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Capítulo I

Introdução

Vácuo é um assunto que, desde que o homem adquiriu a faculdade de refletir sobre o mundo
que o rodeia, tem fascinado os filósofos e cientistas. Desde o tempo de Aristóteles tem-se a noção
de que o vácuo, significando um espaço vazio, é uma impossibilidade lógica. Esta idéia permaneceu
aceita desde o tempo dos gregos até meados do século XVII, quando Evangelista Torricelli realizou
sua famosa experiência de emborcar um tubo de vidro cheio de mercúrio em um recipiente também
contendo mercúrio, e observou uma coluna de aproximadamente 76 cm sustentar-se. Esta
experiência é um marco porque mostrou, pela primeira vez, que poderia haver um espaço "vazio"
acima da coluna de mercúrio. Além disso, foi prova indiscutível de que o mar de ar que forma a
nossa atmosfera exerce uma pressão, que poderia ser medida através da altura da coluna de
mercúrio, o que foi magistralmente mostrado por Pascal e seu cunhado Perier ao levar um sistema
de Torricelli ao pico de uma montanha, anotando a variação da altura da coluna.

A crença de que o vácuo era impossível ("a natureza tem horror ao vácuo") manteve-se, com
aceitação geral, desde Aristóteles até Torricelli, por aproximadamente 1900 anos. A partir da
verdadeira revolução científica e tecnológica iniciada por Torricelli, vimos aproximadamente 350
anos de desenvolvimentos muito marcantes nesta área, até chegarmos ao ponto em que a tecnologia
de vácuo é imprescindível à ciência e tecnologia moderna. Abaixo, faremos um histórico dos
principais desenvolvimentos da ciência e da tecnologia de vácuo, desde Torricelli até os dias atuais.

Em relação ao nosso curso, ele tem o objetivo de introduzir ao aluno os fundamentos da
teoria e da prática de vácuo, entendido principalmente como tecnologia, usada para se atingir um
fim, seja industrial (em processos) ou científico (experimentos). Neste contexto, não nos deteremos
na análise detalhada dos conceitos e das deduções de fórmulas que usaremos no curso, mas vamos
simplesmente apresentá-los através de explicações sucintas. No entanto, para os mais interessados,
segue, no final deste capítulo, um conjunto de referências para consulta, onde se poderá encontrar os
detalhes que serão omitidos do nosso texto. Além da parte teórica, o curso consiste também em um
conjunto de experiências que visam ilustrar, de modo concreto, alguns dos principais conceitos da
tecnologia de vácuo. Estes experimentos são descritos em uma apostila separada desta.

Desenvolvimento histór ico

Como colocado acima, os gregos colocaram a impossibilidade lógicada existência de vácuo,
expressa no dito "a natureza tem horror ao vácuo". Esta noção foi aceita desde os tempos de
Aristóteles até meados do século XVII, quando surgiram os primeiros experimentos mostrando que
o ar tem peso e que também exerce uma pressão significativa. Torricelli foi o primeiro, em 1644, a
mostrar e explicar o experimento da sustentação da coluna de mercúrio em um tubo de vidro
emborcado em um recipiente já contendo mercúrio, como resultado do equilíbrio entre duas
colunas, uma de ar e outra de mercúrio, e que o espaço livre acima do mercúrio no tubo não estava
ocupado por nada – vácuo, portanto, e este vácuo impedia a transmissão de som, mas permitia a
passagem de luz e da atração magnética. Imediatamente em seguida, Pascal e seu cunhado Perier
mostraram, em 1648, que a pressão atmosférica varia com a altura. Este experimento mostrou, por
sua vez, que a coluna de Torricelli podia ser usada como um medidor de vácuo, o que ocorreu
durante muito tempo, tendo este método sobrevivido até nossos dias. A utilização do sistema
Torricelliano também constitui a primeira bomba de vácuo, de um único movimento, e foi
aperfeiçoada mais tarde, resultando na chamada bomba de Sprengel, a ser descrita abaixo.

Iniciando em 1640, Otto von Guericke na Alemanha realizou diversos experimentos sobre
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vácuo, que o levou ao desenvolvimento da primeira bomba mecânica de vácuo. Seus primeiros
experimentos usaram uma bomba d'água adaptada para esvaziar um barril de água. Dada a
dificuldade desta empreitada, von Guericke modificou a bomba para a retirada de ar do barril, mas a
impossibilidade de vedação levou-o a usar hemisférios de cobre selados com tiras de couro
(molhadas com mistura de cera com terebentina). Com isso, von Guericke demonstrou a
possibilidade de usar vácuo para exercer grandes forças, como espetacularmente demonstrado pelo
seu famoso experimento dos hemisférios de Magdeburgo, em 1654, em que duas parelhas de oito
cavalos não foram capazes de separar dois hemisférios de diâmetro de 119 cm. Com isso, von
Guericke aperfeiçou a bomba mecânica de vácuo, melhorando sua vedação, aperfeiçoando a válvula
de saída (cujo esquema ainda é usado hoje, substituindo água por óleo) e diminuindo o espaço
morto no corpo da bomba. Desenvolvimentos posteriores seguiram a trajetória de aperfeiçoar o
esquema de von Guericke, que se estendeu até o final do século XIX, seguido de um retorno ao
conceito torricelliano de bombas de "pistão" líquido de mercúrio, seguido do aparecimento das
bombas mecânicas rotativas, e de adaptações de bombas de jato de vapor, turbo-mecânicas e
finalmente bombas baseadas em ionização, combinação química, adsorção e adsorção criogênica.

