  

!!,!,!!!!" = !!,!,!! −!!
∗

!! !"
!!!
!" !,!,!

!
− !∗ !!!! !,!,!

!  (77) 

onde !, !, ! são valores inteiros que representam coordenadas do nó do reticulado 

cúbico, !!,!,!!  representa a variável de fases no instante de tempo !, !!!
!" !,!,!

!
 

representa a derivada da densidade de energia livre calculada para o nó de 

coordenadas !, !, ! utilizando valores de !!,!,!! , !!,!,!!!!" representa a variável de fases 

no instante de tempo ! + !", e !! representa o passo de tempo. O desenvolvimento 

do termo !!!! !,!,!
!  pode ser encontrado no Anexo A. 

A equação de transporte de calor adimensionalizada, Eq. (88), pode ser 

discretizada como apresentado na equação abaixo, 

!!,!,!!!!" = !"
ℎ! !!!!,!,!! + !!!!,!,!! + !!,!!!,!! + !!,!!!,!! + !!,!,!!!! + !!,!,!!!!

+ 1− 6!"ℎ! !!,!,!! + 1
Δ !!,!,!!!!" − !!,!,!!  

(78) 
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onde, !!,!,!!!!" representa a temperatura no instante de tempo ! + !" , !!,!,!!  a 

temperatura no instante de tempo !. Esta discretização resulta na condição de 

estabilidade abaixo 

!" < ℎ!
6  (79) 

 

4.5 IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DE KOBAYASHI E SIMULAÇÕES 
BIDIMENSIONAIS 
 

O modelo para solidificação equiaxial bidimensional proposto por Kobayashi [4] 

foi implementado para auxiliar na validação do modelo proposto no presente 

trabalho. Implementou-se um algoritmo para solução numérica das equações 

propostas por Kobayashi [4] para permitir a obtenção de resultados mais adequados 

para comparação do que aqueles apresentado em seu trabalho original, permitindo 

inclusive uma investigação do efeito do número de nós da malha numérica. 

As equações originais propostas por Kobayashi [4] para o cálculo do campo de 

temperatura e da variável de fase estão respectivamente representadas abaixo na 

simbologia adotada no presente trabalho 
!!∗
!!∗ = !∗!!∗ + 1

Δ
!"
!!∗ (80) 

1
!!
∗
!"
!!∗ = ! 1− ! ! − 0,5− ! !

+ !∗! !∗ !!!∗! − !
!!∗ ! !"!"

!"
!!∗ + !

!!∗ ! !"!"
!"
!!∗  

(81) 

onde, ! é a orientação do vetor normal à interface sólido-líquido, representando o 

ângulo entre este vetor e o eixo x, obtida pela equação abaixo, 

! = !"#!! !!
!!

 (82) 

Adicionalmente, Kobayashi [4] utilizou a seguinte equação para representar a 

anisotropia da energia interfacial 

! = 1+ !. !"# !"  (83) 
onde ! representa o modo de anisotropia (define o número de braços dendríticos) e 

! representa a força de anisotropia.  

Uma comparação entre os resultados do presente modelo, ajustado para 

simular o crescimento equiaxial em um domínio bidimensional, e os resultados 
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obtidos a partir da solução numérica das equações acima foi realizada. No entanto, 

a Eq. (69) foi ajustada para permitir esta comparação. As principais alterações foram 

a modificação do termo !!!/!", que surge durante o desenvolvimento da equação 

para a variável de fase, e a consideração de ! = 1 no termo envolvendo a 

mobilidade, resultando em 
1
!!
∗
!"
!!∗ = ! 1− ! ! − 0,5− ! ! + !∗!!!∗!! (84) 

onde, ! é uma função da força motriz de solidificação descrita na equação abaixo, 

! ! = −0,9
! !"#$!% 10 1− !∗  (85) 

A equação proposta para densidade de energia livre no modelo de Kobayashi 

[4] foi construída para ter dois pontos de mínimo, um para ! = 0 (líquido) e outro 

para ! = 1 (sólido), com um ponto de máximo entre eles. Quando o valor de ! está 

fora da faixa −0,5 < ! < 0,5, os pontos de mínimos aparecem em diferentes valores 

de !, causando problemas numéricos. No entanto, a função adotada para !, Eq. 

(85), obedece esta condição para qualquer valor de !∗. 
Para finalizar a demonstração da equivalência entre a equação do presente 

modelo ajustada e a equação proposta por Kobayashi [4], pode-se verificar que o 

último termo ao lado direito da Eq. (84), quando reduzida a um domínio 

bidimensional, corresponde ao último termo da equação do modelo de Kobayashi 

[4]. Para demonstrar esta equivalência desenvolveu-se a equação proposta por 

Kobayashi [4], Eq. (83), de forma a obter-se o formato semelhante ao formato da Eq. 

(32), como pode ser observado abaixo, 

1+ !. !"# 4! = 1+ ! !"#! 2! − !"#! 2!
= 1+ ! !"#!! − !"#!! ! − 4!"#!!!"#!!
= 1+ ! 2!"#!! − 1 ! + 4!"#!! − 4!"#!!
= 1+ ! 4!"#!! + 1− 4!"#!! + 4!"#!! − 4!"#!!
= 1+ ! 4!"#!! + 4!"#!! − 3

= 1− 3! 1+ 4!
1− 3! !"#!! + !"#!!  

(86) 

Em seguida, obtêm-se os valores de cosseno e seno em função de derivadas 

parciais de ! substituindo o ! determinado por meio da Eq. (82) na equação 

trigonométrica, como observado abaixo, 
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!"#!! + !"#!! = 1⇔ !"#!! + 1 = 1
!"#!!⇔

!!!
!!!

+ 1 = 1
!"#!!⇔ !"#!!

= !!!
!!! + !!!

⇔ !"#!! = !!!
!!! + !!!

 
(87) 

Pode-se então provar a igualdade substituindo os valores encontrados, 

1− 3! 1+ 4!
1− 3! !"#!! + !"#!! = 1− 3! 1+ 4!

1− 3!
!!! + !!!

!!! + !!!
!

= 1− 3! 1+ 4!
1− 3!

!!! + !!!
!" !  

(88) 

Finalmente, como o modelo deste trabalho é originalmente proposto 

considerando-se um domínio tridimensional e como o modelo de Kobayashi [4] é 

bidimensional, foram adotadas condições de iniciais e de contorno tais que o plano 

x-y do presente modelo coincidisse com o domínio bidimensional adotado por 

Kobayashi [4]. 

