
Estudo dos Gases
O estudo dos gases compreende a análise da matéria quando se 

apresenta no estado gasoso, sendo este o seu estado 

termodinâmico mais simples.

Gás Ideal ou Perfeito:

Obs: O choque 
realizado entre as 
partículas do gás 
ideal deve ser 
elástico, ou seja, 
sem perda de 
energia cinética;





Confira, em resumo, algumas características 

dos gases ideais:

• Neles só ocorrem colisões perfeitamente elásticas

entre partículas;

• Neles não existem interações entre partículas;

• Neles as partículas têm dimensões desprezíveis;

• 1 mol de gás ideal na CNTP ocupa um volume de 22,4 l,

independentemente de qual seja o gás;

• Gases reais comportam-se como gases ideais quando em

regimes de baixas pressões e altas temperaturas;

• Grande parte dos gases comporta-se de forma similar aos

gases ideais.









1. PRESSÃO:



A pressão é a força atuando 

em um objeto por unidade 

de área:



UNIDADES DE PRESSÃO 

Denominamos de pressão de um gás a colisão de suas moléculas com as 

paredes do recipiente em que ele se encontra

A pressão de um gás pode ser medida em atmosfera (atm), centímetro de 

mercúrio (cmHg) e milímetro de mercúrio (mmHg). 

A pressão exercida pelo ar atmosférico, ao nível do mar, recebeu o valor de 1 

atm. A partir deste valor determinou-se outras unidades de medidas. 

Observe a experiência de Torricelli 

Em homenagem a EVANGELISTA TORRICELLI a 

unidade mmHg é também chamada de Torricelli (Torr). 

No sistema internacional de unidade (SI) a pressão é 

medida em pascal (Pa). 



2. VOLUME 

É o espaço ocupado pelo gás. No sistema  internacional a unidade do 

volume é o metro cúbico (m3). 

1 Cm3  = 1 mL

3. TEMPERATURA 
Temperatura é uma grandeza que mede a energia  cinética (o grau de agitação) 

das moléculas ou átomos de um gás.

A temperatura dos gases pode ser medida em várias escalas 

termométricas diferentes. 

Nos trabalhos científicos a unidade usada é a escala absoluta ou Kelvin (K). 

No Brasil é comum usarmos a escala  Celsius (°C). Verifica-se a seguinte relação 

entre as escalas Kelvin e Celsius. 



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO – LIVRO 2 – FRENTE A – MÓD. 07 – PÁG. 282
01.(UCB 2018) No renascimento científico, os gases foram materiais 

de grande interesse de diversos cientistas. As observações feitas 

àquela época quanto ao comportamento desses materiais ajudaram a 

construir a base do entendimento que se tem atualmente das 

transformações físicas e químicas. Acerca dos gases e dos 

respectivos comportamentos físico-químicos, assinale a alternativa 

correta.

(A) A pressão e o volume, a uma dada temperatura, são inversamente 

proporcionais.

(B) Nos gases perfeitos, há grande interação intermolecular.

(C) O CO2 é um material sempre gasoso, independentemente 

das condições de temperatura e pressão.

(D) A água é um material que, ao passar para o estado gasoso, muda 

a própria composição química.

(E) Os gases não têm massa.

Transformação isotérmica: Lei de Boyle-Mariotte

X



02. (UECE) Um estudante de química introduziu um chumaço de palha de aço no 

fundo de uma proveta e inverteu-a em uma cuba de vidro contendo água, 

conforme a figura abaixo

Um dia depois, ao verificar o sistema, o estudante percebeu que o nível da água 

no interior da proveta havia subido e a palha de aço estava enferrujada. Assim, ele 

concluiu acertadamente que 

A) a elevação do nível da água da proveta é ocasionada pela pressão osmótica. 

B) o metal da palha de aço ganhou elétrons, sofrendo redução. 

C) não houve interferência da pressão externa no experimento. 

D) o experimento permite calcular o percentual de oxigênio no ar atmosférico. X

Reação química:

Fe(s) + O2(g) →  Fe2O3(s)

H2O(v)

O oxigênio ao ser  consumido na reação, diminui a pressão 

que o ar exerce dentro da proveta. A pressão externa atua e 

empurra a água pra dentro da proveta aumentando o nível de 

água no interior da proveta.

Como a proveta é graduada, pode-se medir o volume antes e depois do 

experimento, determinando, assim, o percentual de oxigênio no ar atmosférico.



03, (UNIFOR) Gases ideais são compostos por moléculas ou átomos que se 

movimentam constantemente. Dentre as suas características, podemos destacar 

volume variável, difusibilidade e compressibilidade. O estado gasoso é um dos 

três estados físicos da matéria, por isso é muito importante entender a 

constituição, propriedades e características dos mesmos, posto que eles estão 

presentes em nosso cotidiano, sendo, inclusive, indispensáveis para os vegetais e 

animais, bem como para o desenvolvimento da sociedade influenciando a 

indústria, por exemplo.
(Fonte: http://www.mundoeducacao.com/quimica/ conceito-caracteristicas-dos-gases.htm).

