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O estado de agregação da matéria varia com 
a distância entre as partículas que compõem 

a substância (molécula, átomos ou íons) 

Estado Físico de uma 
Substância

  sólido       >    líquido      >    gasoso

Aumento do volume



Razões para se investigar os Gases
1ª.: Alguns elementos e compostos comuns 
existem no estado gasoso, nas condições 
normais de temperatura e pressão. Além 
disso podem ser vaporizados, e as 
propriedades destes vapores são 
importantes.
2ª.:Nossa atmosfera gasosa proporciona 
meios de movimentar energia e materiais 
sobre toda a superfície terrestre e é a fonte 
de muitos produtos químicos vitais.
3ª.: Os gases são os mais simples quando a 
investigação é feita a nível molecular.
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Transformações Gasosas
Gases podem variar de Temperatura, 
Pressão e Volume dependendo das 
mudanças nas Variáveis de Estado. 
São quatro transformações básicas: 
   Isotérmica 
   Isobárica 
   Isométrica (ou Isovolumétrica ou 
ainda Isocórica) 
   Adiabática



Transformações Isotérmicas

São transformações em que a 
temperatura permanece constante. 

Transformações Isobáricas
São transformações que ocorrem a 

pressão constante. 

Transformações Isométricas
São transformações com volume constante. 



Leis dos Gases

Lei de Boyle e Mariotte
1a Lei de Charles e Gay-Lussac
2a Lei de Charles e Gay-Lussac
Lei de Gay-Lussac e Avogadro



Leis dos Gases
Lei de Boyle: A Compressibilidade dos Gases



Lei de Boyle

Se P 1 / V, então:
P1V1 = P2V2



Lei de BoyleLei de Boyle
Robert Boyle estudou a compressibilidade dos 
gases e observou que o volume de uma massa 
fixa de um gás, numa dada temperatura, é 
inversamente proporcional à pressão do gás.       
Dada uma massa de gás numa temperatura 
constante, o produto de pressão pelo volume é 
constante.

P 1 / V
P1V1 = P2V2



Transformações 
Isotérmicas

A temperatura constante:
Pressão e Volume são inversamente 

proporcionais.





Lei de Boyle
Exs.: Uma amostra de nitrogênio gasoso na bolsa de ar 
de um carro tem a pressão de 745mmHg com o 
volume de 65L. Se esta amostra foi transferida para 
uma bolsa de 25L, mantendo a mesma temperatura 
qual a pressão do gás com o novo volume?

 P1V1 = P2V2

745 x 65 = P2 x 25

 V2 = 1940mmHg

Uma amostra de CO2  na pressão de 55mmHg, ocupa 
um volume de 125mL. A amostra é comprimida de tal 
forma que a nova pressão do gás é 78mmHg. Qual o 
novo volume que o gás ocupa? (A temperatura se 
manteve constante durante toda a experiência)



Lei de CharlesLei de Charles: 
efeito de TºC sobre o Volume do Gás



O volume de uma quantidade constante de 
gás, sob pressão também constante, 
aumenta com a elevação da temperatura.

Enunciado: Se uma massa constante de 
gás forma mantida a pressão constante, o 
seu volume é diretamente proporcional à 
Temperatura Absoluta (Temperatura em 
Kelvin)

Lei de CharlesLei de Charles:
 efeito de TºC sobre o Volume do Gás



Exs.: Suponha que se tenha uma amostra de CO2 
numa seringa selada. O volume de gás é 25,0mL à 
temperatura ambiente (20ºC). Qual o volume final 
de gás, se você aquecer a seringa segurando-a na 
mão, até a temperatura de 37ºC?

   Condições Iniciais: V1 = 25mL 

                               T1 = 20+273 = 293K

   Condições Finais: V2 = ?

                              T2 = 37 + 273 = 310K

   V1 =  V2     25  =   V2     25 x 310  =  26,5mL

    T1    T2        293     310            293

Lei de Charles



Ex.2: Um balão está cheio de hélio e tem o 
volume de 45,0L na temperatura ambiente 
(25ºC). Se o balão estiver cheio com a 
mesma quantidade de hélio num dia muito 
frio (-10ºC), qual o novo volume do balão? 
Considere que a pressão permaneceu 
constante.

Lei de Charles



Relação quantidade-
volume: lei de Avogadro

• A lei de Gay-Lussac de volumes 
combinados: a uma determinada 
temperatura e pressão, os volumes dos 
gases que reagem são proporções de 
números inteiros pequenos.



