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Processos de Difusão 

 

Vamos agora estudar alguns processos de difusão que são 

diretamente relevantes para a difusão em células e através de 

membranas celulares. 

 

Processos de Difusão Invariantes no Tempo 

 

Equilíbrio 

 

Por definição, no equilíbrio a concentração é independente do 

tempo e o fluxo é zero: c(x,t) = c(x) e φ = 0.  

 

Neste caso, a lei de Fick nos dá: 

φ = −D
Δc x( )
Δx

= 0⇒
Δc x( )
Δt

= 0⇒ c = constante.      (1) 

 

No equilíbrio a concentração é constante, independente do tempo e 

do espaço. 

 

Note que dizer que o fluxo é zero não implica que não haja 

movimento de partículas. O importante aqui é que o fluxo total ou 

líquido seja zero. 
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Estado Estacionário 

 

Em um regime estacionário, tanto o fluxo como a concentração são 

independentes do tempo, mas o fluxo (o fluxo líquido) não é nulo. 

Este é um caso em que o fluxo de partículas é constante:  

 

φ = constante.                                 (2) 

 

O fluxo líquido é constante, independente do espaço e do tempo 

(mas note que não é nulo como no caso do item anterior!). 

 

Neste caso, podemos reescrever a lei de Fick como:  

φ = −D Δc
Δx

⇒Δc = − φ
D
Δx                            (3) 

 

Esta equação pode ser resolvida e sua solução geral é, 

( ),)()( 00 xx
D

xcxc −−=
φ

                        (4) 

onde x0 é uma constante que dá o valor da concentração em algum 

ponto de referência definido pelas condições do problema. 
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Portanto, em um regime estacionário o fluxo é constante e a 

concentração é uma função linear da distância x, como mostrado na 

figura abaixo. 

 

 

Um regime estacionário de difusão pode ocorrer quando houver um 

grande reservatório de partículas interagindo difusivamente com um 

sistema contendo poucas partículas.  
 
A equação (4) pode ser aplicada ao caso de difusão estacionária de 

um soluto através de uma membrana. 
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Difusão Estacionária através de Membranas Homogêneas 

 

 
 

Vamos considerar uma membrana homogênea que separa duas 

regiões, chamadas de interior e exterior. A membrana tem espessura 

d e separa duas soluções que contém o soluto n nas concentrações cn
i 

no interior e cn
e no exterior (veja a figura acima).  

 

A concentração do soluto na membrana é cn(x) (note que estamos 

supondo estado estacionário, portanto não há dependência com t).  

 

Vamos supor que a membrana é homogênea e que o coeficiente de 

difusão do soluto n através da membrana é Dn. O fluxo por difusão 

das partículas do soluto n através da membrana será indicado por φn. 
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Como estamos supondo um regime estacionário, o fluxo φn das 

partículas do soluto através da membrana é constante e cn(x) 

obedece à equação (4), 

( ).)()( 00 xx
D

xcxc
n

n
nn −−=

φ
                      (5) 

 

Fazendo x0 = 0, temos: 

.)0()( x
D

cxc
n

n
nn

φ
−=

                           (6) 

Aplicando esta equação para x = d, 

( ))()0()0()( dcc
d
Dd

D
cdc nn

n
n

n
nn −=⇒−=− φ

φ
.           (7) 

 

Substituindo este valor de φn em (6) obtemos, 

[ ] .)()0()0()(
d
xdcccxc nnnn −−=             (8) 

 

Esta equação expressa o comportamento da concentração de soluto 

no interior da membrana em função de dois parâmetros, cn(0) e 

cn(d), relacionados à interface entre a membrana e a solução 

(interface membrana-solução). 
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Na interface membrana-solução, o soluto estará distribuído de 

acordo com a sua solubilidade na membrana e no solvente.  

 

Vamos supor que o solvente é o mesmo dos dois lados da 

membrana, por exemplo, água. Neste caso, define-se o coeficiente 

de partição membrana-solução para o soluto n como: 

.
)()0(

e
n

n
i
n

n
n c

dc
c
c

k ==                          (9) 

 

Este coeficiente mede a razão entre a concentração do soluto na 

membrana e na solução, numa situação de equilíbrio. Se kn > 1, o 

soluto é mais solúvel na membrana do que na solução; se kn < 1, o 

soluto é mais solúvel na solução do que na membrana. 

