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PROBLEMAS DE VÁCUO PROPOSTOS 

 

NAS PÁGINAS QUE SEGUEM OS PROBLEMAS PROPOSTOS ENCONTRA-SE 
UM RESUMO DA TEORIA QUE EMBASA TECNOLOGIA DE VÁCUO CONFORME 
O PROGRAMA DE F-640. RECOMENDA-SE SUA LEITURA ANTES DE INICIAR A 
RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS.  

 

Problema 1 

No sistema de vácuo representado na figura abaixo dois tubos em paralelo, de 
condutâncias C1 e C2, ligam a câmara A à câmara B. A câmara B é conectada à 
uma bomba e na câmara A gás é admitido segundo a corrente molecular Q. A 
pressão na câmara A é PA. Determine, em função dos dados do problema, as 
expressões teóricas para 
a). A pressão PB na câmara B. 
b). A velocidade de bombeamento da bomba. (Considere a pressão na bomba como 
a pressão PB).  
c). As correntes moleculares nas condutâncias C1 e C2. 
d). Os valores numéricos para os três itens acima para C1 = 8,0 litros/s, C2 = 6,0 
litros/s, PA = 1 x 10-4 Torr e Q = 8 x 10-4 Torr litro s-1. 
 

 

Problema 2 

Construa um gráfico log-log da condutância de um tubo longo com comprimento L = 
40 cm e diâmetro D = 5 cm, em função da pressão média no seu interior. O gás é N2 
à temperatura de 20 °C. O intervalo de pressão média deverá se estender desde 1 x 
10-6 até 1 x 10-2 Torr.  
Observações:  
- Você terá que considerar três regimes de escoamento para esse gráfico. Como 
estamos considerando N2 à temperatura de 20 °C, a expressão para o livre caminho 
médio que entra no cálculo da condutância no regime intermediário deverá ser λ = 5 
x 10-3/ Pm onde Pm é a pressão média (páginas 18 e 42 do ”Texto de F-640 de 
Vácuo”).  
- O objetivo deste problema é mostrar como a condutância de um mesmo tubo varia 
conforme o regime de escoamento.  
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Problema 3 

Necessita-se que a velocidade de bombeamento na boca de uma câmara seja de 
300 litros/s.  
Hipótese 1. A câmara é bombeada por uma bomba através de uma condutância (um 
tubo, por exemplo) C = de 900 litros/s. Qual deverá ser a velocidade da bomba? 
Hipótese 2. A câmara é bombeada por uma bomba através de uma condutância (um 
tubo, por exemplo) C = de 300 litros/s. Qual deverá ser a velocidade da bomba? 
Supreso com o resultado? O que esse resultado lhe ensina?  

Problema 4  

Uma câmara de vácuo é conectada à uma bomba através de um tubo em série com 
uma válvula (ver desenho abaixo). A condutância do tubo é CT = 300 litros/s e a da 
válvula, quando aberta, é CV = 400 litros/s. A câmara tem um vazamento atravé do 
qual entra ar. A corrente molecular do vazamento é QV = 3 x 10-3 Torr litro s-1. A 
pressão na boca da câmara é PC = 6 x10-5 Torr. Não há degaseificação das 
superfícies internas do sistema de vácuo. Determine:  
a). A condutância da associação em série do tubo e válvula (quando aberta). 
b). A pressão na boca da bomba.  
c). A velocidade de bombeamento da bomba.  
 

 

 

Problema 5 

É feito vácuo numa câmara esférica cujo diâmetro é D = 36 cm, até a pressão cair 
ao valor P0 = 3 x 10-9 Torr. O bombeamento é então interrompido e a câmara é 
hermeticamente fechada. A pressão não se mantém no valor P0 mas sobe com o 
tempo devido à degaseificação das paredes. A taxa de degaseificação devida à 
dessoção é 2 x 10-9 torr litro cm-2. Supondo que as moléculas que dessorvem 
(moléculas que se desprendem das paredes) não voltam a adsorver, calcule em 
quanto tempo a pressão alcançará o valor Pf = 1 x 10-3 Torr.  

