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BOMBAS DE VÁCUO 
 

1.Introdução 

De um modo geral, as bombas de vácuo podem ser classificadas como 
bombas de transferência (ou deslocamento) de gás, e bombas de captura (ou 
aprisionamento). As primeiras retiram o gás de uma certa região do sistema de 
vácuo transferindo-o para outra região (para outra bomba, ou para a atmosfera). As 
bombas de captura retém o gás dentro da própria bomba. A retenção se dá em 
materiais adequados para a adsorção ou para a absorção do gás. 

 São detalhes essenciais de qualquer bomba de vácuo: 

- a velocidade de bombeamento, S – geralmente expressa em m3/hora ou 
litro/s, definida na entrada da bomba; 

- a curva característica da velocidade de bombeamento – é a curva S x P, 
sendo P a pressão na entrada da bomba; 

- a pressão mínima – menor pressão que se pode atingir com a bomba; 

- a qualidade do vácuo produzido – é a propriedade que tem a bomba de 
não contaminar o sistema de vácuo com vapores indesejáveis 
(geralmente óleo da própria bomba). 

Bombas de vácuo operam a partir da pressão atmosférica ou a partir de 
pressões sub-atmosféricas. Estas últimas, portanto, requerem a conexão com outra 
bomba – a bomba primária ou bomba de apoio – para que seja produzido o vácuo 
inicial. No caso das bombas de transferência, a primária funciona continuamente 
para remover os gases para a atmosfera. 

Os intervalos de pressão de trabalho de vários tipos de bomba são mostrados 
na Fig. 1.1. O funcionamento de algumas dessas bombas é descrito a seguir.  

 

 

Figura 1.1. Intervalos de operação de algumas bombas de vácuo. 
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2. Bombas rotativas de palhetas 

 São bombas de transferência constituídas por um estator cilíndrico no interior 
do qual gira um rotor cilíndrico conforme mostra a Fig. 2.1. O rotor tem duas fendas 
diametralmente opostas nas quais se encaixam as duas palhetas (placas 
retangulares) que são forçadas contra a parede do estator por uma mola. Tanto o 
rotor como o estator e são de aço, enquanto as palhetas podem ser de aço ou de 
um polímero de alta resistência mecânica. O estator tem três orifícios; um para 
entrada do gás (admitido pelo tubo da direita na figura), outro para a saída do gás 
através da válvula de descarga (“discharge valve”, na figura), e o terceiro ligado ao 
dispositivo de lastro de gás (DLG). Este último, através de uma válvula regulável, 
pode admitir ar atmosférico (lastro de ar, “ballast air” na figura) no estator. 

  

 
Figura 2.1. Representação esquemática de uma bomba rotativa de palhetas. 

 

 A bomba rotativa de palhetas (BRP) pode funcionar de dois modos: sem e 
com lastro de gás. No funcionamento sem lastro de gás, a válvula do DLG 
permanece fechada. O rotor gira e um volume de gás é inicialmente aprisionado 
entre o estator e as duas palhetas. Com a rotação, o gás é comprimido, a pressão 
cresce, a válvula de descarga (construída de um material flexível) abre, e o gás é 
expelido para fora da bomba. Uma camada de óleo bloqueia a entrada de ar 
atmosférico para dentro do estator durante a abertura da válvula de escape.  

 Como para outras bombas, define-se um quociente, denominado de razão, 
ou taxa, de compressão, que é a razão entre a pressão do volume de gás no 
instante em que é aprisionado entre o estator e as palhetas e a pressão desse gás 
no final da etapa de compressão, quando a válvula de descarga abre.  

 Condensação de vapor, particularmente do vapor de água presente no ar, 
pode ocorrer no estágio de compressão, misturar com o óleo e causar sua 
deterioração. Isso pode ser evitado com o acima mencionado DLG. Para a operação 
da bomba com lastro de gás, a válvula do DLG permanece parcialmente ou 
totalmente aberta. Com isso, ar atmosférico é admitido entre o estator e as palhetas 
e, no estágio de compressão, o diafragma em série com a válvula do DLG fecha, 
interrompendo a entrada de ar. Tanto o volume de gás bombeado do sistema de 
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vácuo como o ar admitido pelo DLG são então expulsos através da válvula de 
descarga. A finalidade da admissão de ar pelo dlg é provocar a abertura da válvula 
mais cedo do que na situação em que ar não é admitido. Assim, a taxa de 
compressão para o vapor eventualmente contido no volume de gás bombeado é 
diminuída, evitando sua condensação. 

 A Fig. 2.2 é uma vista expandida de uma bomba rotativa de palhetas. Entre 
os vários detalhes do desenho, observa-se o eixo do rotor que é adaptado a um 
motor elétrico (não mostrado na figura). Todo o conjunto é imerso em óleo que 
fornece lubrificação, selagem e resfriamento. Um ponto importante é a lubrificação 
das superfícies de contato rotor-estator, que ocorre pela migração do óleo para a 
superfície interna do estator quando a válvula de exaustão é aberta (Fig. 2.1). Nas 
bombas rotativas de palhetas, como nas demais bombas de vácuo em que existe 
movimento relativo de suas partes internas, a selagem, ou vedação contra o ar 
atmosférico é um ponto crítico na sua construção. A vedação no eixo do rotor é feita 
por juntas de neopreno (“neoprene gaskets”, na Fig. 2.2). Outro ponto que requer 
atenção é o contato entre as palhetas e a superfície do estator, que deve, da melhor 
forma possível, diminuir a transferência de gás entre os dois lados de cada palheta, 
isto é, diminuir o “vazamento” de gás do lado de pressão mais alta para o de 
pressão mais baixa. Isso é conseguido com o óleo existente na superfície do estator 
que contribui para fazer um excelente selo dinâmico na região de contato entre as 
palhetas e o estator. O óleo também faz um selo dinâmico, denominado de selo 
vertical, na região de menor separação entre o rotor e o estator. Para que o selo 
vertical tenha, de fato, efeito de selagem, a distância de separação rotor-estator 
nessa região deve ser da ordem de 20 a 30 μm, o que demonstra o nível de 
precisão necessário para a fabricação de uma BRP.  

 

 
Figura 2.2. Vista expendida de uma bomba rotativa de palhetas. 

 

 As bombas rotativas até aqui discutidas são chamadas de bombas de um estágio, 
isto é, tem um único estator e rotor.  
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 Um dos fatores limitantes na operação de uma bomba de um estágio é o selo 
vertical que, como mencionado acima, é um diminuto espaço preenchido com óleo. 
Numa bomba de um estágio, a razão entre as pressões entre os dois lados do selo 
pode ser da ordem de 105 (1000 mbar para 0,01 mbar). Acima desse valor, o selo de 
óleo será rompido e gás vazará do lado de alta pressão para o de baixa pressão, 
retornando em parte ao sistema que está sendo bombeado. O rompimento também 
causa o efeito de backstreaming, que é o movimento do óleo e seu vapor em 
direção oposta ao fluxo de gás bombeado.  