O desenvolvimento das bombas de vácuo levou ao correspondente desenvolvimento de
medidores de vácuo. O primeiro deles foi a própria coluna de mercúrio de Torricelli (desenvolvida
por Boyle ao redor de 1660) capaz, com adaptação de verniers ou sistemas ópticos, de medir
pressões com precisão de 0,001 mm de Hg. Em seguida, em 1874, H. G. McLeod introduziu o seu
medidor, no qual se comprime um grande volume de gás a baixa pressão no pequeno volume de um
capilar, e utilizando a lei de Boyle, pode determinar, com precisão, a pressão inicial do gás. Este
tipo de medidor é absoluto, e embora difícil (complicado) para usar, constitui até hoje um padrão
primário para medidas de pressão desde 1 até 10-6 mm Hg. No final do século XIX (1897) surgiram
os medidores baseados em viscosidade dos gases, cuja aceitação não foi muito grande. No início do
século XX (Pirani, 1906) tivemos o desenvolvimento dos primeiros medidores de vácuo baseados
na medida da condutividade térmica de gases, que, devido à facilidade de manuseio e à sua robustez
e resistência mecânica, tiveram ampla aceitação até os dias de hoje. Quase que simultaneamente
houve o desenvolvimento dos medidores de vácuo radiométricos por Knudsen em 1910, cuja
aceitação, tal como aconteceu com os medidores à base de viscosidade, foi menor que a dos
medidores de condutividade térmica. Também no início do século XX tivemos o aparecimento dos
primeiros medidores de vácuo baseados em ionização do gás residual, levando-se ao
desenvolvimento de medidores chamados de catodo quente (1916) ou catodo frio (1937). Os
medidores de ionização de catodo quente sofreram diversos melhoramentos, chegando a um limite
inferior de medida de aproximadamente 10-8 mm Hg, quando foi demonstrado que esse limite
advinha da geração de raios X moles que forneciam uma foto-corrente cujo valor correspondia a
este limite de pressão. Bayard e Alpert (1950) modificaram o projeto do medidor de modo a
minimizar esta foto-corrente, levando o limite do medidor a 10-10 mm Hg, e permitindo, pela
primeira vez, medidas de vácuo no intervalo de pressões que hoje denominamos de ultra-alto-vácuo.
Hoje em dia, modificações deste tipo de medidor levam a medidas até o limite inferior de 10-14 mm
Hg (Lafferty, 1961), podendo-se estender este limite para 10-18 mm Hg. Também o medidor de
catodo frio sofreu diversas modificações, tendo seu limite inferior levado para 10-12 mm Hg. Estes
medidores são bastante robustos, e com os medidores de condutividade térmica, formam um par
para medidas de vácuo desde pressões ambientes até 10-7 mm Hg, de alta popularidade nos dias de
hoje.

A par do desenvolvimento de bombas e de medidores de vácuo, tivemos o desenvolvimento
muito importante dos assim denominados componentes de vácuo. O mais importante deles,
inicialmente, certamente foram os elementos de vedação entre as diversas partes que compunham
um sistema de vácuo. Como já colocado no caso da descrição dos experimentos de von Guericke
relativos aos hemisférios de Magdeburgo, os primeiros elementos de vedação eram tiras de pano ou
couro embebidas com um líquido, água ou óleos, ou misturas como ceras com terebentina. Para o
caso de sistemas construídos com vidro, eram muito comuns juntas cônicas esmerilhadas ou
desbastadas (lixadas) molhadas com óleo ou Hg, muitas vezes com uma certa quantidade de
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mercúrio no interstício entre a parte externa e a interna da junção. Muitas vezes, a câmara de vácuo
de vidro era totalmente selada, por fusão do tubo de conexão ao sistema de bombeamento, após se
atingir a pressão final do sistema de bombeamento, sendo o vácuo ainda melhorado através do uso
de substâncias absorsoras encapsuladas na câmara, e ativadas após o selamento desta. Já no final do
século XIX era muito bem apreciada a importância de se aquecer um sistema de vácuo para se poder
atingir pressões baixas, advindo da dessorção da parte gasosa presa às paredes da câmara de vácuo.
Esse procedimento é padrão hoje para se trabalhar na região denominada de ultra-alto-vácuo. Outro
componente de vedação muito importante apareceu durante a II guerra mundial, aliado ao
desenvolvimento da aviação, e corresponde aos anéis de borracha de tamanhos padronizados, o que
permitiu uma flexibilidade muito grande na montagem de sistemas de vácuo. Esses anéis passaram
a ser fabricados em diversos tipos de plásticos, incluindo silicone e um plástico denominado Viton,
que permite um certo grau de aquecimento, permitindo um grau razoável de degaseificação de
sistemas de vácuo. Evidentemente, para aplicações em ultra-alto-vácuo, todo o sistema é construído
em metal, incluindo os anéis de vedação, os mais usuais fabricados de cobre de alta pureza. Um
terceiro componente extremamente importante para a tecnologia de vácuo são os passantes,
inicialmente construídos de um metal selado a algum tipo de vidro, e hoje contando com uma
multitude de materiais metálicos e de vidros, além de passantes metal-cerâmicas. Tivemos também
o desenvolvimento de armadilhas e das conexões de vácuo, que também sofreram um processo de
padronização, encontrando-se hoje conexões específicas para todas as regiões de vácuo. Finalmente,
tivemos o desenvolvimento das válvulas de vácuo, que inicialmente eram adaptadas de torneiras
comuns, e que hoje são fabricadas especificamente para esta finalidade, e de acordo com o intervalo
de pressões, podendo ser muito simples no caso de baixo vácuo ou muito complicadas, fabricadas
todas em metal, no caso de aplicações de ultra-alto-vácuo.

Coloca-se abaixo a Tabela I mostrando, de modo não exaustivo, os principais marcos do
desenvolvimento científico e  tecnológico de vácuo.

