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No intuito de compreender por que as autoclaves são o método mais comum utilizado 
para esterilização, nós precisamos entender sua força motriz 

o que acontece quando a água se transforma em vapor e depois se condensa, voltando

ao estado líquido, e ainda, por que 
microrganismos. 

O simples é bonito 

A beleza do vapor está em sua simplicidade. Físicos ainda não encontraram um agente 

mais eficiente para a transferência de energia, o que t

esterilização. Iremos agora tentar explicar como esta acontece e por que o vapor é um 

agente de transferência de energia tão poderoso.

Vapor 

A água em qualquer temperatura irá lentamente, mas com certeza
um gás. Isto é um processo natural que acontece por causa do movimento das moléculas 

de água. Porém quando a água é fervida e atinge 100°C o processo de agitação das 

moléculas é intensificado e a água evapora a uma taxa muito maior que antes
somente na superfície que tal processo acontece, mas também dentro da água, ou no 

restante abaixo da superfície. O vapor é visível em forma de bolhas que sobem de dentro 

da água para a superfície e escapam para o ar. Este vapor também pode ser chamado 

fumaça. O que realmente acontece é que a água expande seu volume em 1,600 vezes 
quando se transforma em vapor!!
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No intuito de compreender por que as autoclaves são o método mais comum utilizado 
para esterilização, nós precisamos entender sua força motriz – o vapor. Este post discutirá 

o que acontece quando a água se transforma em vapor e depois se condensa, voltando

ao estado líquido, e ainda, por que o vapor saturado é tão bom para se livrar de 

A beleza do vapor está em sua simplicidade. Físicos ainda não encontraram um agente 

mais eficiente para a transferência de energia, o que torna o vapor ideal para a 

esterilização. Iremos agora tentar explicar como esta acontece e por que o vapor é um 

agente de transferência de energia tão poderoso. 

A água em qualquer temperatura irá lentamente, mas com certeza, evaporar e s
um gás. Isto é um processo natural que acontece por causa do movimento das moléculas 

de água. Porém quando a água é fervida e atinge 100°C o processo de agitação das 

moléculas é intensificado e a água evapora a uma taxa muito maior que antes
somente na superfície que tal processo acontece, mas também dentro da água, ou no 

restante abaixo da superfície. O vapor é visível em forma de bolhas que sobem de dentro 

da água para a superfície e escapam para o ar. Este vapor também pode ser chamado 

fumaça. O que realmente acontece é que a água expande seu volume em 1,600 vezes 
quando se transforma em vapor!!  

  

 

O vapor é invisível; note que próximo à jarra 

você quase não pode ver nada. As nuvens 

que vemos são o vapor condensado, as gotas 

de água que se formam quando o vapor 

alcança o ar frio. 

 

 

 

No intuito de compreender por que as autoclaves são o método mais comum utilizado 
o vapor. Este post discutirá 

o que acontece quando a água se transforma em vapor e depois se condensa, voltando 

tão bom para se livrar de 

A beleza do vapor está em sua simplicidade. Físicos ainda não encontraram um agente 

orna o vapor ideal para a 

esterilização. Iremos agora tentar explicar como esta acontece e por que o vapor é um 

evaporar e se tornar 
um gás. Isto é um processo natural que acontece por causa do movimento das moléculas 

de água. Porém quando a água é fervida e atinge 100°C o processo de agitação das 

moléculas é intensificado e a água evapora a uma taxa muito maior que antes, e não é 
somente na superfície que tal processo acontece, mas também dentro da água, ou no 

restante abaixo da superfície. O vapor é visível em forma de bolhas que sobem de dentro 

da água para a superfície e escapam para o ar. Este vapor também pode ser chamado de 

fumaça. O que realmente acontece é que a água expande seu volume em 1,600 vezes 

note que próximo à jarra 

você quase não pode ver nada. As nuvens 

que vemos são o vapor condensado, as gotas 

a que se formam quando o vapor 



Condensação 

Um erro comum é confundir as nuvens de água que saem de uma chaleira fervendo com 

vapor. Este é um gás invisível. O que realmente nós enxergamos são as pequenas gotas 
de água, as quais são formadas quando o vapor invisível entra em contato com o ar frio. 