 Nas bombas de duplo estágio esse problema é atenuado empregando-se 
dois cojuntos rotor-estator dispostos em série e acionados por um eixo comum. Não 
existe a válvula de exaustão no primeiro estágio e apenas no segundo. O gás 
comprimido nesse estágio é dirigido para o segundo estágio e expelido para fora da 
bomba. Com o alívio da diferença de pressão através do selo vertical do primeiro 
estágio, são minimizados, tanto o retorno de gás para o sistema que está sendo 
bombeado como o efeito de backstreaming.  

A Fig. 2.3 mostra uma bomba rotativa de palhetas e suas respectivas curvas 
de velocidade de bombeamento. A forma da curvas é típica para essas bombas. A 
velocidade de bombeamento  

 

 
Figura 2.3. Bomba rotativa de palhetas e respectivas curvas de velocidade de 

bombeamento.  

 

decai lentamente com o decréscimo da pressão, e a partir de uma região de 
pressão que depende da bomba, cai acentuadamente. Como pode ser visto nas 
curvas, para uma mesma bomba, com lastro de gás a pressão final é mais alta do 
que aquela sem o lastro. Independentemente do tipo da bomba de um estágio, a 
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pressão final não é muito menor que 10-2 mbar. Pressões finais da ordem de 10-4 
mbar podem ser alcançadas com bombas de duplo estágio.  

 

3. Bombas de pistão rotativo 

 Existem diferentes tipos de bombas de pistão rotativo e um deles é 
representado na Fig. 3.1. O eixo do motor que faz girar o estator é concêntrico com 
o eixo do estator, mas este último gira excentricamente, conforme pode ser 
deduzido da figura. A camisa externa ao rotor é rigidamente ligada a um tubo. A 
camisa é externa ao rotor é rigidamente ligada a um tubo oco com uma abertura 
através da qual o gás é admitido no interior da bomba. O rotor gira no sentido 
indicado na figura, comprime o gás e a pressão aumenta o suficiente para forçar a 
abertura da válvula de exaustão. Como numa bomba rotativa de palhetas, o 
conjunto é imerso em óleo que atua na lubrificação e completa a selagem.  

 

 
Figura 3.1. Bomba de pistão rotetivo 

 

 Bombas de pistão rotativo são projetadas para altas velocidades de 
bombeamento, podendo chegar a 103 m3/h. O calor gerado pela compressão do gás 
pode ser considerável e o estator é refrigerado à água. A forma das curvas S x P 
são similares àquelas das bombas rotativas de palhetas.  

 

4. Bombas Roots 

 A bomba Roots tem dois rotores cuja seção reta tem a forma de um oito, que 
podem ser vistos na Figura 4.1 juntamente com uma fotografia desse tipo de 
bomba. Os rotores tem seções retas idênticas e giram em sentidos contrários. O 
desenho ilustra a tomada, compressão e expulsão do gás (etapas a, b, c e d). A 
construção e arranjo dos rotores é tal que grande parte da superfície de um deles se 
ajusta à superfície do outro durante a rotação. O mesmo ocorre com os rotores e  e 
a superfície do estator. Os rotores, entretanto, não se tocam nem tocam o estator. 
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Existem então o que chamamos de selos dinâmicos rotor-rotor e rotor-estator cujos 
intervalos são de 0,1 mm aproximadamente. 

 

 
Figura 4.1. Bomba Roots e as várias etapas (a, b, c e d) de bombeamento do gás. 

 

 Como a entrada da bomba não é totalmente isolada da saída (ver setas na 
Fig. 4.1), devido aos pequenos intervalos mencionados acima, existe um pequeno 
fluxo de gás de retorno à entrada da bomba. Portanto, a razão de compressão é 
muito menor que a de uma bomba rotativa de palhetas. Entretanto a ausência de 
fricção entre os rotores e entre esses e o estator permitem altas velocidades de 
rotação (1000 – 4000 rpm) levando a altas velocidades de bombeamento.  

Uma taxa de compressão de 10, alcançável nas bombas Rots, para uma 
pressão na entrada de 10-3 mbar, implica numa pressão de saída de 10-2 mbar. 
Portanto, a Roots deve ser conectada à uma bomba de apoio em sua saída, capaz 
de produzir essa última pressão. Curvas de velocidade de bombeamento para uma 
mesma Roots com diferentes bombas de apoio são exibidas na Fig. 4.2.  

 

 
Figura 4.2. Curvas de velocidade de bombeamento de uma bomba Roots para 
diferentes bombas de apoio. 
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No estágio de compressão da Roots, o gás aquece e, como essas transportam 
grandes quantidade de gás, aquecimento excessivo do corpo da bomba pode 
ocorrer. A Fig. 4.3  exibe uma bomba com um dispositivo destinado a evitar esse 
problema. Se a pressão do gás for excessivamente alta, geralmente superior à  

 
Figura 4.3. Bomba Roots com válvula de alívio (indicada pelo número 7) para 
excesso de pressão. A bomba tem duas saídas alternativas: 5 e 5a. 

 

pressão atmosférica, a válvula de alívio (número 7 no desenho) abre, diminuindo a 
taxa de compressão e, consequentemente, a temperatura da bomba.  

 

5. Bombas de garras 

 A Fig. 5.1 representa esquematicamente uma bomba de garras (“claw pump”) 
nas diversas etapas de operação (A, B, C e D). O estator tem a forma de um oito e  

 

 
Figura 5.1. Bombas de garra em suas quatro etapas do ciclo de bombeamento. 
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os rotores tem a forma de garras e giram em sentidos contrários. Ao girar, os rotores 
quase se tocam e, em determinadas posições, parte de suas superfícies ficam, 
conforme mostra a figura, extremamente próximas do estator. A selagem dinâmica 
do gás é então propicIada por essas reduzidas separações.  

 As garras aprisionam o volume de gás admitido pela porta de entrada (região 
escura na etapa A) e o comprimem em direção à porta de saída (região escura à 
direita na etapa D). Durante uma completa rotação das garras, primeiro a porta de 
entrada é descoberta e gás é admitido à bomba. Então ambas as portas são 
fechadas e o gás é aprisionado e comprimido. Finalmente a porta de saída abre e o 
gás comprimido é expulso da bomba. 

Bombas de garras multi-estágio tem diversas unidades semelhantes à representada 
na  Fig. 5.1, acopladas em série. Com três estágios, a bomba alcança pressões da 
ordem de 5 x 10-2 mbar descarregando o gás na atmosfera ambiente. Curvas de 
velocidade de bombeamento em função da pressão de entrada são mostradas na 
Fig. 5.2. 

 

 
Figura 5.2. Curvas de velocidade de bombemento em função da pressão para 
diversos tipos de bomba de garras. 

 

 

6. Bombas de difusão 

 Uma bomba de difusão é mostrada na Fig. 6.1. A peça à esquerda é o 
difusor, que se adapta no interior da bomba. A parte superior da bomba (boca) 
conecta-se à câmara ou à parte do sistema de vácuo a ser bombeada; e o outro 
terminal (saída) liga-se a uma outra bomba – a bomba de apoio – geralmente do 
tipo rotativo de palhetas ou Roots.  

 



9 
 

 

 

 

Figura 6.1. Bomba de difusão e respectivo difusor. 