 

Por exemplo, como se mede o coeficiente de partição para um dado 

soluto n na interface água-óleo? Joga-se água, óleo e o soluto n em 

um recipiente e agita-se. Depois de algum tempo, como a água e o 

óleo são imiscíveis, o óleo estará flutuando sobre a água (figura 

abaixo). O soluto n estará distribuído pelos dois meios conforme seu 

coeficiente de partição água-óleo kn. Se ele for mais solúvel no óleo, 

sua concentração no óleo será maior do que na água (figura da 

esquerda abaixo). Se ele for mais solúvel na água, sua concentração 

na água será maior do que no óleo (figura da direita abaixo). 
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Em termos de kn, a equação (8) pode ser reescrita como 

[ ] .)(
d
xcckckxc e

n
i
nn

i
nnn −−=                    (10) 

 

Note que esta equação só exige o conhecimento das concentrações 

do soluto n nas soluções exterior e interior (cn
i e cn

e) e do coeficiente 

de partição kn.  

 

A equação (10) permite uma análise gráfica do comportamento de 

cn(x) através da membrana. O gráfico da figura abaixo foi construído 

supondo que cn
i > cn

e, de maneira que a concentração diminui 

linearmente à medida que cruzamos a membrana do interior para o 

exterior (se cn
i < cn

e, a concentração aumentaria linearmente). 
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Se kn = 1, a concentração é uma função contínua de x para qualquer 

ponto. Se kn ≠ 1, a concentração é uma função descontínua nas 

interfaces entre a membrana e a solução. 

 

Em termos do coeficiente de partição kn, o fluxo (equação 3) pode 

ser escrito como: 

φn =
Dnkn
d

cn
i − cn

e( ) .                      (11) 

 

Define-se a permeabilidade da membrana ao soluto, Pn, como: 

d
kD

P nn
n = .                                 (12) 
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A permeabilidade é proporcional ao coeficiente de difusão e ao 

coeficiente de partição e inversamente proporcional à espessura da 

membrana. As dimensões de Pn são: 

 

[ ] [ ]
[ ]

[ ]
[ ] [ ]

[ ]
[ ]

,
tempo

ocompriment
ocomprimenttempo

área
d
D

=
×

==P  

 

ou seja, Pn tem dimensões de velocidade (por exemplo, cm/s). 

 

Em termos da permeabilidade Pn o fluxo estacionário através de uma 

membrana homogênea é descrito pela equação 

φn = Pn cn
i − cn

e( ) .                        (13) 

 

Segundo esta equação, a direção do fluxo de soluto é para fora da 

membrana (φn > 0) se a concentração do soluto no interior for maior 

do que a concentração no exterior. Na situação oposta, o fluxo é para 

dentro da membrana (φn < 0).  

 

A equação (13) é algumas vezes chamada de lei de Fick para 

membranas, pois mostra que o fluxo por difusão através da 

membrana ocorre no sentido contrário ao do gradiente de 

concentração.  
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Um tipo de transporte de partículas cujo sentido de movimento é 

contrário ao do gradiente de concentração das partículas é chamado 

de transporte passivo. Portanto, o fluxo por difusão através de uma 

membrana é passivo. 

 

Note que o fluxo de soluto é proporcional ao produto da diferença de 

concentração pela permeabilidade. Se Pn for grande, dizemos que a 

membrana é altamente permeável ao soluto n. Se Pn for pequena, 

dizemos que a membrana é pouco permeável ao soluto n. Já se Pn = 

0, dizemos que a membrana é impermeável ao soluto n.  

 

O caso Pn = 0 é possível quando kn = 0 (o soluto não é solúvel na 

membrana), ou quando Dn = 0 (o soluto não pode se difundir pela 

membrana), ou quando ambos são nulos. 

 

Difusão entre Dois Compartimentos 

 

A lei de Fick para membranas (equação 13) implica que a 

permeabilidade de uma membrana a um soluto é dada pela razão 

entre o fluxo do soluto pela membrana e a diferença de concentração 

do soluto entre os dois lados da membrana: 

.e
n

i
n

n
n cc
P

−
=

φ
                                   (14) 
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Esta equação nos sugere como se pode medir a permeabilidade Pn de 

um dado material a um soluto n.  