 

4.6 ESTRATÉGIA DE SIMULAÇÕES 
 

As simulações conduzidas no presente trabalho foram, de forma geral, 

realizadas para definirem as melhores condições de simulação, permitir a 

comparação com resultados da literatura e finalmente analisar a estabilidade da 

interface sólido-líquido durante o crescimento equiaxial. Foram simulados casos 

bidimensionais para comparação com os resultados apresentados por Kobayashi [4] 

e casos tridimensionais para comparações com os resultados de Singer et al. [32]. 

Para cada caso estudado, foi realizado um estudo do efeito do número de nós da 

malha (teste de refino de malha ou convergência). Também foi realizado um estudo 

do efeito do tamanho de núcleo do sólido inicial na morfologia dendrítica resultante, 

pois percebeu-se um efeito deste tamanho que muitas vezes não é definido 

claramente na literatura. Após a comparação com resultados disponíveis na 

literatura para o campo de fases, foi realizado um estudo da estabilidade do núcleo 

sólido em crescimento equiaxial. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Primeiramente serão apresentadas as simulações bidimensionais e 

posteriormente as tridimensionais. Nos dois casos será investigada a influência do 

raio do sólido esférico inicial, do tamanho do domínio de simulação e do número de 

nós da malha numérica na morfologia do sólido em crescimento durante a 

solidificação. Por fim será investigado o processo de desestabilização da forma 

esférica em crescimento, verificando aspectos propostos pela modelo de 

instabilidade morfológica proposto por Mullins e Sekerka [19]. 

 

5.1 SOLIDIFICAÇÃO DE METAIS PUROS EM DOMÍNIO BIDIMENSIONAL 
 

5.1.1 Condições iniciais e de contorno 
 

As simulações bidimensionais foram conduzidas com o objetivo de aferir o 

modelo implementado através de comparações com os resultados publicados por 

Kobayashi [4] e com os resultados da implementação do seu modelo realizada no 

presente trabalho. Como condições de contorno para a equação de campo de fases, 

Eq. (69), foram adotadas condição de espelhamento (!"!" = 0) para os planos do 

contorno normais ao eixo z e valores de ! fixos e iguais a 0 para os demais planos 

do contorno. Como condição inicial para equação de campo de fases, Eq. (69), foi 

adotado um núcleo cilíndrico de raio R localizado no centro do domínio do plano x-y 

(!∗ = 0,5;  !∗ = 0,5;  !∗ = 0), descrito pela equação abaixo, 

! = 1 !" (!∗ − 0,5)! + (!∗ − 0,5)! ≤ !!
0 !" (!∗ − 0,5)! + (!∗ − 0,5)! > !! (89) 

onde ! é o raio do cilindro. 

Como condições de contorno adotadas para a equação de energia (Eq.(71)), 

foi adotada condição adiabática (!!
∗

!!∗ = 0) em todos os contornos. Como condição 

inicial para equação de conservação da energia, Eq. (71), foi adotada uma 

temperatura adimensional inicial uniforme e igual a 0 para o metal líquido e igual a 1 

para o metal sólido, como representado abaixo, 

!∗ = 1 !" (!∗ − 0,5)! + (!∗ − 0,5)! ≤ !!
0 !" (!∗ − 0,5)! + (!∗ − 0,5)! > !! (90) 
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Uma vez que o resultado é independe do tamanho de domínio na direção z, 

foram utilizados apenas 10 nós nesta direção e um tamanho adimensional de 0,01. 

Desta forma, foram adotadas malhas variadas de NxNx10, sendo N o número de 

nós nas direções x e y. 

 

5.1.2 Convergência da Solução Numérica – Teste de Refino de malha 
 

Com o intuito de obter a solução numérica das equações diferenciais descritas, 

é preciso primeiro investigar se os resultados são independentes do número de nós 

da malha, ou seja, se foi obtida uma solução convergida. Foi utilizado o aspecto 

visual das morfologias de crescimento como critério do efeito do número de nós. As 

simulações foram realizadas utilizando o modelo proposto neste trabalho, 

representado pelas Eqs. (69) e (71), e o modelo de Kobayashi [4], Eqs. (80) e (81). 

Como parâmetros foram utilizados, mobilidade !!
∗ = 2,7 ∙ 10!, !∗! = 1,23 ∙ 10!!, 

modo de anisotropia n = 4, força de anisotropia s = 0,04, número de Stefan ∆ = 0,5, 

raio do núcleo inicial sólido de 5 nós e malhas variando de 3002 (=300x300) a 8502 

nós. Deve-se lembrar que se adotou o lado do domínio quadrado como escala de 

comprimento para a definição dos parâmetros adimensionais da equação, 

resultando em um domínio de lado unitário. 

A Figura 14 apresenta os resultados das simulações na forma de campos de 

temperatura além de indicar através de uma linha preta a posição da interface 

sólido-líquido. Cada caso também foi simulado utilizando o modelo proposto por 

Kobayashi [4] (primeira coluna) implementado no presente trabalho em comparação 

com os resultados de simulações utilizando o presente modelo (segunda coluna). 
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Malha Kobayashi Modelo 

3002 

  

4002 

  

4502 
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5002 

  

5502 

  

6002 
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6502 

  

7002 

  

7502 
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8002 

  

 Figura 14 - Refino da malha, primeira coluna, modelo original de Kobayashi [4], 

segunda coluna, e modelo utilizado neste trabalho, terceira coluna. Foram 

comparados resultados para um tempo adimensional t=0,002. 

 

Todos os resultados mostram a formação de uma dendrita equiaxial típica, com 

quatro braços primários, como esperado a partir da anisotropia imposta na energia 

de interface sólido-líquido. Nota-se ainda o aparecimento de perturbações nos 

braços primários que provavelmente se tornariam braços secundários em tempos 

mais longos. Observa-se que, apesar de existirem diferenças morfológicas na 

interface sólido-líquido para diferentes malhas, estas morfologias convergem para 

um mesmo padrão e tornam-se independentes do número de nós conforme a malha 

torna-se cada vez mais refinada. Desta forma, conclui-se que o presente modelo 

realmente pode reproduzir o modelo apresentado por Kobayashi [4] e que 

aparentemente os resultados não são alterados (solução convergida) para um 

número de nós ≥ 6002. 