 

A Fig. 6.2 representa uma seção de corte de uma bomba de difusão. Uma 
certa quantidade de óleoque repousa no fundo da bomba é aquecido por um reistor  

 

 
 

Figura 6.2. Vista em corte de uma bomba de difusão. As setas indicam o fluxo do 
vapor do óleo e sua ejeção nos três estágios do difusor. O gradiente de pressão durante o 
funcionamento é indicado pela diferente densidade de pontos do desenho. 
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elétrico e seu vapor se propaga no difusor, sendo ejetado através das aberturas de 
cada um dos seus três estágios. Como a bomba é projetada para alto e ultra alto 
vácuo, as moléculas de óleo tem longo caminho livre médio, além de serem 
ejetadas do difusor com velocidades supersônicas. Colisões dessasmoléculas com 
as moléculas do gás transferem momento para estas últimas causando a 
compressão do gás na região inferior da bomba de onde é removido pela bomba de 
apoio (“forepump”, Fig. 6.2). Contribui para a eficácia dessa transferência de 
momento o alto peso molecular dos óleos usados nessas bombas. 

 Nas Fig. 6.1 e 6.2, pode ser observada uma serpentina de refrigeração que 
envolve o corpo e outras partes da bomba. Sua finalidade é produzir a condensação 
do vapor de óleo que incide nas superfícies internas. O óleo condensado, por 
gravidade, retorna ao reservatório, completando o ciclo evaporação-condensação e 
permitindo que a bomba funcione continuamente. 

 Como consequência do emprego de óleo, seu vapor pode difundir através da 
boca da bomba em direção à outras regiões do sistema de vácuo. Em parte, essa 
contaminação se origina do próprio vapor ejetado pelo difusor; uma pequena fração 
das moléculas ejetadas, por colisões sucessivas com as moléculas do gás, migra 
em direção à boca da bomba. Outra causa de contaminação advém da camada de 
óleo das paredes cujo vapor também pode migrar para o sistema de vácuo. 

 A pressão parcial de óleo numa câmara evacuada por uma bomba de difusão 
pode ser diminuída, ou mesmo reduzida a valores insignificantes, pelo uso de 
“baffles” e de armadilhas frias (“cold traps”). cujas superfícies condensam, com alta 
probabilidade, as moléculas de óleo que nelas incidem e dessa forma dificultam a 
sua migração. A Fig. 6.3 mostra como esses dispositivos são acoplados a uma  

 
Figura 6.3. Bomba de difusão com “baffle” e armadilha fria. 
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bomba de difusão. Os “baffles” são lâminas metálicas justapostas e com um 
desenho tal que nehuma molécula pode atravessá-los sem colidir ao menos uma 
vez com as lâminas. As armadilhas frias (“cold traps”) consistem de um recipiente 
contendo um líquido de refrigeração – geralmente nitrogênio líquido – no interior de 
um invólucro em vácuo. A baixa temperatura da superfície do recipiente interno 
aumenta a probabilidade de captura das moléculas de óleo que eventualmente 
atravessam o “baffle”. Após um longo tempo de operação de um conjunto como o da 
Fig. 6.3, observa-se que um filme de óleo é formado nas superfícies dos “baffles” e 
armadilhas frias. O filme pode ser uma nova fonte de vapor de óleo que pode 
difundir para uma câmara. Esse efeito é evitado com a baixa temperatura da 
superfície hospedeira do filme – como é o caso da armadilha fria com nitrogênio 
líquido – que reduz drasticamente a pressão de vapor do filme de óleo. 

 A Fig. 6.4 mostra a curva de velocidade de bombeamento em função da 
pressão para uma particular bomba cujo diâmetro da boca é de 76 mm. A forma da 
curva, mostrando velocidade de bombeamento constante nas regiões de alto e ultra 
alto vácuo, e caindo acentuadamente a partir da pressão de cerca de 10-3 mbar, é 
típica de bombas de difusão.  

 

 
Figura 6.4. Curva de velocidade de bombeamento (litro/s) em função da pressão 
para uma bomba modelo Diffstak com boca de 76 mm.  

 

Importante notar que bombas de difusão geralmente não funcionam em pressões 
maiores que cerca de 10-2 mbar. Nessas pressões o livre caminho médio das 
moléculas de vapor de óleo não é suficiente para que se forme um jato saindo dos 
estágios do difusor, não havendo, portanto, a necessária transferência de momento 
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das moléculas de óleo para aquelas do gás, o que, conforme acima discutido, é o 
mecanismo necessário para que haja bombeamento. 

 Pressões na faixa de 10-10 mbar podem ser alcançadas com bombas de 
difusão quando acopladas com “baffles” e armadilhas de alto desempenho. 

 

 

7. Bombas moleculares e turbomoleculares  

 O funcionamento dessas bombas tem por base o efeito que se denomina 
arrasto molecular (“molecular drag”, em inglês) que será inicialmente descrito. 

Arrasto molecular 

 Ao adsorver, as moléculas de um gás não são imediatamente reemitidas à 
fase gasosa mas permanecem um certo tempo na superfície, denominado de tempo 
de repouso, que depende da energia de interação da molécula com a superfície e 
da temperatura desta última.. O ângulo segundo o qual a molécula é reemitida não 
guarda nenhuma relação com o ângulo no qual incidiu.  

Consideremos uma canaleta com uma placa superior conforme ilustra a Fig. 
7.1. A placa se desloca em relação à canaleta ao longo da direção x. Uma 
pequeníssima distância, h0, separa a placa da canaleta, formando o que chamamos 
de selo dinâmico, e um gás em baixa pressão preenche o espaço entre a canaleta e 
a placa. As moléculas do gás nesse espaço estão num contínuo processo de 
adsorção-dessorção. Sendo v a velocidade da placa, cada molécula dessorvida da 
placa tem seu vetor momento acrescido (em relação ao momento que teria quando 
a placa é estacionária) de mv. Como v é paralela ao eixo x, a colisão dessas 
moléculas com aquelas do gás produz um gradiente de pressão orientado na  

 

 

 

Figura 7.1. Canaleta contendo gás em baixa pressão. A placa superior se desloca 
com velocidade v paralela ao eixo x. 

 

mesma direção e sentido desse eixo. A placa, portanto, arrasta o gás – efeito que 
chamamos de arrasto molecular. Mesmo para pressões muito baixas, esse efeito 
continuará ocorrendo. O gradiente de pressão será estabelecido devido ao impulso 



13 
 

 

dado pelo rotor às moléculas dessorvidas em direção à saída da bomba. O arrasto 
molecular existirá mesmo quando a velocidade da placa for pequena. Mas só será 
significativo se essa velocidade for da ordem da velocidade média das moléculas na 
fase gasosa. 

 

A bomba molecular de Gaede 

 O arrasto molecular é o princípio básico de funcionamento das bombas 
moleculares e turbomoleculares. Possivelmente, a bomba molecular de mais 
simples construção seja aquela introduzida por W. Gaede, em 1912, ilustrada na 
Fig. 7.2. Um rotor gira com alta velocidade angular e promove o arrasto das 
moléculas no reduzido espaçamento entre o rotor e o estator. A velocidade 
tangencial da superfície do rotor é comparável à velocidade média das moléculas do 
gás e a compressão se dá no sentido de rotação indicado na figura. 