 

Pode-se tomar uma lâmina do material, de uma dada espessura, e 

cobrir com ela um buraco em uma partição que separe dois 

compartimentos cheios com uma solução cujo soluto seja n. As 

concentrações do soluto nos dois compartimentos podem ser 

medidas por métodos químicos ou ópticos ou por detectores de 

radiação no caso de solutos radioativos.  

 

O fluxo pode ser estimado tomando-se  a diferença da concentração 

do soluto em um dos compartimentos entre dois instantes diferentes 

de tempo e dividindo-se essa diferença pelo tempo entre as duas 

medidas e a área superficial do buraco coberto pelo material.  

 

Pela equação (14), a permeabilidade do material ao soluto n será 

dada pela razão entre o fluxo e a diferenças das concentrações nos 

dois compartimentos. 

 

Note que, como a equação (14) foi obtida sob a hipótese de regime 

estacionário, o método descrito acima só é válido se o fluxo for 

suficientemente pequeno para não alterar substancialmente as 

concentrações nos dois compartimentos. 
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Esse método, porém, dificilmente poderia ser usado para se medir a 

permeabilidade da membrana de uma célula. Imagine as 

dificuldades técnicas envolvidas para se extrair a membrana de uma 

célula microscópica e tapar um buraco entre dois compartimentos 

com ela. 

 

Como podemos medir a permeabilidade de uma membrana celular?  

 

Se considerarmos que a difusão entre os lados interno e externo de 

uma célula é equivalente a um processo de difusão entre dois 

compartimentos, como ilustrado na figura a seguir, pode-se 

encontrar um método para estimar a permeabilidade de uma 

membrana celular baseado no chamado modelo de difusão entre dois 

compartimentos (veja as figuras a seguir). 
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Figura da esquerda: esquema de uma célula em um banho. A = área 

da membrana da célula; φn = fluxo do soluto n para fora da célula; 

Vi, = volume do interior da célula; Ve = volume do banho; cn
i = 

concentração do soluto n no interior da célula; cn
e = concentração do 

soluto n no exterior da célula. Figura da direita: modelo de difusão 

entre dois compartimentos. As variáveis têm o mesmo significado 

que na figura da direita. 

 

Aproximação de Membrana Fina 

 

Vamos considerar dois compartimentos de volumes V1 e V2 

separados por uma membrana de área A, como na figura da direita 

acima.  

 

Vamos supor o seguinte: 

 

• As soluções nos dois compartimentos estão bem misturadas, de 

maneira que a concentração de soluto n é uniforme no espaço 

dentro de cada compartimento e depende apenas do tempo t. As 

concentrações para os dois compartimentos serão designadas por: 

cn
1(t) e cn

2(t). 

• As partículas do soluto são conservadas, ou seja, não há reações 

químicas presentes que criem ou destruam partículas de soluto. Se 
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Nn for o número total de moles do soluto n presentes nos dois 

compartimentos, esta condição implica que, 

.)()( 2
2

1
1 nnn NtcVtcV =+                         (15) 

• O número de partículas de soluto presentes na membrana a 

qualquer instante de tempo é desprezível em comparação com as 

quantidades presentes nos dois compartimentos. 

• A qualquer instante de tempo, a relação entre o fluxo e a 

concentração é dada pela primeira lei de Fick para membranas: 

φn (t) = Pn cn
1 (t)− cn

2 (t)( ) ,                      (16) 

onde φn(t) é o fluxo de partículas do compartimento 1 para o 2. 

 

Note que a última suposição é uma hipótese forte, pois implica 

assumir uma condição que, rigorosamente, só vale no regime 

estacionário como válida também quando as concentrações e o fluxo 

variam no tempo. 

