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O presente trabalho tem ror objetive íu =r um Estudo do Método das
Diferenças Fini taS pai2 a Solução de EDP. sob o ponto de vi ~ta dos Algoritmos
Paralelos. Inicialmente, isso será t.ratado por uma abordagem gcraJ sobre os
algoritmos para lelos . analisando) os problemas de conccpc;'o c construção, a
performance, a Complexidade, bc:n como os diferentes Paradigmas existe ntes para e
construção dos mesmos. A scb'llir. será apresentado o método das Diferenças Finitas
para 2 Solução de EDP, sua construção geométnca c sua forma algébrica. Alem
disso, serão mostrados os esquemas Explicito c Implíc ito do método, bem como
estudos de seus problemas de convergencta c cstabilidBde. Pllnl apreciação dos
esquemas propostos. exemplos práticos serão também apresentados. No firn, será
mostrado um estudo da tmplemcntação dos algoritmos Paralelos numéricos,
utiliudos para conduzir a paralclizaçào do Método das Diferenças Finitas para a
solução de EDPs: Algoriunos Paralelos, para e soluçAo de Sistemas Lineares, em
geral, e o mét('do do gradiente conjugado, ~ o C<!SO de Sistt'mas Lineares com
matrizes simétricas em particular.
O método das diferenças têm·SC mostrado um método de fácil paralelização,
unto no esque ma explicito. como no esq uema i:n;>licito. A psralclizaçilo possibilita,
uma exploração dos algorit;nos paralelos para a solução de Sistemas Lineares, em
especial o método do gradiente conjugado com e sem prc-condicionadorcs.
Palavras Chaves: EDP, Diferenças Finitas, Esquema lmpllcito, Esquema Explicito.
Algoritmos Paralelos.
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