 

 

Figura 7.2. Esquema da bomba de Gaede.  

 

 Nessa bomba, uma pressão de cerca de10-6 Torr era produzida para uma 
pressão de entrada de 1 Torr. Importante notar, porém, que o funcionamento da 
bomba ocorre em modos diferentes conforme o escoamento da gás em seu interior 
for viscoso ou molecular. No regime viscoso (livre caminho médio das moléculas 
bem menor que o espaço rotor-estator) ocorre o arrasto do gás conforme descrito 
acima (transferência de momento das moléculas dessorvidas para aquelas na fase 
gasosa). No escoamento molecular (livre caminho médio bem maior que o espaço 
rotor-estator) a contribuição de colisões molécula-molécula é insignificante para o 
processo de bombeamento. O transporte de gás se dá então pelo impulso dado pelo 
rotor às moléculas que dessorvem de sua superfície conforme acima assinalado. 

A relação entre pressão de entrada da bomba, p2, e pressão de saída, p1, 
para o modo viscoso é  

p1 – p2 = 6L w η/d2      (7.1) 

e para o modo molecular  

p1/p2 = exp [kvL/d]     (7.2) 

com k = 5,15 x10-5 (M/T)1/2 e onde L(cm) é comprimento do caminho entre a entrada 
e a saída da bomba, w(rad/s) é a velocidade angular do rotor, v(cm/s) é a 
velocidade tangencial da superfície do rotor, d(cm) é a distância de separação rotor-
estator, η(Poise) é o coeficiente de viscosidade do gás, M(g) é a massa molecular 
do gás, e T(K) é a temperatura. A taxa de compressão, p1/p2, é particularmente 
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importante em bombas moleculares. Para uma bomba de Gaede, para o ar (M = 29 
g) na temperatura ambiente (22 ºC) e para L = 50 cm, d = 0,5 cm, w = 104 rpm tem-
se para o modo molecular 

p1/p2 = 107,29 = 1,95 x 107 

que é surpreendetemente alta.  

 A despeito das altas taxa de compressão e da geralmente satisfatória 
velocidade de bombeamento de uma bomba de Gaede, essa bomba pode 
apresentar problemas de operação devido à pequena distância rotor-estator no selo 
dinâmico vertical (região entre a entrada e a saída da bomba, ver Fig. 7.2) que fica 
sujeita à dilatação não uniforme e entrada de partículas, o que pode travar o rotor. 

 Bombas turbomoleculares 

 As bombas turbomoleculares (BTM) também funcionam segundo o princípio 
do arrasto molecular mas tem um desenho totalmente diverso da bomba de Gaede. 
Sua estrutura interna lembra a de uma turbina, conforme pode ser visto na Fig. 7.3. 
Essas bombas existem em várias versões mas todas elas tem por base aquela 
introduzida por W. Becker, em 1956, cuja construção e funcionamento é descrito a 
seguir.  

 

 
Figura 7.3. Esquema da bomba turbomolecular de Becker. Os dois círculos 
concêntricos em baixo no desenho representam a porta de saída da bomba. 

 

 O rotor, exibido na Fig. 7.4, é constituído por dois conjuntos de discos 
paralelos nos quais são usinadas reentrâncias na forma de pás que fazem um 
ângulo com a superfície dos discos. Os discos do rotor se alternam com sistemas de 
pás (estator) presas à parede interna da bomba conforme mostra o esquema da Fig. 
7.3. A porta de alto vácuo (indicada pelas seta bifurcada na Fig. 7.3) tem acesso 
direto à região entre os dois conjuntos de discos. O gás que entra se divide 
simetricamente em dois fluxos, um para cada conjunto rotor-estator. A descarga do 
gás é feita através de dois tubos que se unem na saída da bomba, a qual é 
conectada à bomba de primária. Nas bombas moleculares e turbomoleculares, a 
bomba de apoio é necessária para manter uma pressão na faixa de 10-3 – 10-2 Torr 
na saída. 

 Para possibilitar uma pronta passagem e para comunicar momento às 
moléculas do gás na direção da saída, tanto os discos do rotor como o estator são 

 



15 
 

 

 

 

Figura 7.4. Rotor da bomba de Becker. 

 

construídos com um grande número de pás. O arranjo destas últimas é mostrado 
esquematicamente na Fig. 7.5.  

 

 
Figura 7.5. Discos da bomba de Becker. Os discos do rotor se alternam com as pás 
do estator.  

 

Cada disco do rotor é adjacente a um conjunto de pás do estator que tem um 
ângulo oposto às do rotor, isto é, as pás do estator são a “imagem no espelho” 
daquelas do rotor. Consideremos o vão A entre duas pás no primeiro estator, S1. A 
parede, 1, desse vão forma um canal na forma de um V com a superfície do disco 
do rotor adjacente, R1. Quando R1 se desloca no sentido da seta, moléculas do gás 
são impelidas na mesma direção. A parede 1 do vão B do disco rotor R1 também 
forma um canal em V com a superfície do disco estator S1 mais uma vez resultando 
em gás impelido na direção antes mencionada. Esse processo ocorre de forma 
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similar nos demais rotores e estatores. Com discos de 1 mm de espessura, apenas 
canais curtos são possíveis entre discos e, consequentemente, apenas pequenas 
diferenças de pressão são conseguidas. Contudo, com muitos discos, cada um 
contendo muitas pás e vãos entre eles, todos atuam aditivamente e uma grande 
diferença de pressão entre a entrada e a saída da bomba é estabelecida. Com uma 
pequena difrença de pressão através de apenas um par de discos, a separação, d, 
(Eq. 7.1 e 7.2) pode ser 1 mm ou mais, sem afetar significativamente o desempenho 
da bomba. A separação radial entre o rotor e o envólucro da bomba também pode 
ser de 1 mm ou mais. O problema acima mencionado, advindo da pequena 
separação rotor-estator no selo vertical existente na bomba de Gaede é, portanto, 
eliminado. Se o ângulo entre as pás e a superfície dos discos é diminuída, ocorre 
um aumento na taxa de compressão mas a velocidade de bombeamento é menor. 
Portanto, os discos mais próximos à porta de entrada do gás tem pás de maior 
ângulo (em comparação com aqueles das pás mais próximas da saída) de modo a 
possibilitar maiores velocidades de bombeamento.  

 Na bomba de Becker, o rotor tem 17 cm de diâmetro e o comprimento total da 
bomba é 65 cm. Para uma velocidade de rotação de 16 x 103 rpm, a velocidade de 
bombeamento máxima é de 140 litro/s e a pressão mínima alcançada é 5 x 10-10 
Torr para uma pressão de saída (produzida pela bomba de apoio) de 5 x10-3 Torr.  

 Curvas de velocidade de bombeamento para uma BTM são mostradas na 
Fig. 7.6. A forma das curvas é típica para essas bombas: velocidade  

 

 
Figura 7.6. Curvas de velocidade de bombemento em função da pressão para vários 
gases para uma bomba turbomolecular semelhante à mostrada na figura. 
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aproximadamente constante numa larga faixa de baixas pressões e caindo 
acentuadamente para pressões acima de 10-3 mbar. A velocidade de bombeamento, 
para uma dada pressão, depende da natureza do gás. Isso é de se esperar, pois 
cada gás tem um comportamento particular no que se refere a fatores tais como 
interação com as superfícies internas da bomba, impulso recebido pelas pás do 
rotor e troca de momento nas colisões moleculares. 