O vapor se condensa e volta ao estado líquido, como água, novamente, que é o que 

conseguimos enxergar. 

Condensação e Vaporização são opostos! A mesma energia térmica requerida para a 

evaporação é solta durante a condensação.  

Quando o vapor atinge a superfície de um objeto mais frio que ele, sua energia térmica é 
transferida para aquele objeto, aquecendo-o consequentemente. O vapor usado na 

esterilização é tão quente que quando entra em contato com a carga de material a ser 

esterilizado (mais frio) e condensa, transfere energia térmica suficiente para matar todas 

as bactérias contidas neste material. Esta é uma razão do por que o vapor é tão eficiente 
na esterilização. 

Vapor saturado – É um equilíbrio delicado 

O vapor saturado é assim denominado porque o espaço não consegue conter mais água 

gasosa (vapor) e assim que a temperatura cair ele se condensará novamente em água. O 

vapor saturado tem ente 3% a 5% de água e esta umidade ajuda a destruir 
microrganismos a uma temperatura consideravelmente baixa quando comparada ao 

calor seco, além do processo ser muito mais rápido que quando a umidade é ausente. 

Penetração profunda do vapor 

O vapor de água transfere calor muito mais eficientemente que o ar seco. Se pudermos 

entender o porquê, então compreenderemos a razão do vapor ser o agente de 

esterilização mais eficiente quando comparado com o calor seco. Em nosso post anterior 
discutimos como a coagulação começa em uma temperatura bem mais baixa que a da 

oxidação. A esterilização por calor seco é um método de oxidação para matar 

microrganismos, o qual em poucas palavras, é apenas um processo de queimá-los. Mas 
isso não acaba aí, a umidade também é uma portadora de calor e causa coagulação, o 

que acaba matando os microrganismos. A quantidade de umidade em um microrganismo 

também influencia na sua facilidade de destruição. Microrganismos que contém mais 

água em sua composição são mais facilmente destruídos pelo calor porque a umidade 
transfere energia térmica ao microrganismo de forma mais eficaz que o calor seco. 

Esporos, por exemplo, são consideravelmente secos e consequentemente demoram mais 

tempo para serem esterilizados, mas no ambiente úmido que o vapor proporciona o 
processo é significativamente mais rápido e mais eficaz do que no calor seco, o que o 

torna ideal para a destruição de esporos. 

A penetração do vapor é profunda porque ele tem certa capacidade de se condensar: 
quando o vapor se condensa, 1,600 litros de vapor se transformam em 1 litro de água. 

Esta enorme redução de volume provoca uma forte sucção, que faz a esterilização 

altamente eficiente, já que suga muito mais vapor para o objeto mais frio a ser 
esterilizado. Isto é o porquê do vapor conseguir penetrar tão profunda e poderosamente 

em vários tipos de carga, têxteis e cargas porosas. 

 
 



 

As principais vantagens do vapor saturado resumidamente são: 

• A presença de certa umidade, geralmente de 3%-5%, no vapor aumenta sua 

efetividade em matar microrganismos, porque a coagulação começa a uma baixa 

temperatura de 52°C. 

• A umidade dentro de uma célula de microrganismo o torna mais fácil de ser 

destruído. 

• Logo que o vapor alcançar um objeto mais frio que precisa ser esterilizado, ele irá 
se condensar em água e consequentemente liberar uma grande quantidade de 

calor. 

• A mudança de volume no momento em que o vapor é condensado provoca uma 
sucção que atrai mais vapor, o que melhora drasticamente a profundidade da 

penetração. 

• A relação entre a temperatura e pressão do vapor saturado o torna mais fácil de 
ser controlado. 

Com todas estas vantagens do vapor fica fácil entender por que ele é o agente de 

esterilização mais comum e eficiente. A próxima postagem explorará o que acontece 
quando o vapor é superaquecido ou quando fica molhado e por que estes dois estados 

não são ideais quando falamos em esterilização.   

 