 

O fluxo φn se relaciona com a variação da concentração no lado 1 

por: 

φn = −
1
A
ΔNn

1

Δt
= −

1
A
Δ V1cn

1( )
Δt

= −
V1
A
Δcn

1 (t)
Δt .               (17) 

 

Substituindo nesta equação a equação (16): 
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−
Δcn

1 (t)
Δt

=
APn
V1

cn
1 (t)− cn

2 (t)( ). .                     (18) 

 

Isolando cn
2(t) na equação (15) e substituindo em (18): 

−
Δcn

1 (t)
Δt

=
APn
V1

cn
1 (t)+ V1

V2
cn
1 (t)− Nn

V2

#

$
%

&

'
(⇒  

⇒
Δcn

1 (t)
Δt

= −APn
cn
1 (t)
V1

+
cn
1 (t)
V2

−
Nn

V1V2

$

%
&

'

(
)⇒  

⇒
Δcn

1 (t)
Δt

+
APn
Vr

cn
1 (t) = APn

V1V2
Nn,                       (19) 

onde o volume reduzido dos dois compartimentos, Vr, foi definido 

como: 

Vr ≡
V1V2
V1 +V2

.                                        (20) 

 

A equação (19) pode ser resolvida analiticamente usando técnicas de 

solução de equações diferenciais. A sua solução é: 

cn
1 (t) = cn

1 (∞)+ cn
1 (0)− cn

1 (∞)( )e−t τ ,                   (21) 

onde cn
1(0) é o valor inicial da concentração de soluto no 

compartimento 1, cn
1(∞) é o valor final (assintótico) da concentração 

e τ é a constante de tempo que governa o processo de variação 

exponencial da concentração, do seu valor inicial para o seu valor 

assintótico.  
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A equação (21) indica que a concentração varia exponencialmente 

no tempo, a partir do valor inicial cn
1(0) até o valor final cn

1(∞). Este 

valor final pode ser calculado e é dado por: 

Cn
1(∞) = Vr

V1 +V2
Nn .                                (22) 

 

A constante de tempo τ também pode ser calculada e seu valor é: 

τ =
Vr
APn

.                                       (23) 

Quando o valor assintótico de cn
1(t) é atingido, a concentração não 

varia mais no tempo (o mesmo vale para a concentração cn
2(t) no 

outro compartimento).  

 

Repetindo os passos acima para se obter a equação diferencial para 

cn
2(t), observa-se que ela varia no tempo com a mesma constante 

temporal τ e que o seu valor assintótico é igual ao de cn
1(t).  

 

Como os valores assintóticos das duas concentrações são iguais, o 

estado assintótico é um estado de equilíbrio.  Nesse estado, o fluxo 

φn é nulo. 

 

Por causa disso, vamos chamar a constante temporal τ de τeq (tau de 

equilíbrio): 
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τ eq =
Vr
APn

,                                      (24) 

 

e a variação temporal de cn
1 com t passa a ser escrita como: 

cn
1 (t) = cn

1 (∞)+ cn
1 (0)− cn

1 (∞)( )e−t τ eq .               (25) 

 

Desenvolvendo um raciocínio semelhante ao feito acima para o 

fluxo φn(t), pode-se mostrar que ele também varia exponencialmente 

no tempo com a mesma constante temporal τeq. 

 

Supondo uma situação em que, no instante inicial, cn
1(0) > cn

2(0), os 

comportamentos de cn
1(t), cn

2(t) e φn(t) são dados pelo gráfico 

abaixo. 
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Uma análise da expressão (24) para a constante de tempo de 

equilíbrio nos diz que, quanto maiores forem a permeabilidade Pn ou 

a área da membrana A, menor será τeq. Isto faz sentido 

intuitivamente, pois aumentando-se a permeabilidade ou a área da 

membrana aumenta-se o fluxo através dela e, portanto, mais 

rapidamente o sistema chega ao equilíbrio.  

 

Por outro lado, aumentando-se o volume dos compartimentos (isto é, 

aumentando-se Vr) aumenta-se a constante de tempo τeq. Isto 

também faz sentido intuitivamente, pois um aumento nos volumes 

dos compartimentos implica num aumento da quantidade de soluto 

que tem que se difundir até que se atinja o equilíbrio, causando um 

aumento no tempo necessário para o estabelecimento do equilíbrio. 

 

Continuando com a análise da expressão para τeq, vemos que Vr é 

dominado pelo menor dos dois volumes. Por exemplo, se V1 >> V2, 

então Vr ≅ V2. Já se V1 << V2, então Vr ≅ V1. 

 

Da equação (22) e da definição de Vr temos que o valor da 

concentração de equilíbrio é: 

cn (∞) =
Vr
V1V2

Nn =
Nn

V1 +V2
.                          (26) 
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Portanto, no equilíbrio o número total de moles de soluto, Nn está 

distribuído uniformemente pelo volume total dos dois 

compartimentos, V1 + V2. 