Outro parâmetro importante nas BTM é a taxa de compressão (CR, 
compression ratio), exemplificada para algumas bombas na Fig.7.7. Como se vê nos 
gráficos, a taxa varia enormemente conforme o gás. Em baixas pressões é cerca de 
103 para H2 e maior que 108 para N2. O incremento da taxa com o aumento da 
massa molecular do gás, M, é previsto pela Eq. 7.2 que mostra uma dependência 
exponencial com M1/2. A baixa taxa de compressão para H2 é devida basicamente à 
alta velocidade média das moléculas desse gás, o que produz uma acentuada retro 
difusão (difusão da região de alta para a de baixa pressão). Entretanto, conforme 
mostram as curvas da Fig. 7.6, a velocidade de bombeamento de H2 é da mesma 
ordem de grandeza daquela para Ar. Isso ocorre porque as moléculas de H2, sendo 
muito leves, adquirem grandes velocidades quando impulsionadas pelas pás do 
rotor da bomba.  

 

 
Figura 7.7. Taxa de compressão, CR, em função da pressão na saída de bombas 
turbomoleculares. 

 

 Nas BTM, óleos são usados na lubrificação dos rolamentos do eixo do rotor. 
O potencial de contaminação do vapor desses óleos numa câmara em que a bomba 
eventualmente produza vácuo deve então ser considerado. Entretanto, os óleos 
usados são de muito baixa pressão de vapor e de peso molecular elevado. Como 
pode-se ver nos gráficos da Fig. 7.7 que representa valores típicos de CR em 
função da pressão para bombas turbomoleculares, a CR para N2 para baixas 
pressões é maior que 108. Os óleos lubrificantes empregados nessas bombas tem 
pesos moleculares que chegam a mais de dez vezes o do N2. Conforme discutido 
acima, a CR aumenta com o aumento da massa molecular do gás e, portanto, para 
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vapores desses óleos, será significativamente maior que 108. Conclui-se então que 
a contaminação de óleo é pouco significativa para a maioria dos experimentos e 
processos. 

 

 

 

8. Bombas de adsorção 

Certas substâncias tem sua microestrutura aberta, capaz de acomodar 
átomos e pequenas moléculas tais como N2, O2 e H2O no seu interior. Carvão 
vegetal ativado e algumas zeolitas são exemplos notáveis dessas substâncias. O 
primeiro, um material amorfo, apresenta uma alta densidade de microporos. As 
zeolitas, apesar de cristalinas, apresentam canais e espaçamentos interatômicos 
que podem chegar a 1 nanometro e até mais. Equivale então dizer que esses 
materiais tem uma área interna muito grande, podendo chegar a centenas de 
metros quadrados por grama.  

A propriedade adsorvente de um determinado material é caracterizada por 
sua isoterma de adsorção. Esta fornece, para a temperatura do material adsorvedor 
e para um determinado gás, a quantidade do gás adsorvido em função da pressão. 
Frequentemente essa quantidade é expressa em Torr litro normal por grama do 
adsorvente. [A unidade Torr litro normal representa um volume V (litro) de gás à 

temperatura de 0 C numa pressão P (Torr)]. Isotermas de adsorção para carvão 
ativado e uma determinada zeolita estão representadas na Figura 8.1 A forte 
dependência da quantidade de gás adsorvido (Torr Litro g-1) na temperatura 
absoluta é típica das isotermas de gases adsorvidos. Para nitrogênio, por exemplo, 
como pode ser visto na figura, para a pressão de equilíbrio de 10-1 Torr, essa 
quantidade aumenta de cinco ordens de grandeza quando a temperatura do 
adsorvente é rebaixada de 20 para –195 ºC (temperatura de ebulição do nitrogênio 
líquido à  

 
Figura 8.1. Isotermas de adsorção para alguns gases por zeolita artificial (Linde 5A) 
e carvão vegetal ativado. A unidade da ordenada deve ser entendida como Torr litro 
normal por grama de adsorvente.  
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pressão atmosférica). Conforme pode ser calculado pelo gráfico da figura, quando 
zeolita Linde 5A à temperatura de –195 °C é exposta a uma atmosfera de nitrogênio 
de 103 mbar, aproximadamente 0,2 litros desse gás à pressão atmosférica são 
capturados por cada grama da zeolita.  

 As notáveis propriedades de sorção de zeolitas e de carvão ativado levaram 
à sua aplicação em bombas de vácuo. Aqui discutiremos apenas as bombas em que 
o material de sorção chega à – 196 ºC (77 K), ainda dentro do intervalo classificado 
como Região de Baixa Temperatura. Bombas criogênicas, cujo material de sorção 
chega a temperaturas da ordem de 15 K são discutidas mais adiante. 

 A Fig. 8.2.a mostra uma bomba em que zeolita é o material adsorvedor. O 
corpo é construído com um bom condutor térmico (alumínio, principalmente) com 
aletas internas para facilitar a troca de calor do adsorvedor com a parede externa. O 
bombeamento é realizado quando se mergulha a bomba em nitrogênio líquido. 
Quando a pressão de equilíbrio é alcançada, a válvula entre a bomba e a câmara é 
fechada. Nesse estágio, o adsorvente deve estar saturado. A reativação é feita 
retirando-se o recipiente de nitrogênio líquido e deixando-se a bomba voltar à 
temperatura ambiente. Quando isso ocorre, gás evola do adsorvente e é preciso 
abrir a válvula de alívio (rolha de neopreno indicada pelo número 1, na Fig. 8.2.a) 
para deixar o gás bombeado sair.  

 

 
 

Figura 8.2. Bombas de sorção. 

 

 Quando ar é bombeado, o vapor de água adsorvido não dessorve 
completamente quando a bomba volta à temperatura ambiente. Para que a 
dessorção efetivamente ocorra, aquece-se a bomba, normalmente por 1 hora ou 
mais, a temperaturas que chegam a uns 300 °C, empregando cintas aquecedoras.  

 Para que se faça o bombeamento de grandes volumes de gás, é evidente 
que bombas com grande capacidade de sorção devam ser usadas. 
Alternativamente, duas ou mais bombas de menor capacidade podem ser 
empregadas. A Fig.8.2.b ilustra um arranjo com duas bombas que operam  
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Figura 8.3. Curvas de decaimento de pressão com o tempo para vários volumes 
bobeados com bombas de sorção (Fig. 8.2). Após 10 minutos de pré resfriamento à 
temperatura de – 195 ºC. 

 

alternadamente. Quando uma das bombas fica saturada, fecha-se a vávula que a 
comunica com a câmara (número 9 na figura) e aquece-se a bomba. Enquanto isso, 
o bombeamento fica a cargo da outra bomba que entra em operação assim que é 
resfriada e a válvula correspondente (número 8 na figura) é aberta. Quando esta 
última satura, repete-se o ciclo de bombeamento. 

