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ROTEIRO PARA SIMULAÇÃO DE EXPERIMENTODE CRIOGENIA 
ROTEIRO 2 – INVESTIGAÇÕES DA PRESSÃO DE VAPOR  

DE NITROGÊNIO LÍQUIDO 
1. Objetivo 
Estudo da pressão de vapor de nitrogênio líquido em função da temperatura e 
determinação aproximada do calor latente de evaporação do líquido no ponto de 
ebulição.  
2. Introdução 
A pressão de vapor de uma substância é a pressão de seu vapor num volume 
fechado numa dada temperatura quando a fase vapor e a fase condensada existem 
em equilíbrio termodinâmico.  
As equações que fornecem a pressão de vapor, Pv, para as diversas substâncias 
tem dependência diversificada na temperatura, T, mas sempre dependem 
fortemente desta grandeza. Uma equação que, para algumas substâncias, pode ser 
considerada como válida em intervalos de T não muito extensos, é escrita na forma 

Pv = A exp(-L/RT)      (1) 
onde A é uma constante, L o calor de evaporação (constante no intervalo) e R a 
constante universal dos gases. 
Para se fazer um estudo da validade da Eq. (1) para um líquido criogênico, varia-se 
a temperatura do líquido, mede-se a pressão com um manômetro, e tenta-se ajustar 
os pares de valores (Pv e T) por essa equação.  
Tal estudo pode ser feito aplicando-se calor num volume fechado com o líquido, 
mas o experimento é especialmente difícil quando trabalhamos com líquidos 
criogênicos. Uma maneira mais simples consiste em colocar o líquido num dewar 
(ver Roteiro1 de simulação de criogenia) e reduzir a pressão na superfície do líquido 
empregando uma bomba de vácuo. Com o decréscimo de pressão, a temperatura 
do líquido decai, como pode ser facilmente concluído pela Eq. (1). Mesmo que essa 
equação não seja rigorosamente verdadeira, essa tendência é prevista em 
equações mais rigorosas, pois Pv aumenta monotonicamente com T. Uma maneira 
simples de visualizar essa questão é lembrar que, ao líquido evaporar, as moléculas 
“quentes” (com maior energia cinética) abandonam primeiramente o líquido, 
restando aquelas mais “frias” (com menor energia), responsáveis por uma 
temperatura mais baixa. 
3. Sistema experimental 
É representado esquematicamente na Fig. 1. O núcleo central do dewar contém 
nitrogênio líquido e a pressão na superfície do núcleo é reduzida com a bomba de 
vácuo. A pressão no núcleo e a temperatura são medidas, respectivamente, por um 
manômetro Pirani e por um termopar. Calor pode ser transferido ao líquido pela 
passagem de uma corrente elétrica no resistor, de modo que mais facilmente se 
chegue às situações de equilíbrio termodinâmico quando são feitas as medidas. Os 
pares de valores (Pv, T) são lançados numa tabela (ver abaixo).  
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Figura 1. Sistema com dewar com nitrogênio líquido para investigação de 
pressão de vapor em função da temperatura.  
4. Para o relatório 

a). Verifique se os dados experimentais podem ser ajustados pela Eq. (1). Uma 
maneira de fazer isso é construir um gráfico de log Pv x T e verificar se é uma 
reta. Que conclusão você tira do gráfico? 
b). Na tabela você poderá observar que existe uma maior concentração de 
dados no entorno da temperatura de 77,36 K que, o ponto de ebulição de 
nitrogênio líquido. Tome então os dois pares de valores com temperaturas 
mais próximas desse ponto e determine o calor latente de evaporação de 
nitrogênio no ponto de ebulição empregando a Eq. (1). Empregue R = 8,314 J 
K-1 e determine L em J/kg. 
c). Pela forma da curva semilogarítmica do item a você conclui que esta última 
determinação de L é aproximada e que esse valor depende da temperatura do 
líquido. Compare o valor que obteve com o da literatura e explicite o erro. 
(Sugestão, veja o texto no link bnl.gov/magnets/Staff/Gupta/cryogenic-data-
handbook/Section6.pdf).  

Observação: Apesar deste experimento ser classificado como simulado, em 
realidade os dados da tabela foram copiados de um experimento em que se mediu 
Pv e T com precisão. 

  Pressão de vapor em função da temperatura. 
 

T (K) Pv (Torr) T(K) Pv(Torr) 

66,3 
163 77,0 728 

67,4 
195 77,1 737 

68,5 
231 77,2 745 

69,6 
272 77,3 754 

70,7 
319 77,4 763 

71,6 
362 77,5 773 

72,7 
421 77,6 782 

73,8 
487 78,5 869 

74,6 
540 79.4 963 

75,5 
606 80.0 1,03e3 

76,5 
685   
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