Problema 6 

Uma câmara hermética é bombeada por uma placa metálica de área A em baixa 
temperatura. O gás na câmara é bombeado pelo processo de adsorção na placa 
(moléculas do gás vão “grudando” na placa, subtraídas da fase gasosa, e dessa 
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forma a pressão vai caindo). A probabilidade de adesão (ou probabilidade de 
adsorção) do gás na placa (razão entre o número de moléculas que adsorvem 
permanentemente na placa por segundo e o número que incide por segundo) é s = 
0,5. Calcule a velocidade de bombeamento da placa para A = 200 cm2, s = 0,5 para 
nitrogênio (M = 28 g) na temperatura de 22 °C.  
Nota: Suponha que a temperatura da placa não influencie a temperatura do gás. 
Não é necessário saber a temperatura da placa para resolver o problema uma vez 
que o importante é conhecer a probabilidade de adsorção. 

Problema 7 

Dentro de uma câmara de vácuo existe um recipiente cilíndrico aberto, de diâmetro 
interno d = 4 cm, contendo um fluído cuja pressão de vapor é PV = 5 x10-4 Torr na 
temperatura T = 23 °C. A câmara é bombeada através de um tubo longo de 
comprimento L = 30 cm e diâmetro D = 5,0 cm por uma bomba de velocidade de 
bombeamento SB. Considere a probabilidade de adesão (ou de recondensação do 
vapor do fluído no próprio fluído) como s = 1. Determine, supondo regime molecular, 

a) A velocidade de bombeamento, SC, na boca da câmara (extremidade do tubo 
oposta à da bomba).  

b) A corrente molecular Qevap devida à evaporação do líquido. 
c) A pressão de equilíbrio, Peq, na câmara, supondo como nulas as correntes 

moleculares devido à degaseificação das superfícies da câmara, bomba e 
tubos.  

Problema 8 

A técnica de deposição de filmes por evaporação térmica consiste, basicamente, em 
aquecer uma substância (metal, semicondutor ou um dielétrico) em vácuo, a uma 
temperatura tal que se evapore significativamente. As moléculas evaporadas 
condensam numa superfície fria, formando um filme. Nas câmaras de deposição 
normalmente usadas, a pressão é muito baixa. Portanto, o livre caminho médio das 
moléculas evaporadas é alto e “viajam” diretamente do materal que evapora para a 
superfície em que se condensam, não sendo bombeadas. 
Um esquema simplificado de um sistema de deposição consiste numa câmara de 
vácuo esférica e uma pequena esfera metálica aquecida (fonte de vapor) 
concêntrica com a câmara. Átomos evaporados da fonte condensam na superfície 
interna da câmara formando um filme cuja espessura aumenta com o tempo. A 
probabilidade de adesão (também chamada de probabilidade de adsorção) do metal 
na superfície interna da câmara é igual à unidade. O diâmetro da câmara é D = 30 
cm, e o da fonte de metal é d = 10 mm A pressão de vapor, temperatura, massa 
molecular e densidade do metal da fonte (titânio) são, respectivamente, PV = 1,85 x 
10-3 Torr, T = 1900 K, M = 47,9 g e ρ = 4,52 g/cm3. Considerando uma aproximação 
em que o diâmetro da fonte permaneça constante, determine 
a). O número total de átomos evaporados por segundo. 
b). A massa evaporada por segundo (em g/s). 
c). A taxa de crescimento da espessura do filme (em nanometros/s).  

Problema 9  

Em um determinado sistema de vácuo, argônio adsorve numa superfície metálica. 
No instante t = 0 não há nenhuma molécula adsorvida mas, a medida que o tempo 
passa, a densidade de moléculas adsorvidas (número de moléculas por unidade de 
área) aumenta. A probabilidade de adsorção (ou de adesão), s, não é constante 
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durante o processo, mas diminui à medida que essa densidade aumenta, segundo a 
relação  

s = 1 – N0/N        

onde N0 é a densidade máxima possível de moléculas adsorvidas (geralmente 
denominada de monocamada) e N o número de moléculas adsorvidas que evolui de 
zero até N0 durante o processo de adsorção. 
Considere então a superfície sem nenhuma molécula de argônio adsorvida em t = 0 
e determine em quanto tempo 50% de uma monocamada será formado. A pressão 
do argônio na câmara é P = 1 x 10-8 Torr e fica constante durante a adsorção. Tome 
N0= 5 x1014 moléculas/cm2 e 22 °C como a temperatura do gás. Massa molecular do 
argônio: 40 g.  