Tabela I:Principais marcos do desenvolvimento histórico da ciência e tecnologia de vácuo

Ano Autor Descoberta
1643-
44

Evangelista Torricelli Experimento da coluna de mercúrio

1650 Blaise Pascal Variação da altura da coluna de mercúrio com a altura

1654 Otto von Guericke Bomba mecânica de pistão, hemisférios de Magdeburgo

1662 Robert Boyle, E. Mariotte Lei da pressão e volume de gases ideais

1712 Thomas Newcomen Bomba de água à base de vapor d'água

1775 A. L. Lavoisier Ar atmosférico como mistura de nitrogênio e oxigênio

1783 Daniel Bernoulli Teoria Cinética dos Gases

1802 J. A. Charles, J. Gay-Lussac Lei do volume e temperatura dos gases ideais

1811 Amedeo Avogadro Número de Avogadro

1846 Isambard Brunel Trem de propulsão atmosférica (vácuo)

1852 W. R. Grove Primeira observação de evaporação catódica (sputtering)

1855/6
2

Geissler & Töpler Bomba de vácuo com coluna de mercúrio alternante

1865/7
3

Sprengel Bomba de vácuo por gotejamento de mercúrio

1874 H. G. McLeod Medidor de vácuo por compressão de gás

1879 T. A. Edison Lâmpada incandescente de filamento de carbono
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Ano Autor Descoberta
1879 W. Crookes Início do estudo de descargas elétricas em gases rarefeitos

1880 Elster & Geitel Observação de emissão termo-iônica

1881 J. van der Waals Equação de estado de gases reais

1883 Wroblewski & Olszewski Liquefação de oxigênio e nitrogênio

1892 James Dewar Recipiente de paredes duplas com vácuo neste espaço (dewar)

1892 James Dewar Sugestão de bomba de vácuo por adsorção em carvão crio-resfriado

1895 W. K. Röntgen Descoberta dos Raios X

1902 A. Fleming Invenção do diodo a vácuo

1904 Arthur Wehnelt Catodo com óxido para emissão termo-iônica de elétrons

1905 Wofgang Gaede Bomba de vácuo rotativa de mercúrio

1906 Marcelo Pirani Medidor de vácuo por condutividade térmica

1907 Lee De Forest Válvula triodo a vácuo

1909 W. D. Coolidge Metalurgia do pó de tungstênio, lâmpada com filamento de W

1909 M. Knudsen Descrição do movimento molecular dos gases

1913 W. Gaede Sugestão de Bomba de vácuo por arraste molecular

1915 W. Gaede Sugestão de Bomba de vácuo difusora (mercúrio)

1915 Irving Langmuir Lâmpada incandescente com gás inerte

1916 Irving Langmuir Bomba de vácuo por condensação (mercúrio)

1916 O. E. Buckley Medidor de ionização de catodo quente

1917 W. W. Crawford Primeira bomba de vácuo difusora realmente operacional

1923 F. Holweck Bomba molecular (cilindro liso e carcaça tipo rosca variável)

1935 W. Gaede Bomba mecânica com "gas balast" (lastro de gás)

1936 K. Hickman Bomba difusora de óleo

1937 F. M. Penning Medidor de ionização de catodo frio

1943 M. Siegbahn Bomba molecular (disco liso e carcaça tipo rosca variável dupla)

1950 R. T. Bayard, D. Alpert Medidor de ionização de catodo quente para ultra-alto vácuo

1952 P. della Porta Desenvolvimento do primeiro anel aprisionador de liga de Ba (getter ring)

1953 H.J. Schwartz, R.G. Herb Bomba de vácuo iônica

1956 W. Becker Bomba turbomolecular (Arthur Pfeiffer GmbH)

1958 L. D. Hall Bomba por evaporação catódica (diode sputter-ion pump)

1959
W.E. Gifford, H.O.
McMahon

Máquina de refrigeração criogênica Gifford-McMahon (GM)

1962 P. della Porta Bomba de aprisionador não evaporável (Nonevaporable Getter Pump)

1964 G. Kippling Bomba criogênica de fluxo contínuo

1965 R. A. Douglas Bomba de evaporação iônica tipo "Orbitron"

1966 W. E. Gifford Bomba criogênica à base da máquina de refrigeração GM

Conceitos Físicos Associados a Vácuo
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Uma das grandes aplicações de vácuo corresponde à retirada de ar (ou outro gás) de uma
câmara na qual se quer realizar um processo industrial ou científico. Isto é realizado acoplando-se a
esta câmara uma ou mais bombas de vácuo, utilizando-se tubulações, válvulas e conexões. Para se
conhecer o "grau de vácuo" é necessário agregar um ou mais medidores de vácuo. Este esquema é
ilustrado pela Fig. 1.1 que mostra um sistema de alto vácuo, em que uma câmara é bombeada por
uma bomba difusora, que por sua vez é bombeada por uma bomba mecânica.

Fig. 1.1: Esquema de um sistema de alto vácuo com bomba difusora

Estes componentes são ligados entre si por tubulações e por válvulas, sendo que à câmara são
acoplados dois medidores de vácuo. Note que as bombas estão ligadas em série, embora o esquema
da figura permita o bombeamento inicial da câmara pela bomba mecânica independente da bomba
difusora. Isto se deve ao fato de que a bomba difusora iniciar o seu bombeamento em uma pressão
que é praticamente o limite final (a pressão mais baixa) da bomba mecânica, e por isso a pressão na
câmara deve ser abaixada a este limite antes de ela ser bombeada pela difusora. Naturalmente,
quando a bomba difusora é ligada à câmara, a mecânica é dela isolada, e ligada à saída da bomba
difusora. Esta operação pode ser feita manual ou automáticamente.

Porque se monta um sistema de vácuo desta maneira ? Esta pergunta deve ser respondida
pelas necessidades do processo que se quer realizar na câmara. Por exemplo, uma aplicação
comercial poderia ser a evaporação de filmes protetores em lentes de óculos. Em uma aplicação
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científica, o pesquisador pode querer evaporar termicamente algum material para depositar em um
substrato apropriado, para poder estudar as propriedades físicas deste material em forma de filme
fino. A escolha das bombas (tipo e capacidade de bombeamento) é ditada pela pressão mais baixa
que se necessita para tal processo, pelo tamanho da câmara e pelo tempo necessário para atingir tal
pressão. Estas especificações também determinam os tipos dos medidores de vácuo e o tamanho das
tubulações que ligam as bombas e válvulas. Muitas vezes, apenas uma bomba e um medidor são
suficientes para um sistema de vácuo, enquanto em outros casos há a necessidade de mais que duas
bombas, algumas vezes trabalhando em paralelo. Veremos, a seguir, os principais conceitos
relativos a estes sistemas de vácuo, e como as características do sistema determinam a especificação
das bombas, tubulações e medidores.

