
Por que temos que misturar o achocolatado no leite?
 

Por que colocamos a roupa no varal para secar?
 

Além disso, você sabe por que esquentamos a água
para fazer chá?

 
 
 

PET EQ TRANSFERÊNCIA DE MASSA

Ficou curioso sobre o assunto? Para

responder as perguntas acima, o

PET Engenharia Química montou

este material para você explicando

tudo sobre a trânsferencia de massa!

Autor:



PET Engenharia Química

Caso você não conheça o grupo que preparou

esse material com muito carinho, sem problemas!

Caso você já nos conheça, muito bom ver você

novamente!

Vou apresentar a minha equipe do PET EQ e

depois, será a sua vez, ok?! 

 

PET EQ é a nossa sigla que significa Programa de Educação Tutorial do curso

de Engenharia Química da Faculdade de Engenharia Química (FEQUI) da

Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Somos uma equipe composta por

estudantes do curso de Engenharia Química e uma professora tutora,

desenvolvemos atividades de ensino, pesquisa e extensão. Essas atividades

são acompanhadas e/ou avaliadas pelo Comitê Local de Acompanhamento

e Avaliação (CLAA) e pela Secretaria de Educação Superior do MEC

(SESu/MEC).

Algumas das nossas atividades são minicursos, palestras, lives,

eventos ciêntificos, projetos de pesquisa e visitas sociais! Se

quiser nos conhecer melhor, é só entrar no nosso site:

http://petequfu.com.br, seguir no instagram: ufupeteq e até,

se inscrever no nosso canal do YouTube: PET - Engenharia

Química UFU.
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APRESENTAÇÃO

Agora é a sua vez de se apresentar! 

Preencha os campos com seus dados, por gentileza.

Qual é o seu nome?

Quantos anos você tem?

Em qual série você está?

Qual é a sua bebida favorita?

Eu tambem gosto muito de
beber isso!
Agora vamos  aprender um
pouco sobre tranfêrencia de
massa.
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A transferência de massa é o processo de transporte onde existe o

movimento 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.

O transporte de espécies é o movimento que as moléculas
fazem, ou seja, é como se as espécies químicas estivessem
viajando para outro lugar. Porém, como elas são muito
pequenas, uma distância pequena já é quase uma volta ao
mundo para elas.

A palavra transferência de massa pode
assustar, mas ela está muito mais presente
no dia a dia do que parece!
Antes de chegarmos nos exemplos vou
explicar para vocês sobre o que é a famosa
transferência de massa, tudo bem?

TRANFERÊNCIA DE MASSA

Mas transporte não seria carros,
motos e aviôes? O que significa
trasporte de espécies? 
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Soluto: é a substância que se encontra solta no meio.
Corresponde a substância que será dissolvida e, geralmente,
apresenta-se em menor quantidade na solução.

Solvente: é a substância na qual o soluto será dissolvido para
formação de um novo produto. Apresenta-se em maior
quantidade na solução.

Primeiramente vamos entender o que é soluto e solvente:

Como foi falado na página anterior, a transferência de massa pode
ser feita por convecção e por difusão. Agora vamos falar um pouco
sobre difusão.

DIFUSÃO

O nosso solvente vai
ser a água.
O nosso soluto vai ser
o sal de cozinha.

Se você pegar um copo e
misturar água e sal de
cozinha:
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A difusão molecular, frequentemente chamada de fenômeno de
transporte de massa, um soluto é transportado devido aos
movimentos das moléculas de um fluido (líquido ou gás), pelo
movimento térmico de todas as partículas a temperaturas acima
do zero absoluto (-273 ºC). Estes movimentos fazem com que o
soluto passe das zonas de concentração alta para zonas de baixa
concentração até as concentrações fiquem iguais.

DIFUSÃO

Mais concentrado Menos concentrado

ANTES DEPOIS
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FATORES DA DIFUSÃO

Muito legal não é mesmo? Agora vamos

aprender conhecer quais são os fatores que

influenciam na transferência de massa.

Normalmente quando o dia está
ensolarado e quente, gostamos de nos
movimentar e brincar ao ar livre. Assim
como a gente, as moléculas quando são
aquecidas elas ficam mais agitadas.
Essa agitação faz com elas se movimentem
mais rápido e assim a transferência de
massa é mais rápida. Portanto, quanto
maior for a temperatura mais rápido ocorre
a difusão.