Problema 10 

Numa certa modalidade de bombas de vácuo, denominada de bomba de sorção, o 
bombeamento do gás é feito por um material poroso (geralmente uma zeolita 
artificial) de notáveis propriedades de adsorção em baixa temperatura (77 K, 
tipicamente). As zeolitas tem a estrutura cristalina extremamente aberta e assim gás 
penetra e adsorve nos planos cristalinos dos grãos.  

A). Considere um experimento em que uma massa M = 110 g desse composto é 
resfriada a 77 K numa câmara de volume V = 100 litros contendo N2 na temperatura 
de 0°C. A pressão na câmara, antes do início do resfriamento, é Pi = 114 Torr. Após 
um certo tempo, a pressão estabiliza, evidenciando a saturação do composto, em Pf 
= 5 x 10-3 Torr.  
Supondo como desprezível a quantidade de N2 adsorvida na zeolita ao se iniciar o 
resfriamento, determine o volume de gás bombeado, se medido na pressão 
atmosférica (760 Torr) e na temperatura de 0°C.  

B). Um parâmetro importante na especificação de uma zeolita é o denominado de 
área interna por grama (ou área efetiva por grama), definida como a área total dos 
planos cristalinos acima referidos, em cada grama do composto. Numa visão 
simplificada e clássica do processo de adsorção, admite-se que as moléculas do 
gás adsorvido, quando ocorre a saturação, adsorvam lado a lado nos planos 
cristalinos, cubrindo-os. Assim a área interna por grama da zeolita, α, é calculada 
pela relação  

α = Nd2/M        

onde N é o número total de moléculas adsorvidas, d o diâmetro molecular e M a 
massa do composto. Normalmente α é especificado em m2/g.  
Determine α para o experimento acima descrito. (O valor que você deve encontrar é 
surprendetemente alto!). 

Problema11  
No sistema de vácuo é esquematizado abaixo, o tubo que conecta a bomba No. 1 à 
câmara tem condutância Cab = 300 litros/s; o tubo que conecta a bomba No. 2 à 
bomba No. 1 tem condutância Ccd= = 15 litro/s. A taxa de compressão da bomba No. 
1 (razão entre as pressões na saída e na entrada da bomba) é k = Pc/Pb = 1 x 107. A 
câmara é uma esfera de diâmetro interno de 35 cm e suas paredes degaseificam à 
razão de 5 x 10-10 Torr litro cm-2 s-.1. Deseja-se que uma pressão Pa = 1 x 10-8 Torr 
seja obtida na câmara. Determine então 
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A). A corrente molecular que flui da câmara para os tubos e bombas. (Despreze a 
degaseificação nos tubos e nas bombas).  
B). A pressão Pb no plano b. 
C). A pressão Pc no plano c. 
D). A pressão Pd no plano d. 
E). A velocidade de bombeamento S1 da bomba No. 1. 
F). A velocidade de bombeamento S2 da bomba No. 2. (Você deverá enontrar um 
valor muito baixo neste item e, de fato, bombas de baixo valor de velocidade de 
bombeamento são empregadas como a bomba No. 2 em sistemas com essa 
configuração).  

 

Problema 12 

Para medir a velocidade de bombeamento de uma bomba de vácuo de velocidade 
de bombeamento S, conecta-se a bomba à uma câmara de volume V = 25 litros. 
Liga-se a bomba e registra-se a queda na pressão, P, na câmara. Faz-se duas 
medidas de P em função do tempo, t, obtendo-se dois pares de pontos conforme 
mostrado abaixo. Após um longo tempo de bombeamento, a pressão chega a um 
valor final Peq = 1 x 10-7 Torr. Supondo que não existam vazamentos, determine 

a) A velocidade de bombeamento da bomba. 
b) A corrente molecular de degaseificação, QD, das paredes da câmara. 