Alguns conceitos iniciais

Denominamos vácuo à região do espaço em que a pressão é menor que a pressão
atmosférica. Como já colocado acima, o gás mais comumente tratado é o ar, cuja composição é dada
na Tabela II. Na esmagadora maioria das vezes, a pressão de trabalho é suficientemente baixa e a
temperatura suficientemente alta para considerarmos, com segurança, que o comportamento deste
gás pode ser descrito pela equação de estado dos gases perfeitos, ou seja:

PV�nRT     (1)

Nesta equação P representa a pressão, V o volume do gás, n é a massa do gás medida em moles, T é
a temperatura absoluta e R é a constante universal dos gases.

Tabela II: Composição do ar
Componente Volume (%) Pressão Parcial (Torr)

N2 78,08 5,95.102

O2 20,95 1,59.102

H2O 1,57 1,19.101

Ar 0,93 7,05

CO2 0,03 2,5.10-1

Ne 1,8.10-3 1,4.10-2

He 5,24.10-4 4.10-3

Kr 1,1.10-4 8,4.10-4

CH4 2.10-4 1,5.10-3

H2 5,0.10-5 3,8.10-4

N2O 5,0.10-5 3,8.10-4

Xe 8,7.10-6 6,6.10-5

O3 7.10-6 5,3.10-5

Para esta fórmula poder ser aplicada consistentemente, é necessário usar um sistema consistente de
unidades, que, obviamente, deve ser o Sistema Internacional (SI). Neste sistema, a unidade de
pressão é N/m2, também denominada Pascal (Pa), o volume é expresso em m3, a temperatura em
graus Kelvin (K), a massa em moles, e R tem o valor de 8,314 J/(K.mol).

É preciso colocar, todavia, que o uso e o costume cristalizam algumas unidades de pressão
usadas antes da adoção do SI. É o caso da praxis em vácuo. Nesta área, predomina ainda a pressão
medida em mm de altura de coluna de mercúrio, ou mm Hg, que é denominado Torr, em
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homenagem a Torricelli, e o volume medido em litros. Também muito usada é a unidade de pressão
mbar, derivada de Bar, que corresponde a uma pressão de 105 Pa, de modo que 1 mbar ≡ 100 Pa. O
Torr édefinido como a pressão exercidapor umacoluna demercúrio dealtura1 mm a0oC, eé dado
por:

1 Torr ≡ 133,3224 Pa ≈ 1,33 mbar

A equação de estado também pode ser escrita na forma: PV�NkT , em que N é o
número de moléculas e k é denominada constante de Boltzmann, tendo o valor de 1,38.10-23 J/K.
Lembramos que a relação entre a constante universal dos gases e a constante de Boltzmann é

R�kNA , na qual NA é o número de Avogadro, de valor 6,02.1023 moléculas/mol. A equação

acima também pode ser escrita como P�n kT (2), na qual n�
n
V

é a densidade molecular,

expressa em moléculas/m3, ou, mais comumente, em moléculas/cm3. Note que a inversa de n é o
volume molar específico. 

Distr ibuição de Maxwell de velocidades de moléculas

Para um gás em equilíbrio térmico e uniformemente distribuído em um volume, Maxwell
encontrou que a distribuição das velocidades das moléculas é dada por:

f v�
1
n

d nv

dv
�

�2m3�

���kT�3�
v2 e

��
mv2

2kT
�

   (3)

Nesta equação, fv dá a fração de moléculas com velocidade absoluta v no intervalo entre v e v + dv,
por unidade de velocidade, n é a densidade molecular e m a massa da molécula. A Fig. 1.2 mostra
essa distribuição para duas temperaturas diferentes para N2. 

Fig. 1.2: Distribuição de Maxwell para N2 para três temperaturas

A partir desta distribuição, podemos encontrar os seguintes conceitos:

velocidade mais provável da distribuição: vmáx�
2kT
m

     (4)
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velocidade média das moléculas: �v�
8kT
�m

= 1,13 vmáx      (5)

velocidade quadrática média: v rms�
3kT
m

 = 1,22 vmáx       (6)

Usando as idéias da teoria cinética dos gases, mostra-se que a pressão do gás pode ser escrita como:

P�
1
3

n m v rms
2 (7), e utilizando a equação de estado, temos P�n kT , ou seja, obtemos que a

energia por molécula é E�
m v rms

2

2
�

3
2

k T (8), que é a expressão do teorema de equipartição da

energia.
Outro resultado importante que se obtém é o número de colisões por unidade de área por

unidade de tempo das moléculas com as paredes do recipiente, também denominada frequência de
colisões:

��
1
4

n �v    (9).

Utilizando a expressão para a velocidade média, podemos colocar:

 ��
1
4

n
8kT
�m

�3,513�1022	 P
MT
     (10).

Nesta última expressão, P deve ser dada em Torr, T em Kelvin e M em gramas, obtendo-se ν em
colisões/(cm2.s).

Se um orifício de área A é cortado na parede do recipiente, de modo que suas bordas sejam
finas, e supondo que do outro lado a pressão do gás é zero, podemos colocar que a taxa de saída de
moléculas do recipiente é 

q�
d N
d t

��A�
1
4

n �v A   (11)

, que, novamente substituindo a expressão da velocidade média, resulta em 

q�
d N
d t

�3,64�103 T
M

n A    (12),

o que nos fornece q em moléculas/s.

