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Química Frente A03:  Estudo físico dos gases  



1) Teoria cinética dos gases.( teoria do gás ideal 

► O comportamento , ou estado de um gás fica caracterizado quando conhecemos os 

valores exatos de seu _________, de sua ________ e de sua _____________volume pressão temperatura

1.1 ) Todo gás é formado por partículas minúsculas ( átomos, moléculas  íons)  que se 
movimentam velozmente, de modo livre e desordenado. Esse movimento é denominado 
_______________, porque depende diretamente da ___________ agitação térmica temperatura

Por que as partículas dos gases não se depositam no 
solo devido à ação da gravidade



1.2) As partículas de um gás estão muito afastadas umas das outras, e o espaço que  elas ocupam é 
desprezível em relação ao espaço “vazio” que existe entre elas. Desse modo, a atração que as partículas de um 
gás exercem umas sobre as outras também é desprezível; o movimento de uma partícula praticamente não 
interfere diretamente no movimento da outra.

Baixa 
densidade

Formam mistura 
homogênea

Facilmente 
comprimidos 

Expandem 
espontaneamente

Dilatação com o 
calor



1.3) As partículas de um gás chocam de forma perfeitamente _________ entre si e as paredes do recipiente 
que as contém , isto é , sem perder energia cinética e quantidade de movimento.

elástica

Explica o movimento perpétuo e 
ininterrupto

1.4)  A _________exercida por um gás dentro de um recipiente resulta justamente dos choques 
das partículas contra as paredes do recipiente.

pressão

1.5) Estando em movimento contínuo, as partículas de um gás possuem uma __________________, que 
depende da massa e da velocidade das partículas.

energia cinética 



Teoria do gás ideal  

Ausência de interações 
intermoleculares 

As moléculas 
________se comportam 
mais idealmente do que 

as moléculas ______

Apolares

polares

II- O tamanho das moléculas é desprezível se comparado as espaço entre elas.

Moléculas considerada 
como ponto material



Teoria do gás ideal  

Ecinicial = Ec final

III- Choque entre as moléculas perfeitamente elástico 



Gás ideal x gás Real 

► Esse modelo de comportamento proposto pela teoria cinética do gás ideal afasta-se 

sensivelmente daquele observado na prática para um gás “ real “ em condições de pressão 

muito alta e/ou temperatura muito baixa.

Assim concluímos que: 

Gás ideal é aquele que obedece à teoria cinética dos gases, ou seja, é um 
modelo teórico de gás perfeito.

Na prática, os gases reais tem um comportamento diferente, que pode se 
aproximar desse modelo teórico em certas condições de temperatura e pressão:

P

T

Mais próximo de um gás ideal será 
o comportamento de um gás real.



Equação geral dos gases

Dado o gráfico abaixo 

volume

Isoterma obtida a uma 
temperatura T1

T1

T2

Isoterma obtida a uma temperatura 
T2 superior a T1
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A passagem de B para C

P1.V1 = K

P1.VB = P2.V2



Isolando VB na primeira equação e substituindo  na segunda teremos:

V1

T1
=

VB

T2
VB = 

V1.T2

T1

P1.VB = P2.V2 P1 V1.T2

T1
= P2.V2

P2.V2

T1
=

P1.V1

T2

Equação geral dos gases



► O físico Clapeyron estabeleceu uma equação  que relaciona as 3 variáveis de estado de um gás e a 

quantidade de matéria n ( n mols de partículas: átomos ou moléculas , descrevendo o comportamento 

de um gás ideal.

Considere a equação geral dos gases

P1.V1

T1

= P2.V2

T2

Ou P.V

T
= constante

V = R.T
P 

V = K.n

1mol de um gás ocupa um volume V 

2mol de um gás ocupa um volume 2V 

3mol de um gás ocupa um volume 3 V 

n mol de um gás ocupa um volume nV

V = n R.T
P 

PV = n RT

Constante = R