 

 Pressão (Torr) Tempo (s) 

Ponto 1 1 x 10-4 5,0 

Ponto 2 2 x 10-3 12,5 
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RESUMO DA TEORIA DE VÁCUO E ALGUMAS RECOMENDAÇÕES 
IMPORTANTES 

Os exemplos numéricos encontrados neste resumo são simples e, de um modo 
geral, aplicações diretas das equações discutidas.  
O texto a que se refere estas notas é “Texto de F-640 de Vácuo”, encontrado no site 
do curso.  

 

Sobre as unidades das grandezas  físicas: 

Em quase todas as equações usadas para a resolução dos problemas, as unidades 
são 

Comprimento: cm 
Área: cm2 
Volume: litro 
Massa: g 
Tempo: segundo 
Temperatura: grau Kelvin 
Pressão: Torr 
Viscosidade: Poise 

Sobre a equação de estado de um gás ideal (Cap. II do do texto)  

Não só para baixas pressões como também para pressões um pouco maiores que a 
atmosférica, essa equação descreve muito bem a dependência entre P, V e T. (Eq. 
3). 

Para os cálculos com essa equação, usar a constante de Boltzmann (k = 1,03 x 10-

22  Torr litro K-1 e as outras grandezas com as unidades acima.  

Sobre a densidade de impactos moleculares (Cap. II do texto) 

É o número de colisões das moléculas do gás por unidade de áraea e unidade de 
tempo com uma superfície. A equação fundamental é a eq. 14, p. 16. Ver exemplo 
de aplicação nesta mesma página.  

Sobre o livre caminho médio das moléculas do gás (Cap. II do texto) 

A equação fundamental é a eq. 16. Para o N2, na temperatura de 300 K, 
aproximadamente, pode-se usar a eq. 17. Ver exemplos de aplicação nessa mesma 
página. 

Sobre escoamento de gases – relações envolvendo condutância, escoamento e 
velocidade de bombeamento (Cap. III do texto) 

As equações fundamentais são as eqs. 2, 4, 5 e 13 das páginas 23, 24, e 29 do 
texto.  
Importante: no texto (p. 23, por exemplo) é empregado o termo vazão de massa, 
que é sinônimo de corrente molecular, mais usado recentemente nas aulas de F-
640 e que é adotado nos enunciados dos problemas. A razão dN/dt definida no texto 
como corrente molecular (fim da p. 23) passa a ser taxa de escoamento. 

Alguns exemplos de aplicação simples: 
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1. Gás é bombeado por uma bomba de velocidade de bombeamento S = 50 
litros/s. A pressão na boca (entrada) da bomba é 1 x 10-4 Torr. Qual a 
corrente molecular? Resposta: 5 x 10-3 Torr litro s-1. (Aplicação direta da eq. 
2).  

2. Qual a taxa de escoamento num tubo se a corrente molecular é 5 x 10-3 Torr 
litro s-1 na temperatura é 300 K? Resposta: 1,62 x 1017 moléculas/s.  

3. Sobre a eq. 5, é mportante lembrar que num tubo cujas extremidades são 
definidas pelos planos A e B, sendo PA e P as pressões nesses planos e PA > 
PB, o gás flui de A para B. Sendo a corrente molecular Q = 0,50 Torr litro s-1, 
a condutância C = 100 litros/s e PA = 1 x 10-2 Torr, determine PB. Resposta: 
PB = 5 x 10-3 Torr.  

4. Suponha vários tubos com diferentes diâmetros emendados em série. A 
corrente molecular no primeiro tubo é 5 x 10-3 litro/s. Qual a corrente 
molecular no último tubo? Resposta: 5 x 10-3 Torr, de acordo com a lei da 
conservação da corrente molecular. (Páginas 24 e 25 do texto). É claro que 
essa lei só é válida se não existir geração de gás nas paredes do tubo 
(degaseificação de gases adsorvidos, por exemplo).  

5. Dois tubos, de condutâncias 40 e 50 litro/s podem ser associados em série 
ou em paralelo. Quais as condutâncias resultantes de cada uma dessas 
associações? Resposta: 22,2 litros/s e 90 litros/s para as associações série 
e paralelo, respectivamente. (Páginas 25 a 28 do texto).  