Para determinação de um número convenientes de nós da malha e estabelecer 

um compromisso com o tempo total de simulação, extraiu-se dos resultados o perfil 

da variável de fases ao longo de uma linha no plano x-y, paralela ao eixo x na 

coordenada ! = 0,5, a fim de observar a espessura e o número de nós da interface 

sólido-líquido. Como critério para definir o início e o fim da região da interface, foram 

considerados como pertencentes à interface os nós cujos valores de variável de fase 

se encontram entre 0,01 e 0,99. Um exemplo dos gráficos obtidos, que mostra o 

perfil da variável de fase através da região da interface pode ser observado na 
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Figura 15. Os parâmetros extraídos deste tipo de perfil para cada simulação da 

Figura 14 estão apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Número de nós no interior da região da interface e espessura 

adimensional da interface. 

h (Δx) Malha Pontos na interface Espessura 

0,0030 3002 9 0,02600 

0,0025 4002 12 0,03250 

0,0022 4502 18 0,02889 

0,0020 5002 15 0,03000 

0,0018 5502 16 0,02900 

0,0016 6002 18 0,03000 

0,0015 6502 20 0,03070 

0,0014 7002 21 0,03000 

0,0013 7502 23 0,03060 

0,0012 8002 25 0,03125 

 

 
Figura 15 – Exemplo perfil da variável de fases ao longo de uma linha paralela ao 

eixo x na coordenada ! = 0,5, através da interface sólido-líquido na ponta de uma 

dendrita para a malha 7002. Cada símbolo indica a posição de um nó da malha. 



 
 

 

46 

 

A análise dos dados indica que todas as soluções obtidas com malhas com um 

número de nós maior que 400 foram consideradas aceitáveis por apresentarem pelo 

menos 10 nós para descreverem o perfil da variável de fase através da interface. A 

região da interface apresenta uma espessura aproximada de ~ 0,015 e é definida 

como sendo a região em que a variável de fases varia de 0,1 a 0,9. Esta espessura 

é geralmente estimada por !∗, que tem valor ~ 0,001 e portanto é menor do que a 

região onde ocorre a maior variação da variável de fase. Wheeler et al. [47] também 

observou que esta estimativa é 10 vezes menor do que a região onde a maior parte 

da transição ocorre. 

 

5.1.3 Comparações com o modelo de Kobayashi 
 

Foi realizada uma validação do código implementado para solucionar as 

equações de Kobayashi [4] por meio de uma comparação com um resultado 

apresentado na literatura. Para as simulações foram aplicadas as mesmas 

condições de contorno e inicial do caso anterior. Como parâmetros foram utilizados, 

mobilidade !!
∗ = 2,7 ∙ 10!, !∗! = 1,23 ∙ 10!!, força de anisotropia 0,04, número de 

Stefan 0,625, raio de núcleo inicial sólido de 10 nós, malha de 6002 nós e modo de 

anisotropia 6, possibilitando a comparação com o resultados apresentado por 

Kobayashi [4]. O resultado apresentado na Figura 16 foi obtido para o mesmo 

instante de tempo adimensional utilizado por Kobayashi. Um valor de tempo 

adimensional definido no presente trabalho de t* = 0,003 é equivalente ao tempo 

adimensional de 0,36 adotado por Kobayashi [4], esta diferença se dá devido ao 

tamanho característico usado ser diferente. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 16 – Campo de temperaturas calculado pelo método do campo de fases para 

! = 0,003: (a) obtido a partir da implementação das equações de Kobayashi [4] e (b) 

apresentado por Kobayashi [4]. 

 

Nota-se uma grande proximidade das morfologias obtidas com o presente 

modelo e as obtidas por Kobayashi [4]. A malha utilizada na simulação apresentava 

6002 nós, já a malha utilizada por Kobayashi [4] apresentava 3002 nós. Observou-se 

no item anterior das ramificações dendríticas ainda uma dependência do número de 

nós da malha para quando se adotou 3002. Desta forma, concluiu-se que o resultado 

apresentado por Kobayashi [4] seria alterado caso uma malha mais refinada tivesse 

sido utilizada (solução não-convergida). Esta pode ser a explicação para as 

pequenas diferenças de morfologias observadas na Figura 16. 

Foi feita uma nova comparação com os resultados apresentados por 

Kobayashi [4], mas agora além dos resultados obtidos a partir da implementação 

das equações de Kobayashi [4], também foram obtidos resultados utilizando o 

modelo proposto neste trabalho. A primeira simulação (caso 1) foi realizada com 

força de anisotropia ! = 0,02, 1/Δ = 2, raio de núcleo inicial de 5 nós, modo de 

anisotropia 4 e uma malha de 6002 nós. Na segunda (caso 2), a força de anisotropia 

foi reduzida para ! = 0,01, representando assim outro material hipotético, e o 

restante dos parâmetros mantidos constantes. Nos dois casos foram usadas as 

mesmas condições de contorno descritas anteriormente, contudo como condição 

inicial o núcleo sólido foi posicionado em uma das paredes do domínio (coordenadas 

0; 0,5).  
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Kobayashi (original) Kobayashi Modelo 

Caso 1   

Caso 2   

Figura 17 – Comparação dos resultados da literatura [4], primeira coluna, com os 

resultados obtidos utilizando as equações originais de Kobayashi [4], segunda 

coluna, e com as equações do modelo utilizado neste trabalho, terceira coluna. 

 

A Figura 17 apresenta os resultados das simulações para o caso 1, primeira 

linha, e os resultados das simulações para o caso 2, segunda linha, sendo a primeira 

coluna resultados obtidos diretamente da literatura [4], a segunda coluna simulações 

realizadas utilizando as equações propostas por Kobayashi [4] e a terceira coluna 

simulações realizadas utilizando o modelo implementado neste trabalho. Observou-

se que os resultados das simulações, apesar de apresentarem morfologias 

semelhantes, diferem significativamente dos resultados apresentados na literatura 

[4]. Tal diferença atribui-se a dois fatores, o fato de Kobayashi [4] utilizar um método 

de resolução numérica diferente da utilizada neste trabalho (Kobayashi usa o 

método implícito de diferenças finitas), e ao aumento do refino de malha utilizado 

neste trabalho em relação ao utilizado por Kobayashi [4]. Logo, faz-se necessário 

um novo estudo do refino de malha. 
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A Figura 18 apresenta os resultados das simulações, agora utilizando apenas o 

presente modelo, para uma nova verificação do efeito do número de nós da malha 

adotando-se os mesmos parâmetros do caso 2 e malhas contendo de 3002 a 6002 

nós. O raio de núcleo sólido inicial foi sempre mantido com valor adimensional de 

0,016. 

