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ROTEIRO PARA SIMULAÇÃO DE EXPERIMENTO DE CRIOGENIA 
ROTEIRO 1 – ISOLAÇÃO TÉRMICA EM UM DEWAR 

 

1. Objetivos 

Estudo da taxa de evaporação de hélio líquido de um dewar e determinação da 
potência térmica transferida do meio externo para o líquido. 

2. Introdução 

Por questões de ordem prática e econômica, ao se armazenar um líquido criogênico 
(hélio, nitrogênio, hidrogênio, etc.) em um recipiente é importante que o líquido nele 
permaneça por um intervalo de tempo o mais longo possível. Recipientes 
adequados para essa finalidade são chamados de dewars, construídos de modo a 
minimizar a troca de calor do líquido com o meio externo. Uma dicussão sobre 
dewars e os conceitos físicos envolvidos é encontrada no texto “Transferência de 
Calor em Criogenia” no site do F-640.  

Aqui, faremos um breve resumo das partes desse texto, naquilo que mais nos 
interessa para esta simulação. 

Nos dewars como mostrados na Fig. 1, calor é transportado para o líquido de três 
maneiras: pelos gases residuais existentes na camada de vácuo entre as paredes,  

 

 

Figura 1. Dewars para armazenamento de líquidos criogênicos. 

 

por qualquer objeto que toque tanto sua parte interna como externa como, por 
exemplo, suportes ou objetos mergulhados no líquido para resfriamento; por 
radiação da parede externa para a interna. De interesse no armazenamento e uso 
de líquidos criogênicos são considerados dois modos de transferência de calor: por 
condução (exemplificado pelas duas primeiras maneiras) e por radiação 
(exemplificado pela terceira).  
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A transferência de calor por condução baseia-se na lei de Fick que estabelece que 
se a temperatura for diferente em duas regiões de um mesmo meio (metálico ou 
isolante) calor flui da região mais quente para a mais fria. No caso simples de uma 
dimensão,  

dq/dt = k (A/L)(T1 – T2)     (1) 

onde dq/dt é o fluxo de calor (energia térmica transferida por unidade de tempo), k é 
a condutividade térmica do material, A é a seção reta do meio, L o comprimento, T1 
e T2 são as temperaturas das extremidades. Evidentemente, se deseja-se minimizar 
o fluxo de calor e A, L e a diferença de temperatura não podem ser minimizadas, 
resta minimizar a condutividade térmica do meio condutor de calor. Por essa razão é 
feito vácuo entre as paredes interna e externa dos dewars da Fig. 1. 

Um mecanismo extremamente importante em criogenia é o da radiação térmica. 
Energia na forma de radiação eletromagnética é continuamente emitida por 
qualquer substância com temperatura acima do zero absoluto. Energia é, portanto, 
trocada entre as paredes interna e externa de um recipiente criogênico com isolação 
a vácuo.  

Para um corpo numa temperatura T, a potência emitida por unidade de área (W/m2) 
é dada pela lei de Stefan  

(1/A)dq/dt = εσT4      (2) 

onde A é a área do corpo, ε é a emissividade da superfície, T a temperatura 
absoluta, e σ = 5,67 x 10-8 Wm-2K-4, denominada de constante deStefan-Boltzmann. 

Em equilíbrio termodinâmico, a emissividade é igual à absortividade. Materias de 
baixa emissividade (baixa absortividade) são de grande interesse em criogenia. 
Esses são usados nos criostatos para cobrir a superfície externa do volume 
contendo o líquido criogênico adjacente ao volume em vácuo e assim reduzir o fluxo 
de calor através do espaço em vácuo. A superfície mais quente – aquela que 
envolve o volume contendo o líquido criogênico –  se for também de um material de 
baixa emissividade, emitirá pouca radiação, contribuindo para minorar o calor 
absorvido pelo líquido. De um modo geral, superfícies metálicas satisfazem o 
requisito de baixa emissividade melhor que dos outros materiais. Por essa razão, 
folhas metálicas e filmes metálicos (depositados em paredes não metálicas) são 
usados na construção de dewars para líquidos criogênicos. 