6. A qualquer dispositivo no qual circule gás, tais como tubos cilídricos ou 
cônicos, orifícios e válvulas de gás, pode ser associado um valor para sua 
condutância. Suponha então um desses dispositivos cujas extremidades 
sejam A e B e cuja condutância seja de 800 litros/s. A extremidade A é 
conectada à uma câmara e a B a uma bomba cuja velocidade de 
bombeamento é SB = 500 litro/s. Calcule a velocidade de bombeamento na 
boca da câmara (extremidade A da condutância). Resposta: SA = 308 
litros/s. (Ver pp. 28 e 29 do texto). 

Sobre escoamento de gases – determinação do regime de escoamento (Cap. III do 
texto) 

Conforme discutido entre as páginas 30 e 33 do texto, existem quatro regimes de 
escoamento de gases: turbulento, viscoso laminar, molecular e intermediário. O 
primeiro é difícil de se descrever matematicamente, mas geralmente ocorre durante 
intervalos de tempo relativamente curtos quando se inicia o bombeamento do 
sistema de vácuo.  
Os demais são definidos segundo o número de Knudsen (p. 32). As equações que 
temos que empregar para o cálculo de condutâncias dependem do regime.  

Aplicação: 
Determine o regime para um tubo de diâmetro D = 10 cm que transporta ar na 
temperatura de 20 °C. As pressões nas suas extremidades são 2 x 10-2 e 1 x 10-2 
Torr. Resposta: escoamento intermediário.(Ver p. 33).  
Observação: Na determinação do regime de escoamento para outro gás que não o 
ar a 20 °C, o número de Knudsen tem que ser calculado conforme mostra a p. 32, 
com o livre caminho médio determinado pela eq. 16, p. 18. Se P, d e T forem dados 
em Torr, cm2 e Kelvin, respectivamente, esta última equação passa a ser 

λ = 2,34 x 10-20(T/d2P)      
com λ em cm. (Equação não explicitada no texto). 
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Sobre escoamento de gases – equações de condutância envolvendo orifícios e 
tubos nos regimes de escoamento molecular, viscoso e intermediário (Cap. III do 
texto) 
Equações para condutância mais importantes:  
Orifício, regime molecular: eq. 23, p. 36; 
Tubo longo regime molecular: eq. 25, p.36; 
Tubo curto regime molecular: eq. 26, p. 37; 
Orifício, regime viscoso laminar: eq. 28 onde A é a área do orifício (cm2), p. 38; 
Tubo longo, regime viscoso: eq. 33, p. 40, com a viscosidade em Poise (ver tabela 
na p. 41); 
Tubo curto, regime viscoso laminar: eq. 34, p. 40; 
Tubo longo, regime intermediário: eqs. 35 e 36, pp. 41 e 42 (para a determinação de 
λ, ver acima).  

Sobre efeitos de superfície – tempo médio de permanência, taxas de adsorção e de 
dessorção (Cap.IV do texto) 

As equações mais importantes são: eq. 1 e 2, p. 48; eq. 3, p.49; eq. 5, p. 50. As 
unidades comumente usadas são caloria e grau Kelvin.  

Exemplo de aplicação: 
Determine o número de moléculas de CO2 (massa molecular = 44 g) adsorvidas por 
cm2 por segundo numa superfície metálica em que a probabilidade de adesão desse 
gás é s = 0,3 e a temperatura e pressão do gás são 300 K e 1 x 10-6 Torr. 
Resposta: 9,1 x 1013 cm-2 s-1.  
Interessante lembrar: numa situação real, s não se mantém constante com o tempo 
durante o processo de adsorção. Ver comentário na p. 49.  
Note que a taxa de degaseificação devida à dessorção é expressa em Torr litro cm-2 
s-1 (eq. 5, p. 50). É, portanto, uma corrente molecular por unidade de área. Na 
prática, geralmente recorre-se a valores tabelados dessa taxa para cálculos (ver 
“Tabela de Taxa de Degaseificação” no site do F-640). 