3002 nós 3502 nós 4002 nós 

   
4502 nós 5002 nós 6002 nós 

   
Figura 18 – Comparação de resultado obtido utilizando as equações propostas 

para malhas variando de 3002 a 6002 nós para um instante de tempo adimensional 

de 0,01. 

 

Verifica-se, comparando os resultados com um critério puramente visual, que a 

morfologia varia bastante com o número de nós da malha. Como explicado 

anteriormente, tal diferença pode ser oriunda do método de resolução numérica 

escolhido não ser o mesmo que o adotado por Kobayashi [4] e da malha utilizada 

por Kobayashi [4] ser menos refinada do que o necessário para uma solução 

convergida. Uma evidência desta afirmação reside no fato de que o resultado da 

simulação utilizando a malha de 4502 nós apresenta morfologia muito semelhante à 

apresentada na literatura [4]. 
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5.1.4 Análise de tamanho de núcleo inicial 
 

A Figura 19 apresenta os resultados de simulações utilizando o modelo 

implementado neste trabalho e os parâmetros descritos para o caso 2 com um 

núcleo sólido de diferentes raios iniciais: 0,03 (10 nós), 0,023(7 nós), 0,016(5 nós) e 

0,01(3 nós). Estas simulações visaram identificar a influência do tamanho do núcleo 

sólido inicial na morfologia de crescimento do sólido. Em todas as simulações foi 

utilizada uma malha refinada de 3002 nós. Pode-se observar, comparando-se os 

resultados, que a morfologia de crescimento do sólido é dependente do tamanho de 

raio do núcleo inicial. Este efeito pode estar relacionado com o aumento da área 

interfacial do núcleo inicial. Talvez um aumento da área de interface sólido-líquido 

resulte em um aumento do número de perturbações possíveis resultando em uma 

maior quantidade de braços de dendrita, como observado.  

 Raio de 10 nós

 

 Raio de 7 nós

 

 Raio de 5 nós

 

 Raio de 3 nós

 

Figura 19 – Comparação de resultado obtido utilizando as equações propostas para 

diversos tamanhos de núcleo inicial. 
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5.2 SOLIDIFICAÇÃO DE METAIS PUROS EM DOMÍNIO 
TRIDIMENSIONAL 

 

As simulações do crescimento equiaxial tridimensional foram conduzidas 

inicialmente para validar o modelo e, posteriormente, examinar a desestabilização 

de um sólido esférico, que corresponde a um núcleo sólido. O formato esférico foi 

adotado porque se sabe que após a nucleação no interior de um líquido, mesmo que 

tenha ocorrido de forma heterogênea sobre alguma partícula, o sólido adquire um 

formato esférico para minimizar a energia interfacial. Nas simulações deste item, 

escolheram-se condições semelhantes às equações adotadas por Singer et al. [32], 

para facilitar a comparação visando a validação. Neste caso, deve-se lembrar que a 

escala de tamanho utilizada nos parâmetros adimensionais foi a estimativa da 

espessura para a região interfacial, ou seja, ! = ! !, resultando em !∗ = 1. 

5.2.1 Condições iniciais e de contorno 
 

As seguintes simulações foram realizadas para apenas um oitavo de um 

domínio com um núcleo sólido esférico localizado na origem. Como condições de 

contorno para a equação de campo de fases, Eq. (69), foram utilizadas condições de 

espelhamento para os planos ! = 0, ! = 0 e ! = 0 e valores fixos iguais a 0 para os 

demais planos. Como condição inicial para a equação do campo de fases, Eq. (69), 

foi adotado um núcleo esférico sólido centrado na origem como descrito abaixo 

! = 1 !" !! + !! + !! ≤ !!
0 !" !! + !! + !! > !! (91) 

Em todos os contornos para a equação de energia, Eq. (71), foi adotada a 

condição adiabática (!"!" = 0). Como condição inicial considerou-se uma temperatura 

inicial constante e igual a 0 para o metal líquido e igual a 1 para o metal sólido, ou 

seja 

! = 1 !" !! + !! + !! ≤ !!
0 !" !! + !! + !! > !! (92) 
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5.2.2 Determinação do tamanho do domínio 
Foi necessário determinar um tamanho de domínio que aproxime um domínio 

infinito. Estas condições são atingidas quando o domínio for grande o bastante para 

que a temperatura do contorno não sofra um aumento perceptível durante todo o 

período de simulações. A Figura 20 apresenta os resultados de simulações 

utilizando como parâmetros de entrada, ! = 0,04, Δ = 0,5, ! = 5, !∗ = 1, raio de 

núcleo inicial 3,2, distância entre nós da malha ℎ = 0,8 e três tamanhos de domínio 

diferentes: 80 (N=1003), 152 (N=1523) e 240 (N=3003). 

Adotando-se um caráter puramente visual, pode-se observar que para 

tamanhos de domínio 152 e 240 (escala adimensional) não ocorreram mudanças 

significativas nos perfis de variável de fases e temperatura. Portanto, os testes 

procederam utilizando tamanhos de domínio de 152. 

80 152 240 

Figura 20 – Comparação entre os campos de temperatura calculados para três 

tamanhos de domínio diferentes (80, 152, 240), mantendo h constante e igual a 0,8. 

 

5.2.3 Convergência da solução numérica – Definição da malha de nós 
Uma vez determinado o tamanho de domínio mínimo a ser utilizado, foram 

realizadas simulações para determinação do número de nós ou distância entre nós 

(ℎ) adequados utilizando parâmetros de entrada, ! = 0,04, Δ = 0,5, ! = 5, !∗ = 1, 

raio de núcleo inicial 2, tamanho de domínio de 152 e diferentes espaçamentos entre 

os nós, a saber, ℎ = 1,2 (N=1263 nós), ℎ = 1,0 (N=1523 nós), ℎ = 0,8 (N=1903 nós) e 

ℎ = 0,5 (N=3043 nós). 