 

Substituindo a equação (15) em (26) (lembre-se que a equação (15) 

vale para qualquer t), obtemos uma expressão para a concentração 

de equilíbrio em termos das concentrações iniciais: 

cn (∞) =
Nn

V1 +V2
=
V1cn

1 (0)+V2cn
2 (0)

V1 +V2
.                         (27) 

 

Os resultados obtidos dizem respeito à aproximação de membrana 

fina. O ponto central desta aproximação foi a hipótese de que a lei 

de Fick para membranas é válida a cada instante de tempo.  

 

A lei de Fick para membranas foi obtida para o caso de um fluxo 

estacionário através da membrana, implicando que a concentração 

de soluto varia linearmente através dela.  

 

Portanto, ficou implícito no estudo feito para uma membrana fina 

que o fluxo assumido como existente através da membrana até o 

equilíbrio ser atingido é estacionário.  
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Esta condição é válida apenas quando τeq >> τee, ou seja, quando o 

tempo que o sistema leva para chegar ao equilíbrio é muito maior 

que o tempo que ele leva para atingir o estado estacionário.  

 

Neste caso (e apenas nele) a aproximação feita de usar a lei de Fick 

para membranas para descrever o fluxo entre os dois lados pode ser 

considerada adequada. 

 

Em geral, para células típicas a aproximação de membrana fina é 

uma boa aproximação. 

 

Métodos experimentais para a determinação de Pn para 

membranas celulares 

 

Alguns métodos experimentais para se medir a permeabilidade de 

membranas celulares a vários tipos de solutos são baseados no 

modelo de difusão entre dois compartimentos apresentado acima.  

 

Segundo esse modelo, a concentração intracelular de um soluto n 

varia no tempo de acordo com a equação (21), 

( ) ,)()0()()( eqti
n

i
n

i
n

i
n eccctc τ−∞−+∞=           (28) 

onde  
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n
eq AP

V
=τ                                        (29) 

é a constante de tempo de equilíbrio, que governa a velocidade com 

que a concentração no interior da célula atinge o equilíbrio (supôs-se 

que o volume exterior é muito maior que o volume da célula V, de 

maneira que Vr ≈ V).  

 

O termo A que aparece na expressão para τeq é a área da superfície 

da célula e o termo Pn é a permeabilidade da membrana celular ao 

soluto n.  

 

A equação (28) pode ser reescrita como, 

,
)()0(
)()( eqt

i
n

i
n

i
n

i
n e

cc
ctc τ−=

∞−
∞−

                         (30) 

 

ou, tomando-se o logaritmo de ambos os lados, 

.
)()0(
)()(ln

eq
i
n

i
n

i
n

i
n t

cc
ctc

τ
−=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

∞−
∞−

                        (31) 

 

Portanto, se tivermos um meio de medir a concentração intracelular 

de n em função de t, um gráfico em coordenadas semi-logarítmicas 

da quantidade entre parênteses na equação acima versus o tempo 

terá a forma de uma reta com inclinação negativa.  
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A inclinação dessa reta permite a determinação de τeq e, 

conhecendo-se a geometria da célula, a determinação da 

permeabilidade da célula ao soluto (pois Pn = V/Aτeq). 

 

Os primeiros estudos quantitativos sobre permeabilidade de 

membranas de células de plantas foram feitos pelo botânico 

finlandês Runar Collander (1894-1973) e seus colaboradores nos 

anos 20 e 30 do século XX.  

 

Eles trabalharam com a alga Chara ceratophylla, pois ela contém 

grandes células cilíndricas com diâmetros e comprimentos de, 

aproximadamente, 1 mm e 1 cm respectivamente. Isso simplifica em 

muito a estimativa de seus volumes e áreas superficiais.  

 

As células da alga eram mergulhadas em soluções de diferentes 

concentrações de soluto por intervalos de tempo pré-estabelecidos. 

