
O embaçamento do vidro do banheiro inicia-se no momento em que o chuveiro quente (fonte de 
energia) é ligado.  Os fatos termodinâmicos relevantes são a capacidade do ar atmosférico de 
absorver vapor dágua, o aumento desta capacidade em função do aumento de temperatura e a 
troca de calor.  Assim, perto da fonte (isto é, da corrente de água quente), ar é capaz de conter 
mais vapor que longe da fonte (por exemplo, perto das paredes do banheiro e mesmo do 
espelho), pois nessa situação, a temperatura será forçosamente menor pela troca de calor como 
ambiente externo.   

O processo é então simples: ar com grande quantidade de água fica mais leve e sobe pela 
diferença de densidades.  Como as paredes trocam energia com o meio externo ao banheiro, elas 
e em especial o ar perto delas estão a temperatura mais baixa que o ar perto do chuveiro, dando 
partida assim às correntes convectivas.  Não havendo entrada de ar frio externo e com menor 
umidade, a situação vai se complicando (ou melhor, se aquecendo).  Eventualmente, ar carregado 
de umidade chega até as paredes frias.  Nesta situação, o ar contem mais umidade que ele deveria 
ter e em consequência, ele fica numa condição instável que faz com que vapor se condense nas 
paredes e também no espelho.  Pela perda de energia, ele fica mais denso e desce.  A sequência 
faz com que a condensação se dê de cima para baixo, exatamente na direção das correntes 
convectivas perto das paredes e do espelho.  

O processo de desembaçamento se dá ao contrário, de baixo para cima.  A fonte de energia é 
desligada e ar fresco, proveniente da janela ou da porta (se estiver aberta) ingressa no ambiente e 
se aquece, pois o banheiro está em mais alta temperatura.  Ingressa e sai, carregando a umidade 
disponível agora nas paredes. Além disto, ele ajuda a abaixar a temperatura, aumentando ainda 
mais a condensação nas paredes.  Isto explica porque às vezes, o embaçamento acontece 
imediatamente após a porta ser aberta. Eventualmente, a temperatura ambiente normal (a 
externa) é atingida e todo movimento de convecção natural com origem no chuveiro cessa.  