A Figura 21 apresenta os resultados de simulações para determinação do 

número de nós da malha. As simulações foram realizadas em 1/8 do domínio real, 

portanto o domínio completo foi obtido espelhando-se o resultado. Observa-se que 

há diferenças nos detalhes das morfologias entre os resultados de todas as 
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simulações. Contudo, não houve mudança significativa entre ℎ = 0,5 e 0,8, e 

portanto adotou-se ℎ = 0,8. Este espaçamento também foi adotado por Singer [32]. 

 

 Domínio completo (montagem) Domínio da simulação (1/8) 

h = 1,2 

 

N = 1263 nós 

  

h = 1,0 

 

N = 1523 nós 

  

h = 0,8 

 

N = 1903 nós 

  

h  = 0,5 

N = 3043 nós 

  
Figura 21 – Campo de temperaturas calculado durante o crescimento equiaxial para 

diferentes espaçamentos entre nós da malha numérica (ℎ) e número de nós da 

malha (!). Imagens de 1/8 de domínio e domínio completo. 
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5.2.4 Comparação com os resultados da literatura 
 

Serão comparados neste item os resultados tridimensionais da solidificação de 

metais puros obtidos por meio de simulação com resultados apresentados na 

literatura [32]. A Figura 22 apresenta o resultado obtido no item anterior para um 

espaçamento entre nós da malha ℎ = 0,8, em um tamanho de domínio de 152, 

comparado com um resultado apresentado por Singer et al. [32] nas mesmas 

condições , ! = 0,04, Δ = 0,5, ! = 5, !∗ = 1, raio de núcleo inicial 2, com passo de 

tempo de 0,0001. Observa-se o crescimento de uma dendrita equiaxial 

apresentando seis braços primários, como esperado para a anisotropia adotada para 

a energia de interface sólido-líquido. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 22 – (a) - resultado obtido a partir das equações propostas neste trabalho 

para refino de 0,8, ! = 0,04, Δ = 0,5, ! = 5, !∗ = 1, raio de núcleo inicial 2 

(b) - resultado apresentado na literatura [32] com ! = 0,04, Δ = 0,5, ! = 5, !∗ = 1, 

raio de núcleo inicial 2. 

 

A proximidade morfológica dos resultados representa mais uma evidência da 

correta implementação do presente modelo tridimensional. A partir dos resultados, 

foi obtida a posição da ponta do braço primário de dendrita, construindo-se a Figura 

23. É possível observar que após o instante de tempo 100, a velocidade de 

The discrepancy could also come from the different
implementations of the interface kinetics in these two
models. For high undercoolings, where the kinetics may
play an important role, its implementation in the Karma
model is non-trivial [29] and, therefore, was not taken into
account in the present study. On the other hand, the
Wheeler model does not consider the effect of vanishing
interface kinetics for D! 0. As the computational costs
for 3D simulations even in the parallelized version of our
codes are considerable, we have decided to perform 3D
calculations only for the Karma model.

Fig. 5 shows the results of all the simulations which were
performed in three dimensions as a table of anisotropy and
undercooling. For every simulation the value of l and the

final time (in non-dimensional time units) is provided to
give an impression on how fast the crystals grow dependent
on D. Since computational time required to reach the
steady state growth increases drastically at low under-
coolings and anisotropies, not all presented crystals
reached the steady state. The structures, which are still in
the transient state are specified in the caption of Fig. 5.
Most of the 3D simulations were performed in a domain of
size 4003. An initial seed was always placed in one of the
domain’s corners, i.e. we calculated only 1

8 of the crystal.
The morphologies presented in Fig. 5 are then obtained by
mirroring with respect to the main symmetry axis.
The morphology diagram for 3D structures super-

imposed to the one of 2D structures is given in Fig. 6.
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Fig. 5. A table with the simulated 3D morphologies. Every structure is supplied by the parameter l and the non-dimensional final time of the simulation.
Columns and rows correspond to different values of g and D, respectively. The crystals simulated with g ¼ 0% and D ¼ 0:3, g ¼ 0% and D ¼ 0:4, g ¼ 1%
and D ¼ 0:5 are still in the transient state.
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crescimento da ponta de dendrita fica constante e igual a aproximadamente 0,15, 

atingindo o estado-estacionário assumido em diversos modelos analíticos propostos 

para o crescimento dendrítico. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 23 – (a) - Gráfico da posição da ponta de dendrita pelo tempo 

adimensional. 

(b) - Gráfico da velocidade da ponta de dendrita pelo tempo adimensional.  

 

O resultado mostra que existe um período transiente onde a velocidade de 

crescimento aumenta rapidamente nos instantes iniciais devido ao elevado super-

resfriamento na ponta. Posteriormente, a liberação de calor latente causa um 

aquecimento de uma fina camada do líquido adjacente, resultando em uma 

diminuição da velocidade até o regime estacionário. Este resultado, também 

encontrado em outros trabalhos. [36] [40] 

Uma análise do resultado obtido utilizando do modelo de Ivantsov pode ser 

encontrada no ANEXO B. 

 

5.2.5 Análise do efeito do tamanho do núcleo sólido inicial 
No presente item será analisado o comportamento morfológico da dendrita ao 

variarmos apenas o raio do sólido inicial. Foram adotadas constantes, ! = 0,04, 

Δ = 0,5, ! = 5, !∗ = 1, ℎ = 0,8 e tamanho de domínio de 152 (N=190 nós). A Figura 

24 apresenta resultados de simulações onde houve variação apenas no tamanho do 

raio do núcleo sólido inicial. Foram utilizados raios iniciais de núcleo sólido de 2,4 (3 

nós), 4 (5 nós) e 6,4 (8 nós). Os resultados mostram que a variação morfológica foi 

desprezível entre os tamanhos 4 e 2,4. 



 
 

 

56 

Como no caso bidimensional, a diferença morfológica poderia ser explicada 

pelo aumento da área de interface sólido-líquido em núcleos maiores, resultando em 

um maior número de protuberâncias. No entanto, tal hipótese pode ser inválida se 

considerarmos a teoria da estabilidade morfológica de Mullins e Sekerka [19]. 

Segundo esta teoria, pode-se calcular o raio adimensional abaixo do qual a esfera é 

estável, como demonstrado na Eq. (93), adiante. Neste caso, o raio crítico a partir do 

qual ocorre desestabilização da morfologia esférica é aproximadamente 7,78, sendo 

maior do que qualquer um dos raios utilizados nas simulações. Logo, as 

protuberâncias deveriam surgir para todos os casos apenas em tamanhos com raios 

maiores do que 7,78. 