A imagem abaixo apresenta as partículas de um gás contido dentro de um balão e 

seu comportamento cinético

https://cdng.estuda.com/sis_questoes/posts/85665_pre.jpg?1507743941
https://cdng.estuda.com/sis_questoes/posts/85665_pre.jpg?1507743941


Sobre os gases, suas características e propriedades, é possível 

afirmar que

a) são formados por partículas que se encontram afastadas 

umas das outras, em movimento constante de baixa 

energia cinética e de forma ordenada.

b) não apresentam massa e seu volume e forma são bem definidos 

e fixos.

c) Com o aumento da temperatura e/ou diminuição da pressão, o 

gás dilata-se (expande-se). Por outro lado, com um 

abaixamento da temperatura e/ou aumento da pressão, ele 

sofre contração (é comprimido).

d) ao serem inseridos em um recipiente, preenchem todo 

seu volume, entretanto não exercem pressão sobre as paredes 

do recipiente.

e) Dependendo da sua natureza, podem ser miscíveis entre 

si, entretanto alguns formam misturas heterogêneas com outros.

X
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Dilatação e compressão: Com o aumento da temperatura e/ou 

diminuição da pressão, o gás dilata-se (expande-se). Por outro lado, 

com um abaixamento da temperatura e/ou aumento da pressão, ele 

sofre contração (é comprimido).

Resolução:



04.( UEG GO)

.

Por coincidência, nas condições 

normais de pressão e temperatura da 

Terra (25 ºC e 1 atm), a maior parte 

dos gases comporta-se como gases 

ideais, e isso facilita o cálculo de 

previsões acerca do comportamento 

termodinâmico deles.



05. (UFGD) O estado mais simples da matéria é um gás. Sobre o comportamento 

de um sistema gasoso, leia as seguintes afirmações. 

I. Gases são facilmente compressíveis, preenchem o espaço disponível e suas 

moléculas possuem movimento caótico incessante. 

II. A energia cinética média das moléculas de um gás é diretamente proporcional 

à temperatura absoluta. 

III. A pressão de um gás é o resultado das colisões das moléculas com as 

paredes do recipiente. 

IV. As moléculas se movimentam sem colidirem com as paredes do recipiente que 

as contém. 

Assinale a alternativa que apresenta informações corretas
a) I, apenas. 

b) II, apenas. 

c) I e II, apenas. 

d) I, II e III, apenas. 

e) II, III e IV, apenas.

Correta.

Correta.

Correta.

Incorreta.

X



TRANSFORMAÇÕES GASOSAS COM MASSA DE GÁS FIXA 

Quando os valores das variáveis de estado de um gás sofrem alterações 

dizemos que o gás sofreu uma transformação gasosa. Algumas transformações 

gasosas possuem denominações especiais. 

TRANSFORMAÇÃO ISOTÉRMICA 

É quando na transformação o gás mantém constante a temperatura e muda os 

valores da pressão e do volume. 

i

i

i

o

o

o

LEIS FÍSICAS DOS GASES
São leis que explicam as relações entres as Grandezas: 

TEMPERATURA, PRESSÃO e VOLUME nas 
transformações gasosas. 

LEI DE BOYLE – MARIOTTE
Observe que, com a massa 

de gás e a temperatura 

constantes, a pressão 

exercida pelo gás é 

inversamente proporcional ao 
seu volume.



Quando duas grandezas como essas são inversamente proporcionais, o seu

produto é uma constante; desse modo, matematicamente, essa relação pode ser

representada assim:
P.V = k

Isso pode ser observado por meio dos dados na tabela abaixo:
Se representarmos as transformações isotérmicas por meio de um

gráfico, veremos que para a mesma massa do gás, o produto das

variáveis de pressão e volume sempre originará uma hipérbole.

Veja um exemplo de gráfico assim com os dados que foram

fornecidos na tabela mencionada:

Observe que os valores do produto

PV sempre são iguais a 1200, ou

seja, é uma constante. Com base

nisso ,podemos chegar à seguinte

conclusão matemática:

Pi . Vi = Po . Vo



Pi . Vi = Po . Vo



Exemplo: 
“Considere que em um recipiente com êmbolo móvel, capaz de deslizar sem

atrito, contém 20 litros de O2(g) sob pressão de 160 kPa a 298 K. Que volume o gás

passará a ocupar se a pressão for reduzida para 80 kPa nessa mesma

temperatura?