Após cada mergulho, a seiva celular era extraída e analisada por 

métodos microquímicos para a obtenção da concentração 

intracelular a cada intervalo de tempo. Isso permitiu que eles 

levantassem curvas como as mostradas na figura abaixo, retirada do 

livro de Weiss, T. F., Cellular Biophysics, Volume 1 – Transport, 

MIT Press, Cambridge, MA, 1996 (que, por sua vez, foi adaptada de 

um artigo original de Collander e Bärlund de 1933). 
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Esta figura mostra resultados de medidas de difusão de etileno glicol 

pela membrana de uma célula da alga Chara ceratophylla. No lado 

esquerdo, temos o gráfico das medidas experimentais (círculos) da 

concentração intracelular do soluto normalizadas pela concentração 

final.  

 

A linha contínua é a função exponencial obtida pela teoria 

desenvolvida aqui com a condição inicial cn
i(0) = 0 (note que ela se 

parece com a linha para cn
2(t) do gráfico da figura da página 17) para 

uma constante de tempo τeq de 0,99 horas.  

 

A figura da direita mostra os mesmos dados em um gráfico semi-

logarítmico, conforme os comentários da página 24, aos quais foi 
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superposta uma reta com inclinação negativa correspondente a τeq = 

0,99 h. 

 

Um procedimento experimental alternativo, também desenvolvido 

por Collander, consiste em primeiramente embeber a célula com o 

soluto mergulhando-a em um recipiente com uma solução contendo 

o soluto. Depois de um tempo longo o suficiente para que as 

concentrações do soluto dentro e fora da célula entrem em 

equilíbrio, a célula embebida de soluto é transferida para uma cuba 

com uma solução sem qualquer traço do soluto.  

 

Deixa-se a célula nessa cuba por um intervalo de tempo fixo, 

durante o qual uma certa quantidade de soluto se difunde do interior 

da célula para a cuba. Transfere-se então a célula para outra cuba 

sem o menor traço de soluto e deixa-a lá por um outro intervalo de 

tempo fixo. Repete-se este processo para uma sucessão de cubas, 

como mostrado na figura abaixo.  
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No fim, determina-se por meios químicos as concentrações de soluto 

em cada cuba. Essas medidas dão as quantidades de soluto que se 

difundiram para fora da célula a cada intervalo de tempo na 

seqüência. Elas podem ser colocadas em gráficos como o do 

exemplo anterior e ajustadas por equações exponenciais (ou linhas 

retas, no caso de gráficos semi-logarítmicos) para se obter a 

constante de tempo e a permeabilidade da célula ao soluto. 

 

Esses métodos são adequados para situações em que as constantes 

de tempo de difusão são relativamente grandes, mas não para 

situações em que elas são pequenas (por exemplo, menores que 1 s). 

Este é o caso para células pequenas e solutos altamente permeantes.     

 

Nos casos de pequenas constantes de tempo de difusão, a 

determinação das quantidades de soluto difundidas é feita por 
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citometria de fluxo. Um citômetro de fluxo é um equipamento pelo 

qual células em solução fluem por um tubo enquanto detectores 

medem propriedades físico-químicas das células ou da solução 

externa. Por exemplo, um citômetro de fluxo pode detectar algum 

sinal ótico (como fluorescência, mudança de opacidade, etc) que 

indica uma mudança na concentração de soluto.  

 

Há citômetros de fluxo construídos para realizar análises 

completamente análogas à do método das cubas do exemplo 

anterior, só que em escalas de tempo muito mais rápidas.  

 

Um exemplo de resultado experimental obtido com um citômetro de 

fluxo desse tipo está mostrado no gráfico da figura abaixo, que é a 

figura 4 do artigo de Brahm, J., Permeability of human red cells to a 

homologous series of aliphatic alcohols. J. Gen. Physiol., 81:283-

304, 1983.  
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O gráfico mostra a variação ao longo do tempo da concentração 

intracelular de cinco tipos de álcool em eritrócitos humanos, em 

coordenadas semi-logarítmicas conforme o texto da página 24.  

 

Os dados foram obtidos por uma técnica de citometria de fluxo em 

que os eritrócitos eram inicialmente embebidos com uma quantidade 

de soluto (1 mmol/L) marcada radioativamente. À medida que o 

fluxo de células em solução passava pelo citômetro de fluxo, as 

quantidades de soluto radioativo que difundiam para fora das células 

eram medidas e, a partir delas, determinava-se a quantidade restante 

nas células.  