 
Raio de 2,4 (3 nós) 

 
Raio de 4 (5 nós) 

 
Raio de 6,4 (8 nós) 

Figura 24 – Resultado de simulações variando-se apenas o raio de núcleo inicial em 

um tempo adimensional t=850. 

 

5.2.6 Análise das instabilidades morfológicas 
 

O objetivo desta etapa é realizar um estudo sobre o crescimento de 

instabilidades que surgem durante o crescimento equiaxial de uma esfera sólida em 

um líquido super-resfriado. Este comportamento já foi analisado pelo método das 

perturbações por Mullins e Sekerka [19]. Segundo a teoria de estabilidade 

morfológica de Mullins e Sekerka [19], pode-se calcular o raio adimensional máximo 

para o qual uma esfera sólida de material puro crescendo em um líquido super-

resfriado mantém-se no formato esférico, ou seja, é estável. Este raio é dado por 

!!∗ =
!!
! =

2Γ!(7+ 4!! !!)
! (!! − !!) !!

= 2!(7+ 4!! !!)
!" (!! − !!) !!

= 2
!
!!
∆ (7+ 4!! !!) (93) 

onde !!∗ é o raio crítico de estabilidade morfológica adimensional, !! a condutividade 

térmica no sólido , !! é a condutividade térmica no líquido, Γ! é uma constante de 
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capilaridade dada por !!; !! =
! !! !!
!!  é o comprimento de capilaridade, !! é calor 

específico e ! é a tensão interfacial. 

Nesta etapa as simulações foram baseadas no item anterior, adotando-se 

energia interfacial isotrópica (força de anisotropia nula), como proposto no modelo 

de Mullins e Sekerka [19], número de Stefan (∆) igual a 0,5 e ! igual a 5. 

Correspondendo a adimensionalização utilizada neste trabalho com as 

equivalências encontradas com o modelo de Karma [36], é possível determinar ! a 

partir do adimensional de energia gradiente, Eq.(75). Sendo ! = 1 J/mol, pode-se 

dizer que ! é numericamente igual ao tamanho de escala característico !. 
Portanto, para o caso descrito !! = !!, ! = !

! !, !
!!!!!
!!

= !
! e ! = !, pode-se 

escrever a equação abaixo, 

!!∗ =
2!(7+ 4)
3 2! 2 3 = 11/ 2 = 7,78 (94) 

Segundo teorizado por Mullins e Sekerka, este raio é 7 vezes maior que o raio crítico 

para nucleação homogênea, portanto o raio crítico de nucleação homogênea deve 

assumir o valor adimensional de 1,1. Das simulações foram extraídos os raios de 

núcleo sólido máximo, mínimo e médio para cada instante de tempo. A 

desestabilização dá-se no instante em que a diferença entre os raios começa a 

crescer.  

Foram simulados quatro casos onde um núcleo esférico sólido foi definido no 

interior do domínio no instante inicial nas condições apresentadas na Tabela 2. 

Foram utilizados como parâmetros de entrada Δ = 0,5, ! = 5 e !∗ = 1. Para todos os 

casos, o tamanho de domínio, passo e tempo total foram escolhidos de forma a 

diminuir o tempo de simulação, sendo desconsiderada a influência desses termos, 

desde que, adotando-se um critério visual, o perfil de temperatura não atinja os 

limites do domínio.  

O primeiro caso tem o objetivo é testar se o presente modelo é capaz de 

representar o efeito Gibbs-Thompson e a teoria de nucleação clássica, onde um 

embrião de tamanho menor que o raio crítico para nucleação deve diminuir de 

tamanho. Para tanto, apresenta raio de núcleo inicial de 0,8, pouco menor que o raio 

crítico de nucleação de 1,1 (determinado acima utilizando Mullins e Sekerka [19]), 

sendo esperada a fusão do embrião. Para este caso a força de anisotropia é nula. 
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O segundo caso estudado foi de um núcleo com raio inicial 4, maior do que o 

raio crítico para nucleação. Pretende-se verificar a estimativa de Mullins e Sekerka 

[19] de que o raio onde ocorre a desestabilização da forma esférica é 7 vezes maior 

que o raio crítico de nucleação.  

O terceiro caso apresenta um  raio pouco maior que o raio crítico de nucleação 

(raio de 1,2), com um refino de malha acentuado. O intuito de observar o 

crescimento do núcleo esférico com o mínimo de fontes de perturbação. 

O último caso apresenta as mesmas condições do caso anterior. Contudo, 

após o instante adimensional 80 (R = 15,7), foi introduzido uma perturbação senoidal 

ao campo instantâneo da variável de fases. 

 

Tabela 2 - Parâmetros usados para teste de instabilidade. 

Raio de 
núcleo 

Tamanho 
de 

domínio 

Passo 
(h) 

Raio de 
núcleo 
(nós) 

Tempo 
total (t) 

Força de 
anisotropia 

(s) 

Malha 
(nós) 

0,8 4 0,05 10 4 0 803 

4,0 104 0,8 5 1000 0 1303 

1,2 24 0,2 6 60 0 1203 

1,2 40 0,2 6 360 0 2003 

 

A Figura 25 apresenta o resultado da primeira simulação descrita na Tabela 2 

objetivando a observação da refusão de um núcleo sólido cujo o raio é inferior ao 

raio crítico de nucleação, como previsto pela teoria clássica de nucleação. Observa-

se a completa refusão do embrião sólido, mostrando que o modelo implementado 

reproduz este aspecto físico previsto pela teoria da nucleação, que envolve o efeito 

Gibbs-Thompson de abaixamento do ponto de fusão com o aumento da curvatura da 

interface sólido-líquido. 
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Figura 25 – Resultado de simulação para o primeiro caso descrito na Tabela 2 com 

instantes de tempo variando de 0 a 0,8. 

 

A Figura 26 apresenta o resultado da segunda simulação descrita na Tabela 2 

objetivando a observação da desestabilização da geometria esférica. Este caso 

apresenta uma malha menos refinada introduzindo instabilidades de maior amplitude 

devido ao maior erro de truncamento associado ao processo de discretização das 

derivadas. Observando-se os resultados, percebe-se um achatamento da superfície 

nos pontos em que corta os eixos, indicando que a desestabilização da forma 

esférica ocorreu em algum momento entre os instantes de tempo apresentados.  