EnunciadoEnunciado: Os volumes de gases se 
combinavam em razão expressa por 
pequenos números inteiros, desde que 
fossem medidos na mesma temperatura e 
pressão.
Esta Lei é conhecida como Lei dos Volumes 
que se combinam de Gay-Lussac.
Ex.: 100mL de H2  gasoso se combinam com 
exatamente 50mL de O2  gasoso pra dar 
100mL exatos de vapor de H2O, se todos os 
volumes forem medidos  nas mesmas 
temperatura e pressão.

Lei de Gay-Lussac e Avogadro





A Lei de Gay-Lussac exprimia apenas, 
resumidamente um conjunto de observações 
experimentais, até ser fundamentada pelo 
trabalho de Avogadro.
Enunciado do Princípio de Avogadro: Volumes 
iguais de gases, nas mesmas condições de temp. 
e pressão, tem o mesmo número de moléculas.
Lei de Avogadro: o volume de um gás, a uma 
certa temperatura e pressão, é diretamente 
proporcional à quantidade do gás

V = Cα x n
Onde V é o volume do gás, n é o número de 
moles e Cα é a constante de proporcionalidade.

Lei de Gay-Lussac e Avogadro



“Volumes iguais de 
gases, medidos na 
mesma pressão e 
temperatura, contém 
o mesmo número de 
partículas". Este 
postulado ficou 
conhecido como a Lei 
de Avogadro. 



Hoje, a lei de avogadro é expressa 
em termos de uma quantidade fixa 
de partículas, NA, o número de 
Avogadro. 

Assim como uma dúzia contém 
doze unidades, um Mol contém o 
número de Avogadro de 
partículas, quer sejam íons, 
átomos ou moléculas. 
Este é um número muito grande: 
6,022x1023.



Relação quantidade-
volume: lei de Avogadro

A hipótese de Avogadro: volumes iguais de 
gases à mesma temperatura e pressão 
conterão o mesmo número de moléculas.
A lei de Avogadro: o volume de gás a uma 
dada temperatura e pressão é diretamente 
proporcional à quantidade de matéria do 
gás.



Ex.: A amônia pode ser sintetizada diretamente a 
partir de seus elementos:

                      N2(g) + 3H2(g)  2NH3(g)

      Se for 15,0L o volume inicial do H2(g), numa dada 
condição de T e P, qual o volume de N2(g) necessário 
para completar a reação (nas mesmas condições de 
T e P)? Qual a produção teórica de NH3, em litros?

  1L de N2 ------ 3L de H2

       X       ------- 15L de H2           X = 15/3 = 5L de N2

    1 L de N2 --------2L de NH3

     5L de N2  --------      X           X = 2x5 = 10 L de NH3

Lei de Gay-Lussac e Avogadro



Ex.: O metano queima no oxigênio par dar os 
produtos usuais, CO2 e H2O, de acordo com 
a equação:

       CH4(g)  +  2O2(g)  CO2(g) + 2H2O(g)

      Se forem queimados 22,4L de CH4 gasoso, 
qual o volume de O2  necessário para 
completar a combustão? Que volumes de 
H2O e CO2  são produzidos? Admita que 
todos os volumes se medem na mesma 
temperatura e na mesma pressão.

Lei de Gay-Lussac e Avogadro



Nas condições normais de temperatura 
e pressão 
(CNTP: a T=273,15K e P=1,00atm):
 um mol de qualquer gás ocupa o 
mesmo volume: 22,4 litros. 

22,4 L de qualquer 
gás, nas CNTP, 
contém 6,02 ×1023 
moléculas de gás, 
ou seja, um MolMol de 
moléculas de gás.



Influência da Altitude

  Quanto maior a Altitude  menor o Ponto de Ebulição

> A  < P  < T

A  P  T



Influência da PressãoInfluência da Pressão

Quanto maior a pressão  maior o Ponto de Ebulição

P

>P



Nas CNTP, o volume molar é igual a 
22,4 L/mol



Variáveis de Estado

Resumindo:
 Pressão (P):

N/m2 , Kgf/cm2, atm, mmHg, Pa.
 Volume (V):

 L, dm3 , m3, cm3. 
 Temperatura (T): 

K (kelvin); oC (Celsius).



Considere as três leis dos gases.

• Podemos combiná-las em uma lei geral 
dos gases:

• Lei de Boyle:

• Lei de Charles:

• Lei de Avogadro:

A equação do gás ideal

EQUAÇÃO DO GÁS IDEAL







PV = nRT
Descreve o estado de um gás “hipotético”.
Um Gás Ideal não existe. Entretanto, os 
gases reais, na pressão atmosférica ou em 
pressão mais baixa e nas temperaturas 
ambientes, comportam-se como gases ideais, 
com boa aproximação, e a Lei dos Gases 
Ideais é portanto um modelo adequado.
Na CNTP, a 0ºC ou 273,15K e sob pressão 
de 1atm – um mol de gás ocupa o volume de 
22,414L, e este volume e chamado de 
volume molar nas CNTP e R é igual a 0,082.