Podemos, assim, obter o volume de gás à pressão P que escapa do recipiente na unidade de tempo,
dividindo o fluxo q pela densidade molecular n, obtendo:

dV
dt

�
q
n
�

1
4
�v A�3,64�103 T

M
A  cm3/s    (13),

que, para ar a 25oC pode ser escrito:

dV
dt

�11,671A litros/s   (14)
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Usando a expressão de ν (eq. 9) e a relação m�
M
NA

, podemos colocar que a variação de massa

correspondente a esse volume de moléculas que escapa do recipiente é:

dW
dt

�
1
4

m n �v�
1
4

M
NA

n �v     (15)

Como n�
P
kT

, podemos colocar

dW
dt

�
1
4

PM �v
RT

�
1
4

P
8M
RT

    (16),

que pode ser escrita como

dW
dt

�5,83�10�2 P
M
T

g/(s.cm2) (17).

Pressão e livre caminho médio

Durante seu movimento as moléculas de um gás sofrem colisões entre si e com as paredes do
recipiente que as contém. Vamos considerar a situação dos choques das moléculas entre si. A
distância percorrida por uma molécula entre colisões sucessivas é o seu livre caminho. Uma vez que
a magnitude desta distância é função das velocidades das moléculas, usamos o conceito de livre
caminho médio, que é definido como a distância média viajada por todas as moléculas entre
colisões sucessivas umas com as outras, ou como a média das distâncias viajadas entre colisões
sucessivas de uma mesma molécula, em um dado tempo.

Uma molécula com diâmetro ξ e velocidade v move-se uma distância vdt no intervalo de
tempo dt. A molécula sofrerá uma colisão com outra molécula se o seu centro estiver em alguma
distância menor que ξ do centro de outra molécula, ou seja, ela varrerá o cilindro de diâmetro 2ξ e
comprimento vdt antes de colidir com outra molécula. Este cilindro tem o volume:

� V �
�

4
�2 ��2 v dt    (18).

Como temos n moléculas/cm3, o volume associado com uma molécula é, na média, 1/n cm3.
Quando o volume δV é igual a 1/n, ele deve conter, na média, outra molécula, e assim, certamente
teremos uma colisão ocorrendo. Se τ = δt é o tempo entre colisões, podemos colocar:

1
n
�� �2 v       (19),

e o livre caminho médio pode ser escrito como: 

�� v �
1

� n �2      (20).

Se se leva em conta a distribuição de Maxwell-Boltzmann para as velocidades, podemos escrever:
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��
1

2 � n �2 �
kT

2 � �2 P
    (21).

Quando P é expresso em torr, ξ em cm e T em Kelvin, esta expressão se torna:

�� 2,33�10�20 T

�2 P
    (22).

Esta expressão mostra que o livre caminho médio é inversamente proporcional à pressão, ou seja,
quando a pressão é alta o livre caminho médio é baixo, e vice-versa. Para ar a 20oC esta equação
fica

��
5�10�3

P
  (22A),

 com λ expresso em cm e P em torr.

Fenômenos de transporte no regime viscoso:

Viscosidade de um gás

Um gás fluindo em um tubo relativamente fino experimenta uma resistência ao fluxo, de
modo que a velocidade na direção perpendicular ao fluxo decresce uniformemente do eixo do tubo
até a parede (distribuição parabólica de velocidades), onde atinge o valor zero. Analogamente, no
caso de gás fluindo entre duas placas planas (Fig. 1.3), uma em repouso e outra puxada com
velocidade u paralelamente ao seu plano, o gás que está em contacto com a placa estacionária tem
velocidade zero, enquanto que o que está em contacto com a placa móvel tem a sua velocidade.
Cada camada de gás paralela à direção do fluxo exerce uma força tangencial nas camadas
adjacentes, tendendo a diminuir a velocidade da camada mais rápida e aumentar a velocidade da
mais lenta. Esta propriedade do fluido é chamada de viscosidade. Pode-se afirmar que as forças
viscosas são diretamente proporcionais ao gradiente de velocidade no fluido, perpendicularmente à
direção do movimento.

Fig. 1.3: Distribuição de velocidades devido à viscosidade entre duas placas com movimento relativo

Considere o gás entre as duas placas separadas pela distância y, como na Fig. 3, e a placa
superior com velocidade u em relação à placa estacionária. A camada de gás em contacto com a
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placa inferior ficará estacionário, enquanto a camada em contacto com a placa superior terá a sua

velocidade, u. A uma altura y' a velocidade do gás u' será dada por u'� u
y'
y

(23). O coeficiente

de viscosidade η é definido como a força tangencial por unidade de área que provoca a taxa unitária
de decréscimo da velocidade com a distância. Imaginando o gá dividido em camadas paralelas à
superfície, cada uma com espessura λ (o livre caminho médio, ou seja, camadas em que as
moléculas do gás não sofrem colisões), a força tangencial entre camadas adjacentes de área A é dada

por F�� A
u
y

   (24), η sendo o coeficiente de viscosidade.

De acordo com a teoria cinética, a força tangencial por unidade de área é dada pela taxa à
qual momentum é transferido entre camadas adjacentes. Moléculas de uma distância λ acima
movem-se para uma camada com velocidade u' com momentum 

�mu'�+�m �y'���
u
y

   (25),

enquanto aquelas de uma distância λ abaixo movem-se para a camada com momentum

�mu'�-�m �y'���
u
y

   (26).

O número de moléculas que cruzam uma área unitária por unidade de tempo em qualquer direção é
1
6

n �v , e portanto, a taxa média líquida de transferência de momentum através da área A é:

F�
1
6

A n �v�	�mu'�+��mu'�-
�
1
3

A n m �
u
y

    (27).

Comparando com a equação que define o coeficiente de viscosidade, obtemos:

��
1
3

n m �v ��
1
3
� �v �     (28),

com ��n m sendo a densidade do gás. Esta equação é aproximada; levando em conta a

distribuição de velocidades e a distribuição de livres caminhos, o resultado do cálculo dá: 

��0,499 n m �v �     (29).

Esta equação pode ser escrita como:

��
0,499 m �v �

2� �2 �
0,988

� �2 �m k T
� �      (30).

