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Resumo: Uma das maiores contribuições da matemática para a ciência e para a tec-
nologia está no estudo e na formalização de equações diferenciais. Com elas, é posśıvel
uma formulação funcional de fenômenos naturais e alguns exemplos se destacam nessa
área, como o caso das equações diferenciais parciais que modelam a difusão de calor ou de
part́ıculas num meio qualquer. Soluções anaĺıticas para essas equações foram obtidas ao
longo da história mediante o estabelecimento de técnicas, formalizações e correspondência
com estruturas matemáticas fundamentais. Apesar disso, há uma grande variedade de
fenômenos difusivos para os quais as técnicas para obtenção de soluções anaĺıticas nor-
malmente estudadas nos livros texto sobre o assunto não se aplicam ou sua obtenção
não é simples. Em tais situações, pode ser proveitoso ou mesmo necessário fazer uma
investigação numérica das soluções do problema, ainda que de forma preliminar.

No presente trabalho, será apresentada uma investigação numérica preliminar do pro-
blema de difusão de ı́ons através de uma membrana. Essa investigação foi inicialmente mo-
tivada por trabalhos teóricos e experimentais sobre o assunto, onde são feitas adaptações e
aproximações para obtenção da solução de estado estacionário, isto é, do comportamento
temporal assintótico de equiĺıbrio da distribuição de ı́ons ao longo de um meio unidi-
mensional. Para além dessa motivação, pretende-se neste trabalho investigar a evolução
temporal do sistema dinâmico correspondente a partir de diferentes distribuições iniciais
de ı́ons ao longo do meio unidimensional e considerando também o sistema não autônomo,
em que um campo elétrico que varia no tempo pode ser aplicado ao meio difusivo.
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