Lei do Gás Ideal



Ex.: O nitrogênio gasoso, numa bolsa de ar 
de automóvel, com o volume de 65,0L exerce 
pressão de 829mmHg a 25ºC. Quantos 
moles de N2 estão na bolsa de ar?

Informações: V = 65,0L; P = 829mmHg 
(1,09atm); T = 25 + 273 = 298K e n = ?

          PV = nRT

   1,09 x 65 = n x 0,082 x 298

           n =   1,09 x 65    =  2,9moles de N2

                         0,082 x 298

Lei do Gás Ideal



Ex.: O Balão de Charles continha cerca de 
1300moles de H2. Se a temperatura do gás 
fosse 23ºC e a sua pressão 750mmHg, qual 
o volume do balão?

Informações: n = 1300; P = 750mmHg 
(0,993atm); T = 23 + 273 = 296K e V = ?

Lei do Gás Ideal



ISOBÁRICA
(p1 = p2)

V1

——
T1

=

V2

——
T2

lei de Charles
e Gay-Lussac

ISOCÓRICA
(V1 = V2)

p1

——
T1

=

p2

——
T2

lei de Charles e
Gay-Lussac

ISOTÉRMICA
(T1 = T2)

p1·V1 = p2·V2 lei de Boyle
 

TRANSFORMAÇÕES 
GASOSAS



Combinação das Leis de Boyle e Charles;
O volume de um gás é inversamente 
proporcional a sua pressão, a temperatura 
constante (Lei de Boyle) e diretamente 
proporcional à temperatura absoluta (TºK) a 
pressão constante (Lei de Charles).

                      P1 x V1 =  P2 x V2

                          T1              T2

Essa equação é frequentemente chamada de 
Lei Geral dos Gases. Ela se aplica 
especificamente a equações onde a quantidade 
de gás permanece constante.

Lei Geral dos Gases



Exs.: Mesmo nos dias de hoje, a 
investigação das camadas superiores da 
atmosfera é feita através de balões 
equipados com instrumentos científicos. 
Estes balões são inflados com gás hélio. 
Suponha que um balão, com um volume de 
4,19 x 103L é lançado a temperatura de 
22,5ºC e a pressão barômetrica  é de 
754mmHg. Qual o volume do balão quando 
este alcançar a altura de 32 quilômetros, 
onde a pressão é de 760mmHg e a 
temperatura é de –33ºC?

Lei Geral dos Gases



Teoria Cinética do Gás Perfeito:
 Introdução: A teoria cinética do gás perfeito 
foi desenvolvida a partir da aplicação das leis 
da Mecânica de Newton a sistemas 
microscópicos dos gases, ou seja, às suas 
partículas. 
 Hipóteses: Algumas hipóteses forma 
atribuídas ao comportamento das moléculas 
de um gás perfeito: 
- Todas as moléculas são idênticas, tendo a 
forma de “esferas rígidas” 
- Todas as moléculas estão em movimento 
desordenado, em todas as direções e em 
contínuo movimento de translação, rotação e 
vibração



Teoria Cinética do Gás Perfeito:
Os choques entre as moléculas e contra as 
paredes do recipiente são perfeitamente 
elásticos. 
 As moléculas não exercem forças de ação 
mútua entre si, exceto durante os choques. 
As moléculas têm dimensões desprezíveis em 
comparação com os espaços vazios que as 
separam. 



Em acordo com o modelo cinético

1.1. um gás é uma coleção de partículas em um gás é uma coleção de partículas em 
constante movimentoconstante movimento

2.2. o movimento das partículas é aleatório e o movimento das partículas é aleatório e 
desordenadodesordenado

3.3. o espaço entre as partículas é muito maior o espaço entre as partículas é muito maior 
do que o tamanho de cada partículado que o tamanho de cada partícula  

4.4. as partículas chocam-se entre si e com as as partículas chocam-se entre si e com as 
paredes do recipiente que contém o gás. paredes do recipiente que contém o gás. 
Estes choques são completamente elásticos.Estes choques são completamente elásticos.  

5.5. a velocidade média de uma amostra de gás a velocidade média de uma amostra de gás 
aumenta com o aumento da temperaturaaumenta com o aumento da temperatura  



Misturas Gasosas

Lei de Dalton das Pressões Parciais



Misturas Gasosas

Dalton observou que gases diferentes 
em uma mistura parecem exercer 
pressão nas paredes do recipiente, 
independentemente um do outro.