No sistema CGS a unidade de viscosidade é 1 poise = 1 g.cm-1.s-1 = 1 dina. s.cm-2, enquanto que no
sistema SI a unidade é 1 Pa.s = 1 kg.m-1.s-1, e não tem nome específico. Vale a relação 1 Pa.s = 10
poise. De acordo com a relação 30, a viscosidade de um gás aumenta com a temperatura, ao
contrário do que acontece com os líquidos. As relações acima são válidas em um longo intervalo de
pressão, mas deixam de ser obedecidas para pressões muito altas ou muito baixas. No primeiro
caso, a distância média das moléculas torna-se tão pequena que as forças intermoleculares tornam-
se importantes, e a transferência de momentum é diferente da descrita no argumento acima. Para
pressões muito baixas, para as quais o livre caminho médio excede as dimensões do recipiente que
contém o gás, praticamente não ocorrem colisões entre moléculas, e a transferência de momentum
se dá apenas entre as moléculas e as paredes do recipiente.
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Tabela III: Viscosidades de alguns gases

Os regimes viscoso e molecular  para gases

Como colocado acima quando da descrição de um típico sistema de vácuo consistindo de
uma câmara bombeada por uma bomba difusora e por uma bomba mecânica, temos a situação em
que a pressão do gás na câmara passa da ambiente – 760 torr, até o valor final, que, no caso de
bomba difusora, deverá ser da ordem de 10-6 torr. Ou seja, neste processo a pressão sofre uma
variação de aproximadamente 9 ordens de grandeza, e o mesmo acontece com a densidade
molecular. Essavariação depressão sedá através do escoamento do gás pelas tubulações, válvulas e
bombas, que, no caso da montagem acima, poderão atuar sózinhas (caso da bomba mecânica no
início do bombeamento) ou em série, que é o que se verifica quando se aciona a bomba difusora.
Temos, portanto, o escoamento do gás em altas pressões, e também em baixas pressões.
Evidentemente, o comportamento do gás deverá ser diferente em limites tão díspares (760 torr
versus 10-6 torr). De fato, dizemos que o escoamento do gás quando em pressões altas é viscoso, ou
seja, pode-se observar o fenômeno de dissipação interna. Por outro lado, em baixas pressões, o
fenômeno da viscosidade não mais é definido como fizemos acima, e o escoamento seguirá
equações diferentes das do regime viscoso. Este último caso chamamos de escoamento molecular,
para diferenciar do regime viscoso. Em geral, usa-se o conceito de livre caminho médio para
caracterizar estes regimes de escoamento. No caso viscoso, em que a pressão é alta, dizemos que o
livre caminho médio é pequeno comparado com as dimensões da câmara e das tubulações em que o
gás se move. No caso do regime molecular, dizemos que o livre caminho médio é maior que essas
dimensões. Por extensão, quando o livre caminho médio for da ordem das dimensões da câmara e
das tubulações, dizemos que estamos no regime intermediário. Estas observações terão um
tratamento quantitativo nas secções futuras.

Aqui, queremos introduzir outro conceito para definir os regimes viscoso e molecular de um
gás, usando para isso a comparação entre o número de choques intermoleculares e o número de
choques das moléculas com as paredes do recipiente. Em um recipiente de volume V, utilizando o
conceito de livre caminho médio (eq. 21), o número X de colisões intermoleculares por unidade de
tempo é dado por
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X �
n V �v
�

� 2� �2 n2
�v V     (31)

Se o recipiente tem uma superfície interna A, o número de moléculas chocando-se com as paredes é

Y �A ��
1
4

n �v A     (32)

A razão entre o número de colisões intermoleculares e o de colisões moléculas-paredes é dada por:

X
Y
�4 2� �2 V

A
    (33)

Esta razão será usada para delimitar os regimes viscoso e molecular, uma vez que é uma função de
n, e assim da pressão, de ξ, ou seja, da natureza do gás, e das dimensões do recipiente V/A.
Considere-se o modelo de um recipiente cilíndrico com diâmetro D e comprimento L grande
comparado a D. A razão V/A será dada por:

V
A
�

��D
2�

2

L

� D L
�

D
4

(34). Assim,
X
Y
� 2� n �2 D (35). Para o ar, em unidades SI,

podemos colocar
X
Y
�6,28�10�19 n D (36). A Tabela IV mostra o livre caminho médio, a

densidade molecular e a razão X/Y para o ar em um recipiente cilíndrico de raio R = 1 m como
função da pressão. Podemos ver que, na pressão atmosférica, o número de colisões moléculas-
moléculas é 15 milhões de vezes maior que o número de colisões molécula-parede. A pressão deve
cair a aproximadamente 10-5 torr para que seu número se iguale, X/Y = 1. 

Tabela IV: Razão X/Y como função de P para D = 1 m

P(torr) λλλλ(m) n (moléculas/m3) X/Y Regime

760 6,7.10-8 2,46.1025 1,5.107 Viscoso

10 5,0.10-6 3,24.1023 2,0.105

10-1 5,0.10-4 3,24.1021 2,0.103

10-3 5,0.10-2 3,24.1019 20

10-5 5 3,24.1017 2,0.10-1 Molecular

10-7 500 3,24.1015 2,0.10-3

10-9 5,0.104 3,24.1013 2,0.10-5

Como já falado acima, o estado viscoso passa continuamente para o estado molecular, de
modo que haverá um intervalo de pressões em que o livre caminho médio é comparável com as
dimensões do recipiente, ou, equivalentemente, o número de colisões molécula-molécula será da
mesma ordem que o número de colisões molécula-parede. Este regime será denominado regime
intermediário. O tratamento quantitativo destes regimes será dado abaixo.
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Arraste molecular

No regime viscoso, todas as colisões foram supostas serem perfeitamente elásticas, de modo
que uma molécula, ao atingir uma superfície, reflete-se dela como uma esfera elástica. A baixas
pressões, todavia, esta imagem não é confirmada por resultados experimentais. Pelo contrário, os
experimentos mostram que, ao se chocar com uma superfície, uma molécula adere a ela
temporariamente, como se sofresse o fenômeno de condensação, permanecendo na superfície um
dado tempo, e sendo re-emitida, ou re-evaporada, em uma direção independente da de incidência.
Este fenômeno está intimamente ligado ao fenômeno de adsorção, que será tratado em maior detalhe
mais à frente.

