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Introdução (comentários gerais) 

• Autodifusão -> difusão de átomos A na rede de A 

• Importância tecnológica (recristalização, 
sinterização, etc) 

• Autodifusão é medida por isótopos (radiotivos ou 
estáveis) e depende da temperatura (geralmente 
segundo a lei de Arrhenius DH=cte): 

Entalpia de ativação Entropia de ativação 

Fator geométrico = 1 para redes cúbicas + vacâncias 
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Introdução (comentários gerais) 

• O processo de auto difusão é mediado por vacâncias, 
o que é evidenciado por: 

– Efeito Kirkendall (difusividade diferente para diferentes 
elementos - Nem a troca direta, nem o mecanismo de anel 
podem explicar esta observação) 

– Lacunas são o defeitoem equilíbrio térmico dominante em 
metais 

– Efeito isótopo está em conformidade com fatores de 
correlação típicos de mecanismos de vacâncias 

– Valores e sinais de volume de ativação de autodifusão 
deduzidos de experimentos de alta pressão confirmam o 
mecanismos de vacâncias 

– Entalpia de difusão = Migração + formação 
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Introdução (comentários gerais) 

 Variação em 9 ordens de 

grandeza 

Entre 0,47 Tm e Tm  
 

Desvios convexos da lei de 

Arrhenius podem acontecer: 
 

-Mais de um mecanismo (mono 

e divacâncias)   
 

- Impureza 
 

- Contornos de grão (exceto em 

monocristais) 
 

-Discordâncias (efeito reduzido 

se amostras são 

cuidadosamente recozidas) 
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Metais Cúbicos (CFC) 

• Fatos empíricos 
Coeficiente de autodifusão para diferentes metais CFC  

(temperatura homologa para comparação) 

Evidencias: 
 

-Difusividades para  temperatura 

de fusão são semelhantes para 

a maioria dos metais CFC (entre 

cerca de 10-12 e 10-13 m2.s-1) 

  

-Fator pré-exponencial: 

 

 

 

 

 
 

-Pb é exceção à grega 
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Metais Cúbicos (CFC) 

Evidencias: 
 

-As difusividades dos metais CFC se encontram dentro de uma faixa relativamente estreita 

(aproximadamente a mesma inclinação DH) 

 

-Para elemento de uma mesma coluna da tabela periódica a difusividade é maior para os 

elementos mais pesados e menor para os elementos mais leves (Ex: Au – Cu e Ni - Pt) 
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Metais Cúbicos (CCC) 

• Fatos empíricos 
Coeficiente de autodifusão para diferentes metais CCC  

(temperatura homologa para comparação) 

 

 

-Difusividades de metais CCC perto da 

temperatura de fusão situa-se entre 10-11 

m2.s-1 e 10-12 m2.s-1. (10X maior que nos 

CFC) 

 

- O "espectro" de auto-difusividades em 

função da temperatura é muito maior 

para CCC do que para os metais CFC (6 

ordens de diferença a 0.5Tm) 

 

- A autodifusão é mais lenta para metais 

do grupo-VI e mais rápido para metais 

alcalinos. 
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Metais Cúbicos (CCC) 

• Fatos empíricos 
Coeficiente de autodifusão para diferentes metais CFC  

(temperatura homologa para comparação) 

 

 

-O diagrama de Arrhenius de alguns 

metais CCC mostra claramente 

curvatura convexa 

 

- Dentro de um grupo da tabela 

periódica a auto-difusão em 

temperaturas homólogas geralmente é 

mais lenta para o elemento mais leve e 

mais rápida para o elemento mais 

pesado do grupo (ponto comum com os 

CFC) 
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Metais Cúbicos  
(interpretação das monovacâncias) 

• Auto-difusão na maioria dos elementos metálicos é dominada pelo mecanismo 
monovacâncias, pelo menos, em temperaturas abaixo de temperaturas 2/3 Tm. A 
temperaturas maiores, uma certa contribuição divacância, que varia de metal para 
metal, desempenha um papel adicional. 