A Figura 27 mostra a evolução do raio do núcleo sólido em função do tempo, 

apresentando os raios máximo e mínimo. O raio máximo é definido como a maior 

distância entre o centro do núcleo e o ponto da interface em que a variável de fases 

é igual a 0,5. O raio mínimo é definido como a menor distância entre o centro do 

núcleo e o ponto da interface em que a variável de fases é igual a 0,5. Devido ao 

erro de truncamento a diferença entre os raios máximo e mínimo deve ser da ordem 

de grandeza do espaçamento entre nós, caso. Com o intuito de identificar este 

instante, é mostrada também a evolução da diferença entre os raios máximo e 

mínimo normalizados pela máxima distância entre dois nós adjacentes, 3∆!∗ 
(diagonal da célula unitária), em função do tempo. Uma vez que a diferença entre 

raios é maior que o erro de discretização e cresce continuamente podemos concluir 

que existem perturbações crescendo na interface. A existência dessas perturbações 

são previstas no modelo de Mullins e Sekerka [19]. De acordo com essa teoria o 

formato esférico do núcleo é instável caso o raio de seja maior que um raio crítico. 

Neste caso o raio crítico de desestabilização é 7,7. Considerando-se que o formato 

esférico seja instável caso a diferença entre os raios máximo e mínimo normalizados 

seja maior que 1, pode-se dizer que na simulação as perturbações começaram a 
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crescer em um raio maior que 7,7, obedecendo o previsto pelo modelo de Mullins e 

Sekerka [19].  

As perturbações crescem a partir do erro de truncamento e erros de 

discretização do método numérico. O erro de discretização, por exemplo, não 

deveria introduzir perturbações com comprimento de onda menores que a distância 

entre nós. Os erros de discretização, por sua vez, geralmente decrescem com o 

refinamento da malha. Para examinar este efeito foi realizada a simulação 3 descrita 

na Tabela 2, 4 vezes mais refinada. O raio inicial é também reduzido para 1,2, sendo 

mais próximo do raio crítico de nucleação igual a 1,1. 
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t=0 

 
t=100 

 
t=200 

 
t=300 

 
t=350 

 
t=400 

 
t=500 

 
t=600 

 
t=700 

 
t=800 

 
t=900 

 
t=1000 

Figura 26 – Morfologia e perfil de temperatura resultante de simulação para o 

segundo caso descrito na Tabela 2 em diversos instantes de tempo (t). 
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Figura 27 – Evolução do raio adimensional máximo e mínimo do núcleo sólido 

com o tempo para a simulação 2 na Tabela 2. Também é mostrada a diferença entre 

esses dois raios normalizados pelo espaço entre nós. 

 

A Figura 28 apresenta o resultado da simulação 3 descrita na Tabela 2. 

Observa-se o crescimento do núcleo, como previsto pela teoria clássica da 

nucleação. Contudo, adotando-se um critério visual, não foi observada 

desestabilização do núcleo esférico acima do raio de desestabilização igual a 7,7, 

segundo a teoria de Mullins e Sekerka [19]. 

A ausência do crescimento de instabilidades foi confirmada na Figura 29 uma 

vez que a diferença entre os raios mínimo e máximo normalizados é praticamente 

constante e da ordem de grandeza da distância entre nós. Aparentemente não há 

crescimento das perturbações na interface sólido-líquido, mesmo para o raio de 

desestabilização de 7,7 no tempo de !∗ > 30. Em !∗ = 140, o raio médio é !∗ ≈ 22 e, 

ainda, não podem ser detectadas perturbações. Este resultado indica que os 

comprimentos de onda e amplitude das perturbações geradas pelos erros de 

truncamento e discretização são estáveis e não crescem com o tempo. Para 

confirmar essa hipótese foi elaborada a simulação 4 descrita na Tabela 2.  
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t=0 

 
t=6 

 
t=12 

 
t=18 

 
t=24 

 
t=30 

 
t=36 

 
t=42 

 
t=48 

 
t=54 

 
t=60 

 

Figura 28 – Resultado de simulação para o último caso descrito na Tabela 2 

com instantes de tempo variando de 0 a 60. 
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Figura 29 – Evolução do raio adimensional máximo e mínimo do núcleo sólido 

com o tempo para a simulação 3 na Tabela 2. Também é mostrada a diferença entre 

esses dois raios normalizados pelo espaço entre nós. 

 

Segundo o modelo de Mullins e Sekerka [19], a desestabilização deve ocorrer 

se as perturbações tiverem um comprimento de onda maior do que o comprimento 

marginalmente estável, igual a !!" = !!! = 24,43. Com o intuito de verificar tal 

afirmação a simulação 4 da Tabela 2 foi realizada introduzindo, após o raio crítico de 

desestabilização, um ruído na superfície (ondulações) de comprimento de onda igual 

ao marginalmente estável. Neste caso, estas ondulações deveriam crescer e o 

formato esférico deveria ser instável. Após o instante adimensional 80 (R = 15,7), foi 

introduzido uma perturbação senoidal ao campo instantâneo da variável de fases 

como proposto na equação abaixo: 

!!"#"(!,!, !) =
1 !" !(!,!, !)+ 12 !"#

2!
!!"

!!" ≥ 0,5

0 !" !(!,!, !)+ 12 !"#
2!
!!"

!!" < 0,5
 (95) 
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onde, !!" é o comprimento de onda da estabilidade marginal, calculado como sendo 

metade do perímetro do raio onde o formato esférico deveria ser instável (!!" =
!!! = 24,43) e !!" é o ângulo entre os eixos x e y. Este critério define uma amplitude 

máxima como sendo a espessura da interface. 

A Figura 30 abaixo demonstra a evolução da interface para o caso descrito 

acima em dois instantes. O primeiro logo após a introdução do ruído e o segundo ao 

término da simulação. É possível observar a distorção da forma esférica utilizando 

de um critério puramente visual. A Figura 31 apresenta o perfil de evolução do raio 

de núcleo sólido em relação ao tempo. São representados os raios máximo e 

mínimo e a diferença entre os raios normalizados. Pode-se perceber que após a 

introdução da perturbação a diferença entre raios, antes aparentemente constante, 

passa a crescer com o tempo. Indicando que a esfera está instável, como previsto 

na hipótese proposta.  

 
t=80 

 

 
t=160 

Figura 30 – Resultado de simulação para o caso especial, nos instantes de 

tempo de 80 e 160. 
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Figura 31 – Evolução do raio adimensional máximo e mínimo do núcleo sólido 

com o tempo para a simulação 4 na Tabela 2. Também é mostrada a diferença entre 

esses dois raios normalizados pelo espaço entre nós.  
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6 CONCLUSÕES 
 

As seguintes conclusões podem ser formuladas a partir dos resultados obtidos 

no presente trabalho: 

 

1) O tamanho do núcleo sólido inicial afeta a morfologia do crescimento 

dendrítico equiaxial calculada pelo modelo do campo de fases bidimensional 

e tridimensional. 