Supondo uma parede inicialmente limpa (livre de gás) colocada em presença de gás a uma
determinada pressão, observa-se que as moléculas de gás condensam-se na superfície,
permanecendo um certo tempo antes de re-evaporar. O número de moléculas chocando-se com a
unidade de superfície na unidade de tempo é dado pela eq. 9, e o número de moléculas necessário

para cobrir a superfície formando uma monocamada é: �m�
1

�2 (37), ou seja, o tempo para

formar esta monocamada é:

m�
�m

�
�

4

n �2 �v2
�� 2�

�2 n � M
R T

   (38)

e assim, para formar a monocamada, as moléculas têm que permanecer na superfície no mínimo este

tempo. Para o nitrogênio a 20oC, a equação 38 pode ser escrita na forma m�
1,72�10�6

P
(39),

em que τm é dado em segundos e P em torr. Assim, para P = 10-4 torr, τm = 1,7.10-2 s, tempo
suficiente para transferir energia para a molécula. Se a superfície está em movimento ela pode
transferir uma componente de velocidade para a molécula. Este é o princípio de funcionamento das
bombas moleculares, a serem discutidas na secção sobre bombas de vácuo.

Transpiração térmica

A taxa àqual moléculas deixam um recipienteatravés deuma aberturaem uma parede fina é

dada por q�� A �
1
4

n �v A , e a massa do gás saindo do recipiente é:

W�m q�
1
4

m n �v A �
1
4
� �v A ��

R T
2� M

A      (40).

Se temos duas câmaras A e B separadas por um plug poroso, e o gás nas câmaras está em
diferentes temperaturas TA e TB, haverá um fluxo de gás entre as duas câmaras até se estabelecer
uma situação estácionária em que a massa do gás deixando o recipiente A iguala à que entra vinda

do recipiente B, ou seja, temos a condição: �A TA��B TB (41). Este fenômeno é chamado

de transpiração térmica. Como ρ é proporcional à pressão e inversamente proporcional à

temperatura (eq. 2), podemos escrever:
PA

PB

�
TA

TB

(42). Esta expressão é importante para

sistemas de vácuo que utilizam baixas temperaturas em seus componentes, como armadilhas e
bombas criogênicas. Assim, se a câmara A está na temperatura do ar líquido, 90 K, e a pressão é
obtida por um medidor na temperatura ambiente (300 K), então o valor real de PA é dado por 
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PA�
90
300

PB�0,55 PB (43). Se as duas câmaras estão ligadas por um tubo de grande

diâmetro, ou a pressão é suficientemente alta para o livre caminho médio ser muito menor que o
diâmetro do tubo, de modo que as colisões moléculas-moléculas sejam predominantes, a condição
de equilíbrio é PA = PB, ao invés da condição dada pela equação 42.

Condutividade térmica de gases rarefeitos

Tal como no caso da viscosidade, o processo de transferência de calor por gases no regime
viscoso é diferente do caso do regime molecular. No primeiro caso a totalidade das moléculas é
responsável pela transferência de calor, enquanto no segundo caso as moléculas individualmente
carregam o calor de parede a parede.

Vamos tratar inicialmente do caso do regime viscoso. Podemos considerar camadas de
fluido de espessura λ, o livre caminho médio, entre duas placas que estão às temperaturas T1 e T2, e
colocadas a uma distância y. A queda de temperatura entre as camadas, analogamente ao que

acontece no caso da viscosidade (eq. 27), pode ser escrita como 2 �T1�T2�
�

y
. Se o calor

específico a volume constante é cv, o calor transferido por unidade de área é:

E�
1
6

n �v �2 m � �T1�T2�
�

y
�

1
3

� �v cv � �T1�T2�

y
   (44).

Portanto, a condutividade térmica é dada por: k c�
1
3
� �v � cv (45). Comparando esta última

equação com a equação 28 para η, podemos escrever k c�� cv (46). Tal como no caso da

viscosidade, uma análise mais detalhada do mecanismo de transferência de calor modifica esta

expressão para k c�
1
4
�9 ��5� � cv (47), em que ��

cp

cv

. Se cv é expresso em cal/(g.K), kc

é dado em cal/(cm.s.K). Para gases monoatômicos (He, Ar, Hg,...) γ = 5/3, para gases diatômicos
(O2, H2, N2,...) γ = 7/5 e para gases triatômicos (CO2,...) γ = 4/3. A Tabela V dá a condutividade
térmica para diferentes gases.

Tabela V: condutividade térmica para gases a 0oC (cal/(cm.s.K)
Gás kc Gás kc

Hidrogênio 4,19.10-1 Hélio 3,43.10-4

Nitrogênio 5,7.10-5 Neônio 1,09.10-4

Oxigênio 5,8.10-5 Argônio 3,9.10-5

Ar 5,8.10-5 Criptônio 2,1.10-5

Monóxido de Carbono 5,3.10-5 Mercúrio 1,2.10-5

Dióxido de Carbono 3,4.10-5

Como a viscosidade não é função da pressão, segue-se da eq. 47 que a condutividade térmica
dos gases é independente da pressão. Isto é válido no regime viscoso (lembramos que se trata de
condução térmica como para um sólido; isto muda quando levamos em conta o mecanismo de
condução por convecção). 
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No caso do regime molecular, para o qual o livre caminho médio é da ordem de, ou maior
que, as dimensões do recipiente, o gás não mais é caracterizado por uma viscosidade, e neste caso a
eq. 47 não mais éválida, e acondutividadepassa aser uma função da pressão do gás. O processo de
condução nesta condição é denominado condução molecular livre, e para poder exprimi-lo é
necessário introduzir o conceito de coeficiente de acomodação. Este coeficiente é definido como a
razão entre a energia que é efetivamente transferida entre moléculas atingindo uma superfície e a
superfície, e a energia que teoricamente seria transferida se as moléculas atingissem o equilíbrio
térmico com a parede, após atingi-la. 