A pressão medida de uma mistura de 
gases é a soma das pressões que os 
gases exerceriam se cada um estivesse 
sozinho



Misturas Gasosas

Exemplo :  Amostras de H2, O2 e N2 contêm, 
cada uma,  massa de 1,00 g. Suponha que  
os gases sejam colocados conjuntamente 
em um recipiente de 10,0 L a 125 °C. 
Considere o comportamento ideal e calcule 
a pressão total em atmosferas. (Massas 
atômicas: H = 1,01; O= 16,0;  N= 14,0)



Misturas Gasosas

Se 1,62 g de CO2, 4,14 g de CO 3,08 g de 
CH4 são colocados juntos em um 
recipiente de  14,8 L a 28 °C, qual será a 
pressão total medida em mmHg?

R= 479 mmHg



Lei de Graham

Difusão

Velocidade de um gás através de 
outros é inversamente proporcional 
à raiz quadrada da densidade do 
gás.



Lei de Graham

Velocidade de difusão α _1_
                                         √ d



d = m = PM
         V     RT

Ex.: A densidade de um gás conhecido é 
1,23g/L nas CNTP. Estime sua massa 
molecular.
Informações: Nas CNTP  d = 1,23g/L;       
P = 1atm; T = 0º + 273 = 273K e R = 0,082 e 
M = ?
 D = PM  1,23 =       1 x M         =  
          RT                  0,082 x 273
M = 1,23 x 0,082 x 273 = 27,6g/mol

Densidade dos Gases



Para a água no estado gasoso, calcular a 
razão das velocidades de difusão entre a 
molécula 1H2O e 2H2O, a temperatura e 
pressão constantes. (Massa isotópica: 1H= 
1,0078; H = 2,0141; massa atômica: O = 
15,9994). 

R = 1,05438

Densidade dos Gases



Gás Real x Gás Ideal

O comportamento de um gás real se 
aproxima do modelo de gás ideal ou 
perfeito quando submetido à baixas 
pressões e temperaturas elevadas.

Diminuição do efeito de uma partícula 
sobre outra (grande afastamento e 
energia cinética).



Gás Real x Gás Ideal



Gases reais: desvios do
Comportamento ideal



Exercícios
1. Na temperatura de 300 K e sob pressão 

de 1 atm, uma massa de gás perfeito 
ocupa o volume de 10 litros. Calcule a 
temperatura do gás quando, sob pressão 
de 2 atm, ocupa o volume de 20 litros. 

2. Dentro de um recipiente de volume 
variável estão inicialmente 20 litros de 
gás perfeito à temperatura de 200 K e 
pressão de 2 atm. Qual será a nova 
pressão, se a temperatura aumentar para 
250 K e o volume for reduzido para 10 
litros? 



3. Um balão de borracha continha 3 litros de gás 
hélio, à temperatura de 27o C, com pressão de 1,1 
atm. Esse balão escapuliu e subiu. À medida que o 
balão foi subindo, a pressão atmosférica foi 
diminuindo e, por isso, seu volume foi aumentando. 
Quando o volume atingiu 4 litros, ele estourou. A 
temperatura do ar naquela altura era 7o C. Calcule 
a pressão do gás em seu interior imediatamente 
antes de estourar. 

4. Um gás ocupa o volume de 500 ml à pressão de 1 
atmosfera. Qual é o volume desse gás à pressão 
de 4 atm, na mesma temperatura? 

5. Um gás mantido à pressão constante ocupa o 
volume de 30 litros à temperatura de 300 K. Qual 
será o seu volume quando a temperatura for 240 
K? 



6. Num recipiente de volume constante é 
colocado um gás à temperatura de 400 K e 
pressão de 75 cmHg. Qual é a pressão à 
temperatura de 1200 K? 

7. Sob pressão de 5 atm e à temperatura de 
0o C, um gás ocupa volume de 45 litros. 
Determine sob que pressão o gás ocupará 
o volume de 30 litros, se for mantida 
constante a temperatura. 

8. Uma certa massa de gás hélio ocupa, a 27o 
C, o volume de 2 m3 sob pressão de 3 atm. 
Se reduzirmos o volume à metade e 
triplicarmos a pressão, qual será a nova 
temperatura do gás? 



9. Num dia de tempestade, a pressão 
atmosférica caiu de 760 mmHg para 730 
mmHg. Nessas condições, qual o volume 
final de uma porção de ar que inicialmente 
ocupava 1 litro? (Suponha que a 
temperatura não tenha variado)  

10. Por que é que a pressão do ar dentro dos 
pneus de um automóvel é maior quando o 
carro está correndo do que quando está 
parado?
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