2) A simulação a partir do modelo do campo de fases do crescimento de uma 

dendrita equiaxial em um líquido super-resfriado indica que após um 

transiente inicial tem-se um estado estacionário na velocidade da ponta e na 

sua forma. 

3) O modelo do campo de fases mostra que uma esfera sólida com raio crítico 

menor do que o raio crítico para nucleação em um líquido super-resfriado 

sobre refusão e desaparece. Em contrapartida, caso seja maior o núcleo 

sólido cresce. 

4) Quando o núcleo cresce utilizando-se uma malha relativamente grosseira, a 

forma do sólido desvia da forma esférica aparentemente devido o 

crescimento de perturbações numéricas na interface. Quando essas 

perturbações crescem o raio médio do sólido é maior que o previsto pelo 

modelo de Mullins e Sekerka [48]. 

5) Quando a malha é suficientemente refinada as perturbações numéricas não 

são detectadas. Mas quando introduzidas artificialmente, com o 

comprimento de onda igual ao comprimento de onda marginalmente estável, 

o formato esférico torna-se instável. 
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8 ANEXOS 
8.1 A 

Segundo o método das diferenças finitas, deve-se inicialmente aplicar uma 

malha estruturada de nós sobre o domínio de cálculo e realizar a discretização das 

equações diferenciais, transformando-as em um conjunto de equações algébricas 

que têm como incógnitas os valores das variáveis independentes na posição dos 

nós. Durante este processo, a discretização do termo !!!! da Eq. (70) foi o que 

apresentou a maior complexidade e será apresentado. Em uma primeira etapa, o 

termo  !!!! foi escrito em coordenadas retangulares como, 

!!!! = ! ∙ !!!! + !
!" !" !! !"

!!!
+ !
!" !" !! !"

!!!
+ !
!" !" !! !"

!!!
= ! + !! + !!! + !"

 (96) 
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!" !" !! !"
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! = ! ∙ !!!! . Os termos !  e !!  podem ser escritos respectivamente como 
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O desenvolvimento dos termos (III) e (IV) são análogos a (II).  

As derivadas parciais de ! são desenvolvidas abaixo 
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Pode-se então, utilizando da Eq. (37), escrever as derivadas parciais de ! em 

função de parciais de !, resultando nas equações abaixo, 
!"
!!!

= 16!
!!! + !!! + !!!

! !!!!!! + !!!!!! − !!!!! − !!!!!  (105) 
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Substituindo as equações discutidas umas nas outras é possível escrever 

uma equação única para o campo de fases dependente apenas de parciais de !, 

que não será escrita por extenso devido ao seu tamanho. Por sua vez, cada uma 

das parciais de !, de primeira e segunda ordem, podem ser discretizadas pelo 

método de diferenças finitas explicito utilizando as seguintes aproximações, 
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!"
!" = !! =

!!!!,!,!! − !!!!,!,!!

2ℎ  (117) 

!!!
!!! =

!!!!,!,!! + !!!!,!,!! − 2!!,!,!!
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!!!
!"!# =

!!!!,!!!,!! + !!!!,!!!,!! − !!!!,!!!,!! − !!!!,!!!,!!

4ℎ!  (119) 

onde ℎ representa o passo (∆!, ∆! e ∆!), !!,!,!!  representa a variável de fases no 

passo de tempo calculado anteriormente com as coordenadas do nó a ser calculado 

e !!!!,!,!!  representa a variável de fases no passo de tempo calculado posteriormente 

com coordenadas adjacente ao nó a ser calculado. 
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8.2 B 
Objetivando comparar o valor de velocidade da ponta de dendrita obtido por 

simulação com o valor teórico para o material hipotético criado, foi realizada uma 

tentativa de cálculo da velocidade de ponta de dendrita segundo o modelo de 

Ivantsov modificado.  

O modelo assume capilaridade e a condição de Stefan aplicados apenas na 

ponta. A solução isotérmica de Ivantsov é assumida válida porém utilizando a 

temperatura da ponta de dendrita corrigida pela capilaridade, resultando nas 

seguintes equações diferenciais, 

Ste = Iv !"
2! + 2!!!!!!!!  (120) 

1
4!! = 2!!!!!!!!!!!  (121) 

onde, Iv é a solução de Ivantsov, ! é a velocidade da ponta de dendrita dimensional 

e ! é o raio da ponta de dendrita dimensional. 

Colocando a fórmula na mesma escala adimensional adotada neste trabalho 

tem-se como resultado as seguintes equações adimensionais, 

Ste = Iv !∗!∗
2 + !"# 2

2!∗  (122) 

!∗!∗ = 2 2!!!"#
!∗  (123) 

onde, !∗ é a velocidade da ponta de dendrita adimensional e !∗ é o raio da ponta de 

dendrita adimensional. 

O sistema foi resolvido adotando-se a seguinte aproximação para solução de 

Ivantsov, 

Iv ! =  !!! −0,57721566+ 0,99999193! − 0,24991055!! + 0,05519968!!

− 0,00976004!! + 0,00107857!! − log !  

, !" ! ≥ 0 ! ! ≤ 1 
(124) 

Iv !

= !! + 8,5733287401!! + 18,059016973!! + 8,6347608925! + 0,2677737343
!! + 9,5733223454!! + 25,6329561486!! + 21,0996530827! + 3,95849692               

 , !" ! < 0 !" ! > 1 

(125) 

Substituindo a eq. (123) na eq. (122) pode-se encontrar !∗ por dicotomia. 

Substituindo o valor de !∗ encontrado na eq. (123) obtemos o valor de !∗. Para 

!"# = 0,5 obtêm-se !∗ = 0,08 . O valor esperado obtido por simulação seria 
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!∗ = 0,15. Tal divergência pode ser resultante do erro de aproximação da solução de 

Ivantsov utilizada. 