 Bombas de sorção são comumente usadas para produção de vácuo a partir 
da pressão atmosférica. Pressões finais da ordem de 10-2 Torr são tipicamente 
alcançadas desde que exista compatibilidade entre a capacidade de sorção e o 
volume da câmara. Curvas de performance típicas de bombas de sorção como as 
mostradas na Fig. 8.2.a são exibidas na Fig. 8.3.  

 

 

9. Bombeamento por gettering 

 Um dos métodos de produção de vácuo é o bombeamento químico, mais 
comumente chamado de bombeamento por gettering, que consiste na captura do 
gás por materiais quimicamente ativos. Esse bombeamento é empregado, 
principalmente, em dispositivos que funcionam em vácuo em envelopes selados, 
tais como lâmpadas, tubos de raios-X e válvulas eletrônicas. Nesses dispositivos, 
apesar do esforço em se degaseificar todas as superfícies internas e evacuá-los a 
pressões na faixa de alto ou ultra alto vácuo antes da selagem, sempre vai haver 
alguma degaseificação. Bombeamento químico é então empregado para manter a 
baixa pressão necessária ao funcionamento do dispositivo. O material que realiza 
esse bombeamento é o que chamamos de getter, que é integrado no interior do 
dispositivo previamente à selagem. O gás é bombeado por um dos seguintes 
modos: (i) o getter é aquecido a uma temperatura suficientemente alta, evapora e se 
deposita nas superfícies internas do envelope, formando um filme que captura as 
moléculas do gás; (ii) o getter é aquecido, não evapora, mas captura o gás que se 
difunde em seu interior. Os getters classificam-se, portanto, como evaporáveis e 
não-evaporáveis. A Tabela 9.I mostra alguns materiais dentro dessa classificação. 
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Tabela 9.I. Materiais usados em getters. 
 

Evaporáveis Não evaporáveis 

Fósforo vermelho Zircônio 

Estrôncio Titânio 

Cálcio Háfnio 

Bário Tório 

Titânio Terras raras 

 Ligas à base de Zr e Ti 

  

 

Getters evaporáveis 

 Os ingredientes ativos nesses getters são substâncias facilmente 
evaporáveis, tais como bário e fósforo. Devido a sua altíssima reatividade, bário não 
é usado puro mas em ligas com alumínio tais como a liga Al4Ba que, quando 
aquecida em vácuo entre 900 e 1100 °C, decompõe-se permitindo a evaporação do 
bário. Uma configuração muito comum de fonte de vapor de bário é a de um anel de 
aço oco no interior do qual é prensado o pó da liga, conforme mostra a Fig. 9.1.a. O 
aquecimento do anel é indutivo: uma corrente elétrica nele circula pela  

 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 9.1. (a) Fonte de vapor de bário. Seção reta do anel de aço preenchido com 
uma liga Al-Ba. (b) Arranjo para absorção de gás. Tira metálica dobrada em forma de 
sanfona com o pó do material ativo prensado na sua superfície. (Dimensões em 
milímetros). 

 

aplicação de um campo magnético de alta frequência. Uma abertura na forma de 
um canal que circunda o anel permite a saída do vapor de bário. O anel é 
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posicionado de forma tal que o fluxo de vapor é direcionado às paredes do envelope 
do dispositivo, onde forma o filme reativo. Um problema com as ligas Al-Ba é a 
reatividade do Al com o metal do anel formando compostos que podem co-evaporar 
com o bário. Para evitar isso, o pó da liga é misturado com pó de Ni que, com o 
aquecimento, forma uma liga Ni-Al sem interferir com a formação do vapor de bário 
e que não evapora significativamente. 

 Os getters de ligas com bário possibilitaram o desenvolvimento de válvulas 
eletrônicas de longa duração e ainda hoje são usados nesses dispositivos. A Fig. 
9.2 mostra uma válvula eletrônica com sua parte superior escurecida pelo filme de 
bário depositado (lado esquerdo da figura) após a selagem do tubo. O lado direito 
mostra o anel dentro da válvula. O uso de fontes na forma de anéis com bário 
elevou a vida útil de monitores e tubos de TV de 100 para 10.000 horas.  

 

 
 

Figura 9.2. Válvula eletrônica fechada com filme de bário depositado em sua parte 
superior e válvula idêntica a anterior com envelope partido mostrando o anel 
evaporador de bário. 

 

Getters não evaporáveis 

 Também conhecidos pela sigla NEG (“non-evaporable getter”), são operados 
em altas temperaturas de modo a induzir a difusão do gás dentro do sólido. Como a 
evaporação não é importante nesses getters, eles são selecionados entre metais 
quimicamente ativos de baixa pressão de vapor e de alto ponto de fusão. Esses 
incluem Ti, Zr, Ta, Th, U, W e Mo, usados numa variedade de formas: lâminas, tiras, 
fios, hastes e pós.  

 Titânio, em forma de fios ou lâminas, aquecido resistivamente, é 
frequentemente usado como um NEG em válvulas eletrônicas. Após titânio ser 
degaseificado em vácuo a 800 °C por alguns minutos, nenhum gás é liberado 
quando aquecido em temperaturas maiores que essa. Em temperaturas acima de 
700 °C, Ti continuamente absorve N2, O2 e CO2, facilitado pela pronta difusão 
desses gases nessa temperatura. A absorção de N2, O2 e CO2 em Ti é possível em 
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proporções (átomo de gás)/(átomo de Ti) entre 0,1 e 0,9 e os compostos que se 
formam não se dissociam em temperaturas mais altas. Hidrogênio é absorvido por 
Ti em temperaturas até 400 °C. Acima de 500 °C, H2 é liberado do Ti e a 800 °C que 
se torna praticamente livre dese gás. Para a captura de vapor d’água e CH4, Ti é 
aquecido entre 1.000 e 1200 °C. Nesas temperaturas, H2O e CH4 dissociam, e o 
oxigênio e o carbono se difundem no metal, deixando H2 na fase gasosa. A 
temperatura é então reduzida abaixo de 400 °C e H2 é capturado.  

 Tântalo, tungstênio e molibdênio também podem ser usados como getters 
não evaporáveis da mesma forma que se usa titânio (em fios ou lâminas e 
aquecimento resistivo). Zircônio pode ser empregado na forma de uma camada 
sobre uma lâmina ou fio metálico depositada por eletrólise de ZrO2 ou por aplicação 
de uma pasta de ZrH4 que, por posterior aquecimento a 800 °C, libera H2 deixando o 
recobrimento de Zr. Nesses casos, o aquecimento do Zr é feito pela passagem de 
corrente na lâmina metálica.  

 Um material ativo muito utilizado é a liga St101, cuja composição é, em peso, 
(84%)Zr e (16%)Al. Getters de alto desempenho são constituídos por camadas de 
pós dessas ligas, com espessura entre 50 e 100 μm, prensadas a frio sobre tiras de 
ferro ou Constantan, conforme mostra a Fig. 9.3.b. A conformação em pó possibilita 
uma área de grande absorção quando comparada a de uma camada contínua de 
mesmo volume. O aquecimento é propiciado pela passagem de uma corrente 
elétrica na tira. 

