
 
 
 
 
 
 

 
 

Resumo 

Propriedade dos gases 

 

O estudo de sistemas gasosos são os mais simples 

quando comparados ao sistema líquido e ao sólido. 

Com os gases é possível controlar pressão, volume 

e temperatura, e com essas três variáveis é 

possível descrever todo o sistema gasoso (o que 

não é possível quando se trata de líquidos e 

sólidos). 

Conceito importante: 

Gás ideal: é qualquer gás formado por moléculas 

que não interagem entre si (atração ou repulsão) e 

o choque entre elas é perfeitamente elástico, ou 

seja, não há perda de energia pelo sistema. 

Pressão 

Todos já ouviram falar sobre pressão, seja ao 

calibrar os pneus de um carro ou para entregar um 

trabalho no prazo. Mas, qualquer se seja a pressão, 

ela é descrita por uma relação matemática 

bastante lógica. 

Por definição pressão é: 

  
 

 
  

Mas como medimos a força e a área? 

No séc. XVII Torriceli inventou o 

barômetro de mercúrio e com esse 

instrumento ele conseguiu 

estabelecer uma relação matemática 

cujas variáveis eram fáceis de serem 

estabelecidas. 

 

Por definição a força (F) é F = m.g, substituindo 

essa definição na equação da pressão temos: 

  
   

 
  

Outra definição é que m = d.v, substituindo 

novamente temos: 

  
     

 
  

O volume do barômetro (cilindro) é dado por 

v = A.h, com isso teremos que: 

  
       

 
         

Eq. 1 

Unidade (SI): 1 Pa = 1 kg.m-1.s-2  

Unidades alternativas: 1 atm = 1,01x105 Pa e 

1 atm = 760 Torr. 

Lei dos gases 

Agora já sabemos aferir pressão e já sabíamos 

medir volume e temperatura. Com isso já 

conseguimos estabelecer as três varáveis do 

sistema. A lei dos gases ideias foi estabelecida pela 

contribuição de 3 cientistas. 

Lei de Boyle 

Boyle verificou que o volume era inversamente 

proporcional a pressão (com temperatura 

constante): 

 

  
 

 
 Eq. 2 

Lei de Charles 

Charles verificou que a temperatura varia 

linearmente com o volume e de maneira análoga 

com a pressão: 
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    Eq. 3 

    Eq. 4 

Princípio de Avogadro 

Avogadro percebeu que sobe as mesmas condições 

de temperatura e pressão, um determinado 

número de moléculas de gás ocupa o mesmo 

volume, independentemente de sua identidade 

química1. Com isso defini-se volume molar: 

   
 

 
       

Eq. 5 

Lei dos gases ideais 

Foi visto anteriormente que as três variáveis (V, P e 

T) estão interligadas. Só resta estabelecer uma 

equação que com as três variáveis mais o número 

de mols. Essa equação é a lei dos gases ideias. 

P.V = n.R.T, onde: Eq. 6 

P = pressão, V = volume, n = número de mols, 

R = constante dos gases ideias e T = temperatura 

(K). 

Importante! 

O valor da constante R muda de acordo com a 

unidade que está sendo trabalhada. 

Constante R Unidades 

8,205x10-2 l.atm.K-1.mol-1 

8,314x10-2 l.bar.K-1.mol-1 

8,314 l.kPa. K-1.mol-1 

62,364 l.Torr. K-1.mol-1 

 

 

Mistura de gases 

Lei das pressões parciais 

John Dalton percebeu que uma mistura de gases 

que não reagem entre si comportam-se como um 

gás simples (ideal) e que a pressão total do sistema 

será a soma das pressões parciais dos gases 

isolados. 

Ptotal = Pa + Pb + Pc + ... Eq. 7 
 

A contribuição do gás A ou B na pressão total é 

diretamente proporcional à sua quantidade na 

mistura: 

Pj = xj.P, onde: Eq. 8 

Pj = pressão parcial de um gás qualquer na mistura, 

xj = fração molar do gás na mistura e P = pressão 

total da mistura. 

A fração molar do gás é calculada pela relação: 

   
  

           
, onde: Eq. 9 

xj = fração molar de um gás qualquer, nj = número 

de mols do gás qualquer, na = número de mols do 

componente A, nb = número de mols do 

componente b. 
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