Dewars com desenhos bem mais sofisticados do que aqueles mostrados na Fig. 1 
são construídos de modo a reduzir drasticamente o calor transferido ao líquido pelo 
meio externo. Uma típica seção desses dewars é mostrada na Fig. 2. A isolação 
térmica é incrementada pelo método de múltiplas paredes que circundam o núcleo 
com o líquido. O espaço interno é feito vácuo e preenchido com lá de vidro ou outro 
material isolante. (Ver a grande vantagem desse método no texto acima 
mencionado).  

Um outro método, usado principalmente para armazenamento de hélio líquido 
emprega um anteparo refrigerado com nitrogênio líquido que se interpõe entre o 
núcleo com hélio e a parede externa do dewar. Este tipo de dewar é o foco da 
presente simulação. A grande vantagem do emprego de anteparos criogênicos é 
discutida no texto antes mencionado.  
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Figura 2. Representação esquemática da seção reta de um dewar mostrando o 
núcleo com líquido criogênico circundado por anteparos refletores de radiação 
térmica. Entre o núcleo e a parede é feito vácuo e os espaços são preenchidos 
com lã de vidro ou outro isolante térmico. 

3. Sistema experimental 

Está esquematizado na Fig. 3 e consiste de um dewar para hélio líquido (T = 4,2 K) 
no qual está acoplado um sistema para medir o volume de hélio gasoso que 
evapora à pressão atmosférica em função do tempo. Uma mangueira conecta o 
dewar ao tubo graduado em U com os dois braços de mesmo diâmetro interno. O 
tubo contém água que está inicialmente no mesmo nível nos dois braços.  

 

 

Figura 3. Sistema para medir a taxa de transferência de calor para hélio líquido 
no núcleo do dewar.  

Antes de iniciar o experimento, abre-se a válvula V1 por algum tempo de modo que 
o hélio que evapora escapa para o ar ambiente preenchendo o espaço na 
mangueira e na parte no tubo acima da água onde antes pode haver ar. Ao se 
fechar V1, o nível de água no braço esquerdo do tubo inicia a descer. A altura do 
nível de água, medido na escala graduada do tubo (ver desenho), em função do 
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tempo é lançada na Tabela. Considera-se a aproximação de que a pressão de hélio 
acima do nível de água seja constante no desenrolar do experimento e igual à 
atmosférica. 

4. Para o relatório 

a) Construa um gráfico do volume de hélio evaporado (litros) medido à 
pressão atmosférica x tempo (minutos). 

b) Determine a taxa de evaporação do hélio (litros min-1, à pressão 
atmosférica). 

c) Se o volume de hélio líquido em t = 0 for de 5 litros, determine em quanto 
tempo (em horas) o volume do líquido cairá à metade.  

d) Escreva a equação que determina a taxa de transferência de calor do meio 
externo para o líquido, dq/dt (em Watts), em função da massa de hélio 
evaporada por minuto, dm/dt (kg s-1) e do calor latente de vaporização do 
hélio a 4,2 K. 

e) Determine numericamente essa taxa.  
f) Você deverá ver, quando lançar em gráfico, que o volume de hélio 

evaporado em função do tempo é uma reta. Note, entretanto, que o nível de 
água não desceu mais que 6,5 cm. Em princípio, pelo menos, o 
experimento poderia ser feito com o nível de água descendo de uma 
distância muitas vezes maior que essa. Você acha que, neste caso, o 
gráfico continuaria sendo, obrigatoriamente, uma reta? Justifique sua 
resposta.  

Diâmetro interno do braço esquerdo do tubo: D = 0,12 m; densidade do hélio liquido: 
ρ = 125 kg m-3; Calor latente de evaporação do hélio a 4,2 K (temperatura de 
ebulição): L = 20,4 kJ/kg, massa molecular do hélio: M = 4,0 g.  
Considerar a temperatura do hélio que se evapora e sua pressão como as mesmas 
do meio ambiente (22 ºC, e 1 atmosfera). 
Lembrar que 1 mol de um gás medido nas condições normais de temperatura e 
pressão corresponde a 22,4 litros.  

 
Tabela. Altura da coluna de água em função do tempo. 

 

t (min) h (cm) 

0,0 13,5 

0,54 12,9 

1,18 12,2 

1,63 11,7 

2,26 11,1 

2,81 10,4 

3,35 9,8 

4,07 9,0 

4,62 8,4 

5,25 7,7 

5,88 7,0 

 