Quando moléculas originalmente à temperatura Ti atingem uma superfície quente à
temperatura Ts > Ti, em geral a temperatura das moléculas não atinge Ts nas primeiras colisões, mas
o fazem após várias colisões. Assim, as moléculas que re-evaporam da superfície têm uma energia
média menor que Ts, que será designada por Tr. O coeficiente de acomodação é definido por

��
T r �T i

Ts�T i

   (48).

Se as moléculas atingem o equilíbrio térmico com a superfície antes dela escapar, Tr = Ts e α = 1.
Por outro lado, se as moléculas são refletidas elásticamente sem qualquer mudança na sua energia,
Tr = Ti e α = 0. A Tabela VI dá alguns valores de α para diversos gases e superfícies, levando em
conta os graus de liberdade de rotação e translação.

Tabela VI: Alguns valores do coeficiente de acomodação

Superfície W Pt Ni Fe

Gás Ordinária Preta

Hidrogênio 0,36 0,28 - 0,29

0,2 0,36 0,71 0,82

Nitrogênio 0,57 0,89 -

0,87 0,81 -

Ar - 0,9 -

Oxigênio 0,9 0,85 0,95 0,86

Dióxido de
Carbono

-
0,97

Mercúrio 0,95

Hélio 0,02

Neon - 0,82 0,1

- 0,4

Argônio 0,85 0,89 0,93

0,09

Criptônio - 0,69

De acordo com a eq. 9 o número de moléculas com velocidade entre v e v + dv que atingem

uma área unitária na unidade de tempo é d ��
1
4

dn
dv

v dv�
1
4

v dn (49). Como cada molécula

tem energia cinética ½ mv2, a energia transferida é d E�
1
8

m v3 dn     (50), e assim, 
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E�
1
8
�v = 0

v =�
v3 dn (51), que, resolvida usando a distribuição de Maxwell-Boltzman, resulta em

E�
1
8

m
4
3
�v �v2�

1
6

n m �v �v2 (52). Esta é a energia transferida por todas as moléculas que

atingem a superfície na unidade de tempo. Uma vez que o seu número é ��
1
4

n �v (9), temos

que a energia média transferida por molécula é
Em�

E
�
�

4
6

n m �v �v2

n �v
�

2
3

m �v2�2 k T
(53),

ao invéz de Em�
3
2

k T , que é a energia média das moléculas em um volume. Para gases

monoatômicos a baixas pressões, a transferência de energia da placa quente para a fria será
(utilizando as eq. 9 e 53)

E0�
E
�
�

1
4

n �v i 2 k �T r �T i �   (54),

e, utilizando as eq. 2 e 48, temos:

E0�
1
2
�
P �v i

T i

� �T r �T i ��
�

2

P �v i

T i

�Ts�T i �    (55),

em que α é o coeficiente de acomodação, P é a pressão do gás, vi é a velocidade média na
temperatura Ti e Ts é a temperatura da superfície quente. Assim, a taxa de transferência de energia
em baixas pressões é proporcional à pressão e à diferença de temperatura entre as superfícies.

Para gases diatômicos e poliatômicos, as moléculas atingindo a superfície quente aumentam
não apenas a energia translacional, mas também a rotacional e a vibracional. A quantidade de
energia vibracional possuída pelas moléculas, comparada com a energia translacional, é medida
pelo valor de γ. Um cálculo detalhado leva à seguinte expressão para a energia transferida:

E0�
�

8 	��1
��1
 P �v i

T i

�Ts�T i �    (56),

que, no caso de γ = 5/3 (caso dos gases monoatômicos), transforma-se na eq. 55. Explicitando �v i

em função da temperatura Ti e M, a massa molecular, a eq. 56 fica:

E0�
�

2
��1
��1

R
2� M 273

273
T i

�Ts�T i � P��0 �
273
T i

�Ts�T i � P    (57).

Nesta expressão Λ0 é chamada condutividade molecular livre a 0oC, e é dada por:

�0�
��1

2 ���1�
R

2� M 273
�

110
M

��1
��1

  (58),

sendo que nesta última equação Λ0 é expressa em ergs/(s.cm2.oC.µbar). Podemos ter também 

�0�
1,47�10�2

M

��1
��1

  (59),

com Λ0 expressa em W/(cm2.oC.torr). Para ar, para o qual γ = 7/5 e M = 28,98 g, Λ0 = 1,64.10-2

W/(cm2.oC.torr).
Assim, a condução térmica por unidade de área de uma superfície à temperatura Ts = 100oC

para uma superfície a Ti = 20oC por ar à pressão de 10-2 torr e com α = 0,8 será dada por E0 ≈ 10-2

W/cm2. A Tabela VII dá valores de γ e Λ0 para vários gases.
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Tabela VII: valores da condutividade térmica livre Λ0 (W/(cm2.K.Torr))

Gás M(g) γγγγ ΛΛΛΛ0

Hidrogênio 2,02 1,41 6,07.10-2

Hélio 4,00 1,67 2,93.10-2

Vapor d'água 18,02 1,30 2,65.10-2

Neônio 20,18 1,67 1,31.10-2

Nitrogênio 28,02 1,40 1,66.10-2

Oxigênio 32,00 1,40 1,56.10-2

Argônio 39,94 1,67 9,29.10-2

Dióxido de carbono 44,01 1,30 1,69.10-2

Mercúrio 200,60 1,67 4,15.10-3

A condutividade térmica a baixas pressões é usada para medir a pressão, dando origem aos
medidores de vácuo por condutividade térmica. Estes medidores serão discutidos na secção sobre
medidores de vácuo.
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