Resolução: Basta substituir os valores na equação:

Pi . Vi = Po . Vo

Vo = (160 kPa) . (20 L)

(80 kPa)

Vo = 40 L

Obs: Diferentes temperaturas originam diferentes 

hipérboles, que são chamadas de isotermas.



TRANSFORMAÇÃO ISOBÁRICA 

É quando na transformação o gás mantém constante a pressão e modifica os 

valores do volume e da temperatura. 
1ª LEI DE CHARLES E GAY – LUSSAC

Podemos observar que, 
mantendo-se massa 

de gás e pressão constante, o 

volume ocupado pelo gás é 
diretamente proporcional 

à sua temperatura absoluta. 

Graficamente, a transformação isobárica, pode  ser representada: 
Na matemática quando duas grandezas são diretamente 

proporcionais o quociente entre elas é constante.

K = V

T Vi = Vo

Ti To

A partir dessa relação, podemos afirmar que o 

volume de um gás dividido pela temperatura 

do gás será sempre igual a uma constante. 

Por isso, podemos determinar o volume inicial 

(Vi) ou final (Vo) ou temperatura inicial (Ti) e 

final (To) a que um gás está sendo submetido 
a partir desta relação matemática:



Isso pode ser visto com um experimento simples: ao colocarmos um balão em 

um recipiente com água quente, sua temperatura aumentará e seu volume também. 

Isso é visto pelo enchimento do balão. Já ao ser colocado em um recipiente com 

água e gelo, ele murchará, ou seja, com a diminuição da temperatura, o volume 

ocupado pelo gás também diminui.
Explicação:

Quando aumenta a temperatura, 

aumenta a energia cinética das 

partículas, aumentando, assim, a 

velocidade das moléculas. 

Portanto, aumenta a distância 

média entre as moléculas e por isso 

aumenta  o volume ocupado por 

elas..



Um recipiente com capacidade para 100 litros contém um gás à temperatura de 

27oC. Este recipiente e aquecido até uma temperatura de 87oC, mantendo-se 

constante a pressão. O volume ocupado pelo gás a 87oC será de: 

a) 50 litros. 

b) 20 litros. 

c) 200 litros. 

d) 120 litros. 

e) 260 litros. 

Exemplo: 

Resolução:

. Volume inicial → 100 L

.Temperatura inicial → 27oC + 273 = 300 K

. Volume final → ?

. Temperatura final → 87oC + 273 = 360 K

Substituindo na expressão

Vi = Vo

Ti To

100 = Vo

300 360

300.Vo = 100.360

300.Vo = 36000

Vo = 36000

300

Vo = 120 L

X



TRANSFORMAÇÃO ISOCÓRICA 
É quando o gás, na transformação, mantém constante o volume e altera os 

valores da temperatura e da pressão. Esta transformação também é chamada de 

ISOMÉTRICA ou ISOVOLUMÉTRICA. 
2ª LEI DE CHARLES E GAY – LUSSAC

Podemos observar que se mantendo 

a massa do gás e o volume 

constante, a pressão exercida pelo 
gás e a sua temperatura 

absoluta são grandezas diretamente 

proporcionais.  

Graficamente, a transformação isocórica, pode ser representada: 
Na matemática quando duas grandezas são diretamente 

proporcionais o quociente entre elas é constante.

K = P

T
Pi = Po

Ti To

A partir dessa relação, podemos afirmar que a 

preessão de um gás dividido pela temperatura 

do gás será sempre igual a uma constante. Por 

isso, podemos determinar a pressão inicial (Pi) 

ou final (Po) ou temperatura inicial (Ti) e final (To) 

a que um gás está sendo submetido a partir 
desta relação matemática:



Em uma corrida, a volta de apresentação dos carros não acontece somente para 

mostrar os competidores e as suas “máquinas”, mas para aquecer os pneus, 

assim as moléculas dos gases atingem uma temperatura certa para dar a pressão 

ideal para a corrida.
Obs: Temos a comparação de três 

transformações isocóricas, sendo que cada 

uma foi com um volume diferente:



Exemplo 

Ao sair de viagem, o motorista calibrou os pneus do seu veículo colocando no seu 
interior 2 atm de pressão, em um dia quente, a 27°C. Ao chegar ao destino, mediu 

novamente a pressão dos pneus e encontrou 2,2 atm. Considerando-se 

desprezível a variação do volume, a temperatura do pneu, ao final da viagem, era 
de quantos graus Celsius?

Resolução:

. Pressão inicial → 2 atm

.Temperatura inicial → 27oC + 273 = 300 K

. Pressão final → 2,2 atm

. Temperatura final → ?

Substituindo na expressão

Pi = Po

Ti To

2 = 2,2

300 To

2.To = 300.2,2

2.To = 660

To = 660

2

To → 330K – 273 = 57oC