 Os NEG de liga St101 tem, inicialmente, atividade nula devido à exposição à 
atmosfera. A ativação é feita em temperaturas entre 700 e 900 °C e seu 
funcionamento se dá de modo ótimo no intervalo 350 – 400 °C. Se a liga tem 
hidrogênio absorvido, durante a ativação esse gás evola e a pressão sobe, mas é 
reabsorvido quando o getter volta à sua pressão de trabalho.  

 Um absorvedor construído com a liga St101 e com conformação idêntica a da 
Fig. 9 1 é empregado no anel de armazenamento (“storage ring”) do LEPC (Large 
Electron-Positron Collider) do CERN–Gênova. A tira hospedeira (liga Constantan) 
tem 30 mm de largura por 0,2 mm de espessura, resultando numa área ativa de 540 
cm2 por metro de tira. Após a ativação, a velocidade de bombeamento para CO e H2 
é aproximadamente 103 litro s-1 por metro de tira. Evidentemente, essa velocidade 
diminui à medida que gás vai sendo absorvido e o getter vai tendendo para 
saturação.  

 

Capacidade de sorção de um getter 

 É a quantidade máxima de gás por grama (geralmente medida em Torr litro 
normal g-1) que um getter é capaz de absorver. Para um mesmo getter, essa 
quantidade difere conforme o gás e também depende, até certo ponto, do histórico 
de temperatura do getter. Capacidades de sorção para vários getters e vários gases 
são especificadas na Tabela 9.II.  

 É interessante lembrar que existe uma dependência entre a velocidade de 
bombeamento por unidade de área de um getter e seu estado de absorção, definido 
como a razão entre a quantidade de gás absorvido e a capacidade de absorção. 

 

 

 

Tabela 9II. Capacidade de absorção de vários getters (em Torr.litro normal g-1). 
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 O2 H2 N2 CO2 

Bário 15`-50 45-88 3-36 5-60 

Magnésio 20-200 -- -- -- 

Misch metal
(*) 20-50 46-64 3-16 2-45 

Tório 7-33 19-54 -- -- 

Alumínio 8-36 -- -- -- 

Urânio 9-10 8-22 -- -- 

(*) Liga de terras raras (cério, lantânio) 

 

 A velocidade de bombeamento por unidade de área de um getter na forma de 
filme é dado pela relação 

SG = 3,64 f (T/M)-1/2   [litro s-1 cm-2]     

onde T a temperatura em graus Kelvin, M (massa de um mol de gás) em grama e f é 
a probabilidade de captura (adsorção seguidade difusão). É evidente que para um 
determinado getter e um determinado gás, f tem um valor máximo e cai para zero 
quando o getter atingiu sua capacidade de absorção (nenhuma molécula 
capturada).  

Para filmes de Ba recém depositados, os seguintes valores de f foram 
determinados: 0,4 para CO, 0,6 para CO2, 0,02 para O2, 0,001 para H2 e 0,003 para 
N2. Empregando a equação acima para CO e O2, por exemplo, as velocidades de 
bombeamento por unidade de área máximas são, respectivamente, 4,75 e 0,2 litro 
cm-2 s-1. À medida que gás vai sendo absorvido, as velocidades decaem (f 
decresce) e chegam a zero (f = 0). 

 

 
10. BOMBAS MAGNETO-IÔNICAS 

São bombas de ultra-alto vácuo, também conhecidas como sputter-iônicas, 
cujo princípio de funcionamento é a captura das espécies gasosas por um filme de 
titânio depositado de modo contínuo no interior da bomba pelo processo de 
sputtering. Como as demais bombas de sorção, não necessitam de óleo para seu 
funcionamento, produzindo vácuos extremamente limpos, o que é imprescindível em 
muitos experimentos e processos. Bombas desse tipo são mostradas na Fig. 10.1.  

Invariavelmente, as bombas magneto-iônicas (BMI) funcionam com campos 
elétrico e magnético combinados, produzidos, respectivamente por eletrodos 
internos e por um imã permanente. A Fig. 10.2 mostra os eletrodos e o imã de uma 
BMI na configuração denominada diodo. Duas placas de titânio constituem o catodo, 
e o anodo é formado por um conjunto de células quadradas ou hexagonais 
adjacentes na forma de um favo de mel. O conjunto fica dentro de um envelope 
metálico não magnético, e o imã, que aplica um campo perpendicular às placas, é 
posicionado externamente. Tensões tipicamente aplicadas no anodo situam-se 
entre 3 e 7 kV e as placas são aterradas. A intensidade do campo magnético varia 
entre 0,1 e 0,2 Tesla.  
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Figura 10.1. Bombas magneto-iônicas de diferentes velocidades de 
bombeamento 

 
Os campos elétrico e magnético são responsáveis pelo que se chama de 

descargas Penning. O campo elétrico acelera os elétrons a energias 
suficientemente altas para produzir a ionização do gás; o campo magnético atua nos 
elétrons de modo a alongar suas trajetórias em curvas cíclicas, aumentando com 
isso a probabilidade de ionização. (Para maiores detalhes sobre ionização com 
campos elétrico e magnético combinados, ver o texto “Manômetros de vácuo e 
medidores de fluxo de gás” no tag “Material Didático para F-640” em 
www.sites.ifi.unicamp.br/labvacrio). Os íons formados na descarga são dirigidos ao  

 

 
 

Figura 10.2. Bomba magneto-iônica diodo sem o envelope. 
 

catodo pelo campo elétrico e, devido à alta tensão aplicada, as colisões são 
energéticas, chegando a vários keV. Consequentemente, ocorre, pelo processo de 
sputtering, a ejeção de átomos de titânio do catodo que se depositam no anodo 
formando um filme. Esse processo, e o mecanismo de bombeamento do gás, estão 
ilustrados na Fig. 10.3. O material depositado apresenta uma superfície limpa, 

http://www.sites.ifi.unicamp.br/labvacrio


26 
 

 

quimicamente ativa, que adsorve as moléculas dos gases não nobres presentes, 
formando, normalmente, ligações químicas estáveis, ficando dessa forma retidas. 
Contribui para isso a contínua deposição de titânio que, gradativamente, recobre as 
espécies que vão sendo adsorvidas.  
 

 
 

Figura 10.3. Representação esquemática dos catodos e de uma célula do anodo 
de uma bomba diodo. (a) Sputtering do catodo de titânio; (b) captura das 
espécies gasosas pelo titânio depositado. 

 

O bombeamento por adsorção não tem efeito em gases nobres, devido a sua 
quase nula reatividade, mesmo com titânio. Entretanto, gases nobres também são 
capturados em bombas iônicas. Como os demais gases, seus íons são dirigidos ao 
catodo, onde penetram distâncias de um ou mais diâmetros atômicos, ficando assim 
retidos.  

Bombas magneto iônicas diodo, tais como a representada na Fig. .10.2, tem 
velocidades de bombeamento baixas para gases nobres quando comparadas 
àquelas para gases reativos, pois somente os átomos que sofrem ionização são 
bombeados. Além disso, apresentam o efeito de reemissão de argônio, pois esse é 
um componente do ar e, portanto, comumente bombeado. Com a continuidade de 
bombeamento, a região próxima à superfície das placas dos catodos fica saturada 
com argônio que é reemitido quando as camadas superficiais são erodidas por 
sputtering. Devido a um efeito de focalização dos íons pelas células do anodo, a 
erosão não é uniforme, mas se caracteriza pela formação de pequenas crateras 
cuja periodicidade é idêntica à das células do anodo.  

