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Introdução a transferência de massa

A transferência de massa é o processo de
transporte onde existe a migração de uma ou mais
espécies químicas em um dado meio, podendo esse
ser sólido, líquido ou gasoso. O transporte das
espécies químicas pode ser feito por dois
mecanismos: difusão e/ou convecção. A difusão
deve-se à diferença de potenciais químicos das
espécies, ou seja, á diferença de concentrações
entre dois locais num dado sistema. A convecção
deve-se às condições de escoamento de um
sistema, por exemplo, líquido em movimento sobre
uma placa.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gasoso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Difus%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Convec%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Placa








Difusão Molecular

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Diffusion_(1).png




• Lei de Fick
A lei de Fick é uma lei quantitativa na forma de equação
diferencial que descreve diversos casos de difusão de matéria ou
energia em um meio no qual inicialmente não existe equilíbrio
químico ou térmico. Recebe seu nome de Adolf Fick, que as
derivou em 1855.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Equa%C3%A7%C3%A3o_diferencial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Difus%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Adolf_Fick&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/1855




Autodifusão

• A difusão também ocorre nos metais puros, porém nesse caso todos os 
átomos que estão mudando de posição são do mesmo tipo, não estando 
sujeita à observação pelo acompanhamento de mudança na composição. 
Isso é conhecido por AUTODIFUSÃO. 

• Inicialmente                                       Após certo tempo
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Mecanismos da Difusão

• É a migração em etapas dos átomos de 
um sítio para outro sítio do reticulado
cristalino

• Duas condições devem ser atendidas:

• 1-Deve existir um sítio adjacente vazio.

• 2-O átomo deve possuir energia
suficiente para quebrar as ligações que 
o une à seus átomos vizinhos, e causar
alguma distorção na rede cristalina
durante o deslocamento.

• Energia é de natureza vibracional



Efeito da 
Temperatura

• A uma temperatura específica uma pequena 
fração do número total de átomos é capaz 
de realizar movimentos por difusão em 
virtude de suas energias vibracionais.

• Essa fração de átomos aumenta com o 
aumento da temperatura, pois aumentam 
suas energias vibracionais.

• Alem disso o número de vazios aumenta 
com a temperatura segundo a relação



Mecanismos de 
Difusão em Metais

• DIFUSÃO POR LACUNA (ou 
substitucional) :Envolve  o deslocamento 
de um átomo de uma posição normal na 
rede cristalina para um sítio vago do 
reticulado. Em temperaturas altas maior 
o número de lacunas o que  aumenta a 
velocidade de difusão..Átomos se 
deslocam em uma direção e lacunas se 
deslocam no sentido oposto.

• DIFUSÃO INTERSTICIAL: Átomos que 
Migram de uma posição intersticial para 
uma outra que esteja vazia. Associada 
normalmente à átomos pequenos como 
hidrogênio, carbono, oxigênio e 
nitrogênio que possuem tamanho 
suficiente para se encaixarem nas 
posições intersticiais.



Difusão no estado
estacionário

• A difusão é um processo que depende 
do tempo. A quantidade de um 
elemento que é transportado no 
interior de  outro elemento é uma 
função do tempo. Essa taxa é expressa 
em:

• FLUXO DE DIFUSÃO (J):

• Onde  M é a massa ou o número de 
átomos, que está se difundindo  através 
e perpendicularmente uma área reta A 
em um tempo t .

• Em formato diferencial:



• As unidades para J são Kg ou átomos por m quadrado por seg.

• Se o fluxo difusivo não variar com o tempo temos a condição de 
estacionário.

• Ex. Difusão de um gás através de uma placa metálica onde as 
pressões (concentrações) dos gases em ambos os lados da placa são 
mantidos constantes.

• Nessa condição o perfil de concentração é linear logo:

• Primeira lei de Fick:

• Onde D é o coeficiente de difusão expresso m2 / s. O sinal negativo 
indica que a direção de difusão é contrária ao gradiente. 



Exemplo 1: estado estacionário

Uma placa de ferro é exposta a uma atmosfera carbonetante de um de seus

lados e uma atmosfera descarbonetante do lado oposto a 700ºC . Se uma

condição de estado estacionário é atingida , calcule o fluxo de carbono através

da placa, sabendo que os concentrações de carbono nas posições a 5mm e a 10

mm abaixo da superfície carbonetante são de 1,2 e 0,8 Kg/m3

Respectivamente. Suponha um coeficiente de difusão de 3x 10-11 m2 / s









Em um processo de cementação em um aço com 0.25 % de carbono a 950ºC

com uma concentração de carbono na superfície externa de 1.2% , qual deve ser

o tempo de cementação para atingir um teor de carbono de 0.8% na posição de

0.5 mm abaixo da superfície? O coeficiente de difusão do carbono no ferro

nessa temperatura é de

Exemplo 2: estado não estacionário



• Solução: Problema de difusão no
estado não estacionário sendo a
composição da superfície mantida
constante . As condições de contorno
do problema são as seguintes:

• Então

• Necessitamos determinar agora o
valor de z cuja função erro é 0.4210.
Deve-se usar uma interpolação::



Exemplo 3: estado não estacionário

• O coeficiente de difusão do cobre no alumínio a 500ºC e 600ºC são

respectivamente 4,8 X10-14 e de 5.3 X 10-13 m2/s . Determine o tempo

aproximado a 500ºC que produzirá o mesmo resultado de difusão em termos de

concentração de cobre em um ponto específico no alumínio equivalente a 10 h

de tratamento térmico a 600ºC

• Solução: Na mesma posição teremos a 
mesma concentração de cobre logo x 
é constante assim: 



Advecção

• Advecção, na engenharia, é um mecanismo de
transporte de uma substância ou uma
propriedade conservada com um fluido em
movimento. O movimento dos fluidos na
advecção é descrito matematicamente como um
campo vetorial, e o material transportado é
tipicamente descrito como uma concentração
escalar da substância, que está contido no fluido.

• Um exemplo de advecção é o transporte de
poluentes ou de sedimentos num rio: o
movimento da água carrega-os rio abaixo.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia_mec%C3%A2nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_vetorial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Polui%C3%A7%C3%A3o


Advecção ou Convecção?

• Ocasionalmente, a advecção termo é usado como
sinônimo de convecção. No entanto, muitos
engenheiros preferem usar a convecção termo para
descrever o transporte por difusão molecular e
turbulenta combinado, e reservamo-nos o uso do
termo para descrever a advecção de transporte com
um fluxo (líquido) do fluido (como no rio ou tubo). Um
exemplo é o fluxo de convecção sobre uma chapa
quente ou abaixo de uma superfície de água fria em
um lago. Nas ciências oceânicas e atmosféricas,
advecção é entendida como um movimento horizontal,
resultando em transporte "de um lugar para outro",
enquanto que a convecção é vertical "mistura".



Aplicações da Lei de Fick



Linha de Emissão

• Linha definida pela 
sucessão de 
partículas que 
tenham passado 
pelo mesmo 
ponto;

• A pluma que se 
desprende de uma 
chaminé permite 
visualizar de forma 
grosseira uma 
linha de emissão;

Ponto de
Referência



Águas Subterrâneas







Muito obrigado pela atenção!!!

Boa prova