Sobre efeitos de superfície (Cap. IV do texto) 

O número de átomos evaporados por unidade de tempo (taxa de evaporação) de 
uma substância é dado pela eq. 8, p.53. 
A corrente molecular por unidade de área do material que se evapora (taxa de 
degaseificação devida à dessorção), em Torr litro cm2 s-1, é dada pela eq. 9, p. 54. 
O efeito de evaporação depende fortemente da temperatura, pois a dependência de 
PV em T é exponencial. 

Exemplo de aplicação: 
A PV do Hg para a temperatura de 20 °C é 5 x 10-3 Torr. Determine a corrente 
molecular devida à evaporação de uma superfície de Hg de 10 cm2 de área. (Massa 
molecular do Hg: 200 g). Resposta: 0,22 Torr litro s-1. (Lembrar que para a 
evaporação de metais, a probabilidade de adesão, s, aproximadamente igual à 
unidade). 

Sobre efeitos de superfície – Degaseificação de substâncias (Cap.IV do texto) 

As superfícies em vácuo geram uma corrente molecular devido aos efeitos de 
dessorção, evaporação e difusão (p. 54 do texto). A taxa de degaseificação total 
(medida em Torr litro cm-2 s-1) é, evidentemente, a soma desses três efeitos. Na p. 
55 é dada uma tabela dessa taxa de degaseificação para vários materiais em 
diversas condições. 
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Sobre alguns cálculos de sistemas de vácuo – dimensionamento (Cap. V do texto) 

As equações 1, 2 e 3 , p. 57 são úteis no dimensionamento de um sistema de vácuo 
como o representado na figura da p. 56. 

Exemplo de aplicação: 
A superfície interna da câmara de vácuo da figura da p. 56 tem área de 5 x103 cm2 e 
degaseifica na razão de 1 x 10-5 Torr litro cm-2 s-1. Determine a velocidade de 
bombeamento da bomba No. 2 para que a pressão na sua boca (ponto c) seja de 1 
x 10-2 Torr. Resposta: 5,0 litros/s. 

Sobre cálculos em sistema de vácuo – pressão de equilíbrio (Cap. V do texto) 

Por mais sofisticada e mais próxima que seja da perfeição, nenhuma bomba é 
capaz de retirar todo o gás de um ambiente. Isso ocorre porque 1) todas as 
superfícies em vácuo degaseificam e, 2) é muito difícil eliminar todos os vazamentos 
do sistema. Observa-se que há degaseificação mesmo depois longos tempos de 
bombeamento e mesmo após tratamentos térmicos de câmaras e acessórios de 
vácuo que chegam muitas vezes a 400 °C. (O tratamento térmico contribui para a 
degaseificação – ver eq. 5, p. 50, por exemplo. Assim, todo o sistema de vácuo está 
“condenado” a ter uma pressão final, ou pressão de equilíbrio não nula. 
Essa pressão é definida pela equação  

Peq = (QD+ QV)/S       

onde QD é a corrente molecular gerada no interior da câmara devida à dessorção, 
difusão dos gases oclusos nas paredes para a atmosfera da câmara. QV é a 
corrente molecular devida a vazamentos e S é a velocidade de bombeamento na 
boca da câmara. [Esta última equação, com as repsectivas definições para as 
correntes moleculares, deve ser considerada em lugar daquela do texto (eq. 6, p. 
59)].  
Mas deve ser lembrado que, se algum material no interior da câmara tem pressão 
de vapor relativamente alta, a corrente molecular, Qevap, gerada pelo material, tem 
que ser somada às correntes QD e QV para o cálculo de Peq.  

Sobre cálculos em sistema de vácuo – decaimento da pressão com o tempo (Cap. 
V) 

As duas últimas equações do Capítulo V tratam da queda de pressão de uma 
câmara de volume V em função do tempo, t, quando bombeada por uma bomba de 
velocidade de bombeamento S, diretamente acoplada na câmara. Observe-se que, 
se durante o processo de deacaimento de P, a pressão de equilíbrio Peq da câmara 
não for muito menor que P, a dependência de P com t não é exatamente 
exponencial. 