Em baixas pressões, a reemissão de argônio produz flutuações periódicas de 
pressão que são conhecidas como instabilidade do argônio, pois esse elemento é 
mais facilmente desalojado do que os outros. Esse problema é contornado com 
diferentes composições e desenhos dos eletrodos, conforme descrito a seguir.  

 Na bomba diodo denominada de diferencial, uma das placas de titânio é 
substituída por uma placa de tântalo, cujo rendimento de sputtering (número de 
átomos ejetados da superfície por íon incidente) é significativamente maior que o do 
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titânio. Durante a operação da bomba, o catodo de titânio é recoberto, de modo 
aproximadamente uniforme, com o material do catodo oposto. O mecanismo de 
bombeamento é exatamente igual ao de uma bomba diodo convencional, em que os 
gases inertes se acumulam nas regiões entre crateras. Nessas regiões, o 
recobrimento com tântalo é significativo e impede a reemissão desses gases. Nas 
crateras, entretanto, tântalo é prontamente removido por sputtering. Forma-se, 
portanto, uma área da qual titânio pode ser ejetado por esse processo, dando 
continuidade à deposição do filme reativo.  

A Fig. 10.4 mostra os eletrodos de uma bomba diodo desenhada para altas 
taxas de deposição de titânio, evitando com isso a instabilidade de argônio ao 
mesmo tempo em que a velocidade de bombeamento é aumentada em relação à 
bomba diodo convencional. Como mostra a figura, os catodos apresentam sulcos, 
ou estrias. Essa estrutura foi concebida com base no princípio de que o rendimento 
de sputtering aumenta com a diminuição do ângulo de incidência dos íons na 
superfície (ângulo do vetor velocidade do íon incidente com a superfície). Nos 
catodos sulcados, as colisões dos íons ocorrem preferencialmente com as paredes 
dos sulcos, ou seja, em pequenos ângulos, aumentando assim a taxa de emissão 
de titânio em comparação com aquela de um catodo plano. A taxa de deposição de 
titânio na base dos sulcos é alta, possibilitando um rápido enterramento dos átomos 
capturados, o que é fundamental para reduzir, ou impedir, a reemissão dos átomos 
de gases nobres. A alta taxa de deposição de titânio contribui também para 
aumentar a velocidade de bombeamento.  

 

 
Figura 10.4. (a) Esquema dos eletrodos de uma bomba diodo mostrando: 
algumas células do anodo e os catodos com sulcos. (b) Representação 
aumentada de um sulco do catodo exibindo a ejeção de titânio por sputtering e a 
captura de espécies do gás pelo titânio depositado. Uma parte dos átomos de 
titânio ejetados deposita-se no próprio catodo e outra parte no anodo. 

 

Uma BMI cujo desenho possibilita estabilidade na pressão e velocidades de 
bombeamento significativas é a bomba conhecida como triodo. A Fig. 10.5 ilustra 
esquematicamente os eletrodos desse tipo de bomba: um anodo, duas placas 
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coletoras de filme, e dois catodos de titânio; estes últimos tem estrutura semelhante 
à do anodo da Fig. 10.1. Tal estrutura favorece colisões íon-catodo em grandes 
ângulos, o que aumenta o rendimento de sputtering (razão entre o número de 
átomos de Ti ejetados e o número de íons de Ar incidentes) e com isso um ganho 
na taxa de deposição de titânio nas placas coletoras. 
 

 
 

 
Figura 10.5. Esquema dos eletrodos de uma bomba triodo mostrando algumas 
células do anodo e dos catodos de titânio. Colisões íon-catodo em pequenos 
ângulos possibilitam taxas de deposição de titânio significativas nas placas 

coletoras que são, geralmente, as paredes da bomba. 
 
Todas as bombas magneto-iônicas apresentam, em maior ou menor grau, o 

efeito que se chama de saturação de catodo. Como o nome sugere, após algum 
tempo de operação, as camadas superficiais do catodo ficam saturadas devido ao 
bombeamento iônico, isto é, pela adsorção de moléculas que incidem no catodo na 
forma iônica. Pela contínua erosão do catodo pelo processo de sputtering, 
moléculas antes bombeadas são liberadas. Tem-se então uma fonte de gás no 
interior da bomba, o que contribui para o decréscimo da sua velocidade de 
bombeamento. É, entretanto, importante notar que, no bombeamento com um 
mesmo gás (ou mesma mistura de gases) e uma mesma pressão, após ocorrer a 
saturação, a taxa de moléculas liberadas e a taxa de moléculas capturadas (ambas 
medidas em número de moléculas por unidade de tempo) ficam constantes, e a 
velocidade de bombeamento se estabiliza.  

Curvas de velocidade de bombeamento x pressão de uma BMI para 
nitrogênio e argônio estão representadas na Fig. 10.6. A curva de cima corresponde 
ao bombeamento de nitrogênio no início do bombeamento. Observa-se que a 
velocidade de bombeamento para esse gás é significativamente menor quando 
ocorre saturação (curva intermediária). Para argônio, como o bombeamento é 
exclusivamente iônico, a velocidade de bombeamento é bem menor.  

 



29 
 

 

 
Figura 10.6. Curvas de velocidade de bombeamento de uma bomba iônica. 
Curva superior: para N2 antes da saturação; curva intermediária: para N2 com 
catodo saturado; curva inferior: para argônio. 
 

A velocidade de bombeamento nominal de uma BMI é especificada, 
normalmente, para pressões entre 10-5 e 10-7 mbar e varia entre 1 litro s-1 e 7000 
litro s-1, dependendo das dimensões da bomba; o intervalo de operação vai de 10-3 a 
10-12 mbar. Um pré-vácuo de 10-3 ou 10-2 Torr é necessário para iniciar o 
funcionamento. Para isso emprega-se uma bomba de médio vácuo auxiliar 
[preferivelmente bomba de sorção ou uma bomba mecânica seca (bomba que não 
não opera com óleo)]). A conexão entre as duas bombas é feita com uma válvula de 
vácuo que é fechada assim que o pré-vácuo é feito e a BMI entra em 
funcionamento.  

Existe uma forte dependência da velocidade de bombeamento de uma BMI no gás a 
ser bombeado, uma vez que eficiência de ionização, rendimento de sputtering para 
a tensão aplicada aos eletrodos e reatividade com titânio dependem da natureza do 
gás. Na Tabela 10.I as velocidades para vários gases relativamente ao nitrogênio 
para bombas diodo e triodo, estão especificadas. 

Tabela 10.I. 
Velocidades de bombeamento nominais de bombas iônicas para vários gases 
relativas ao N2. 

Gas Bomba diodo Bomba triodo 
   

N2 100 100 
O2 57 115 

Ar (atm.) 1,0 1,05 
CO2 100 -- 
H2 270 210 

H2O 100 100 
He 10 20 
Ar 6 30 
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