Assim como vimos na cinética química, a
superfície de contato (área) tambem é um fator
que influencia na transfêrencia de massa.
Porém, aqui nos vamos chamar ela de
superfície de difusão.
A área de difusão vai ser a área disponivel para
ocorrer a difusão e quanto maior for sua
superfície de difusão mais rápido ela acontece.
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A forma espacial (geometrica) também
influencia na velocidade em que ocorre a
difusão. 
Utilizando apenas o olho humano é muito
dificil fazer uma análise por esse fator,
porém, na engenharia química os alunos
aprendem a calcular, utilizando fórmulas
matemáticas, a velocidade da transfêrencia
de massa em diversos casos como: cubos,
cilindros e esferas.

FATORES DA DIFUSÃO

Nossa quanta informação não é mesmo? Para te
ajudar o PET - Engenharia Química fez algumas
experiências demonstrando esses fatores.
Para assistir o vídeo sobre esse tema, é só
digitar 'PET - Engenharia Química UFU' no
YouTube!

Na próxima página iremos falar
sobre o outro tipo de transferência
de massa: a convecção.
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CONVECÇÃO

Quando colocamos a roupa no varal esse
movimento do ar que acontece
naturalmente ajuda a mover (transferir) a
água das roupas para o ambiente, em
forma de vapor d'água, e juntamente com
o calor do sol (difusão) faz com que as
roupas sequem. Por isso quando
colocamos a roupa no varal ela seca mais
rápido do que quando ela está dentro de
casa, mesmo que os dois lugares tiverem
a mesma temperatura, pois quando ela
está dentro de casa ocorre menos
transferência de massa por convecção
natural.

O tipo de transferência de massa que acontece em
um líquido ou ar em movimento é chamado de
convecção sendo esta natural (se o movimento for
provocado por diferenças de densidades (peso)) ou
forçada (se o movimento for provocado por ação de
agentes externos, como uma ventoinha, bomba
centrifuga, misturar com uma colher).

(mais denso)

(menos denso)
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Vamos supor que você acabou de acordar
e vai tomar um leite com achocolatado.
Para ficar gostoso, depois que você
adiciona o chocolate você tem que
misturar os dois. O que você acabou de
realizar foi uma tranferência de massa do
achocolatado para o leite, e ainda utilizou
um fator que acelera a convecção.
Quando misturamos uma solução (soluto
mais solvente), nesse caso o soluto é o
achocolatado e o solvente o leite, estamos
forçando para que ocorra mais convecção,
fazendo com que a transferência de
massa ocorra mais rápida

FATORES DA CONVECÇÃO

Para demonstrar esse conceito, no
mesmo vídeo da experiência da difusão,
é feito uma prática onde um dos copos
está aberto para a atmosfera (ocorre a
convecção) e outro que está tampado
(não ocorre a convecção).
Será que deu de acordo com o que
aprendemos? Corré la para assistir o
vídeo!!
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ATIVIDADES

Agora é o momento de você nos

mostrar o que aprendeu!

1) Caso a afirmação estiver certa, marque um (x): 

(          ) Existe apenas um tipo de transferência de massa.

(          ) Em uma solução o soluto é dissolvido no solvente.

(          ) Em uma solução o solvente é dissolvido no soluto.

(       ) Quando secamos a roupa no varal ela faz transferência de

massa por condução e convecção.

(         ) Os fatores que influenciam a difusão são: temperatura e
área de difusão.

(        ) Se misturarmos uma solução, a tranferência de massa
ocorre mais rápida.
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ATIVIDADES

2) Depois de assistir o vídeo das experiências complete as

frases a seguir:

No primeiro experimento quando fechamos o copo, a

transferência de massa ocorreu mais devagar do que quando o

copo estava aberto isso aconteceu porque no copo fechado não

ocorre a transferência de massa do tipo:                                           .

No primeiro experimento quando utilizamos a água quente a

tranferência de massa ocorreu de forma mais                           do

que quando feita com a água fria.

O fator que influencia a difusão analisada no segundo

experimento foi a                                             .
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ATIVIDADES

3) Desenhe uma atividade do dia a dia em que aconteça tranferência

de massa:
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@ufupeteq

http://petequfu.com.br

PET Engenharia

Química - UFU

PET - Engenharia
Química UFU

Para assistir o vídeo sobre esse tema ou outros

temas de engenharia química, é só digitar 'PET

- Engenharia Química UFU' no YouTube!

Espero que você tenha gostado do material e

aprendido bastante! 
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