• Na interpretação padrão, como visto anteriormente, os parâmetros da Equação de 
Arrheniusvtêm o seguinte significado: 

 
1 se cúbica 
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Metais Cúbicos  
(interpretação das mono e di vacâncias) 

– Em equilíbrio térmico, a concentração de 

divacâncias aumenta mais rapidamente do 

que a de monovacâncias. Ainda mais 

importante, divacâncias, uma vez formadas, 

irão evitar se dissociar e, assim, apresentam 

vida útil estendida no cristal. Em metais CFC 

são veículos de difusão mais eficazes do que 

monovacâncias uma vez que a sua mobilidade 

é consideravelmente maior do que 

monovacâncias.  

– Em temperaturas acima de aproximadamente 

2/3 Tm, uma contribuição de divacâncias à 

autodifusão já não pode ser negligenciada. 
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Metais Cúbicos  
(interpretação das mono e di vacâncias) 

– A difusividade total de átomos de marcador, então, é a soma das 

contribuições mono e divacância. 
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Metais Cúbicos  
(interpretação das mono e di vacâncias) 

• Caso de Ag. A Tm as divancias corespondem a 50% da difusão, a 2/3 Tm a 
contribuição da divacância não é mais do que 10% do total difusividade e abaixo 
de cerca de 0,5 Tm é insignificante. Como conseqüência, o diagrama de Arrhenius 
mostra uma ligeira curvatura para cima e um valor único e bem definido da 
entalpia de ativação não existe mais. 

 Uma entalpia de ativação efetiva, ΔHeff, 

podem ser definidas, que lê para a ação 

simultânea de mono e divacâncias. 

 

 

 

Média ponderada 
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Metais Cúbicos  
(interpretação das mono e di vacâncias) 

Evidências adicionais (dependência da pressão): 

Sabe-se que: 

 

 
Se a contribuição da 

divacâncias aumenta 

DV também aumenta 
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Metais Cúbicos  
(interpretação das mono e di vacâncias) 

Evidências adicionais (Efeito isótopo): 
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Metais hexagonais e tetragonais 

• Zn, Cd, Mg, Be, Ti, etc -> HC 

• In, Sn, Martensita -> tetragonal  

• O coeficiente de difusão em um cristal único 
hexagonal ou tetragonal tem duas 
componentes principais: 
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Metais hexagonais e tetragonais 
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Metais hexagonais e tetragonais 

• Os dois coeficientes de difusão principal pode ser escrito como 

Coeficiente de anisotropia (A): 

 

 

 

 

 

 

Normalmente varia entre 0,5 e 2 



Prof. Rodrigo Perito Cardoso 

Metais com transição de fase 

 Muitos elementos metálicos sofrem transformações alotrópicas e revelam 

diferentes estruturas cristalinas, em diferentes faixas de temperatura. 

Transições alotrópicas são transições de fase, que são acompanhadas por 

mudanças abruptas nas propriedades físicas, incluindo a difusividade.  

 Alguns metais sofrem transições de fase de segunda ordem, que são 

acompanhadas por mudanças contínuas nas propriedades físicas. Um 

exemplo bem conhecido é o da transição magnética de ferromagnética 

para estado paramagnético do ferro. Em compostos intermetálicos também 

transições ordem-desordem ocorrer, o que pode ser de segunda ordem.  
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Metais com transição de fase 

• Ex: Autodifusão no Ferro 

Primeira ordem -> variação abrupta 

Transição Ferro-paramagnético 

(Segunda ordem -.> variação 

contínua 

 

 

 

 

Modelo com transição ordem-

desordem magnética 
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Metais com transição de fase 

• Ex: Autodifusão no Titânio (elementos do 
grupo IV) 

Diferença de 3 ordens 

Menor barreira 

energética para 

migração em CCC 


