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Informações da Disciplina  
USP Júpiter - Sistema de Graduação 

 Avaliação 

 Método: 2 provas escritas 

 Critério: A nota final (NF) será calculada 
da seguinte maneira:  

 

 Alunos com nota final igual ou superior 

a 5,0 estão aprovados, inferior a 5,0 

estão de recuperação  

 

 Norma de Recuperação 

 A recuperação  será feita por meio de 

uma prova escrita (PR) e a média de 

recuperação (MR) calculada pela 

fórmula: 

 

 

 Alunos com nota final igual ou superior 

a 5,0 estão aprovados, inferior a 5,0 

estão reprovados. 

 Programa  

Resumido 
 Gases Ideais 

 Gases Reais 

 Termodinâmica 

 Termoquímica 

 Entropia 

 Espontaneidade e Equilíbrio 

 

 Provas 

 P1 (01/10) 

 P2 (03/12) 

 Exame  

(10 de dezembro) 
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 Neste volume 1 serão abordados os Capítulos: 

 

 Cap.1 – As propriedades dos gases 

 (pequena parte do cap.24) 

 

 Cap.2 e Cap.3 – A primeira lei - Conceitos e 
   Formalismo 

 

 Cap.4 e Cap.5 – A segunda lei – Conceitos e 
   Formalismo 

 



Em sala de aula... 

Aula teórica – slides powerpoint 

http://sdrv.ms/1e5RhjS 

 

 

Desenvolvimento das equações – slides 

e quadro 

  

Exercícios – quadro 
 

 

http://sdrv.ms/1e5RhjS


RELAÇÃO PROFESSOR – ALUNOS 

 Segundo as mais recentes tendências sobre 

ensino de engenharia, a absorção do 

conhecimento deixou de depender 

primordialmente do empenho em ensinar 

para depender primordialmente do empenho 

em  aprender. 

 



Físico-Química 

Aplicação da física ao estudo da química. 

 

 Desenvolve explicações rigorosas e detalhadas do 

contexto, unificando conceitos em química. 

 

 Contém modelos matemáticos que fornecem previsões 

quantitativas. 

 Matemática sustenta os conceitos aplicados em 

analítica, inorgânica, orgânica e bioquímica 

 

 Inclui conceitos essenciais para o estudo de cursos 

avançados em química 

 

Fonte: American Chemical Society 

 

 



Físico-Química 

 Estudo teórico e quantitativo das 

propriedades e estrutura da matéria, e sua 

relação com a interação da matéria com 

energia. 

 

 Este curso serve como uma introdução à 

termodinâmica química, dando-lhe uma 

compreensão dos princípios básicos, leis e 

teorias da físico-química necessários para 

a química, bioquímica, ciências em geral e 

estudantes de engenharia. 

 

 



Capítulo 1: Propriedades dos Gases 

Aula 1- O gás perfeito  

» 1.1. Os estados dos gases 

(a) Pressão 

(b) A medida da pressão 

(c) Temperatura 

» 1.2. As leis  dos gases 

(a) As leis empíricas dos gases 

(b) A lei dos gases perfeitos 

(c) Misturas de gases 

(d) Frações molares e pressões 

parciais 
 



Capítulo 1: Propriedades dos Gases 
Aula 2- Gases Reais  

» 1.3. Interações moleculares 

(a) O fator de Compressibilidade 

(b) Coeficientes do virial 

(c) Condensação 

(d) Coordenadas críticas 

» 1.4. A equação de van der Waals 

(a) A fidedignidade da equação 

(b) As características da equação 

» 1.5. O princípio dos estados 

correspondentes 

(Modelo cinético dos gases – capítulo 24) 

 

LISTA DE EXERCÍCIOS – AULA 1 E 2  

 



Capítulo 1: Propriedades dos Gases 

Conceitos importantes: abordagem   

 

 

 Gás 

 Estado físico 

 Equação de estado 

 Pressão 

 Pressão padrão 

 Equilíbrio mecânico 

 Barômetro 

 Manômetro 

 Temperatura 

 Fronteira Diatérmica 

 Fronteira Adiabática 

 Equilíbrio Térmico 

 Lei Zero da termodinâmica 

 Termômetros 

 Escala Celsius 

 Escala de temperatura de gás perfeito 

 Escala de temperatura termodinâmica 

 Lei de Boyle 

 

Isoterma 

Lei limite 

Isóbaras 

Lei de Charles (conhecida tb 

como lei de Gay-Lussac) 

Princípio de Avogadro 

Lei dos gases perfeitos 

Constante dos gases 

perfeitos 

Equação dos gases perfeitos 

Condições normais 

ambientes de temperatura e 

pressão (CNATP) 

Condições normais de 

temperatura e pressão (CNTP) 

Equação combinada dos 

gases 

Lei de Dalton 

Fração molares e pressões 

parciais 

 



Capítulo 1: Propriedades dos Gases 
 

 Resumo do capítulo 
 

 Este capítulo aborda as propriedades dos gases que serão usadas 

ao longo do texto. Principia por uma descrição idealizada de um 

gás, a do GÁS PERFEITO, e mostra como é possível montar 

experimentalmente, a respectiva EQUAÇÃO DE ESTADO. 

 

 Depois, veremos como as propriedades dos gases reais diferem 

das do gás perfeito, e construiremos uma equação de estado que 

descreve suas propriedades. 

 

 O estado mais simples da matéria é um GÁS, uma forma da 

matéria que enche qualquer recipiente que a contenha. 

 

 Analisaremos inicialmente os gases puros e a seguir veremos que 

as mesmas idéias e equações se aplicam a misturas de gases. 

 

    



O Gás Perfeito 

 
 É conveniente imaginar um gás  como um 

conjunto de moléculas (ou átomos) em 

movimento permanente e aleatório, com 

velocidades que aumentam quando a 

temperatura se eleva. 

 

 Um gás é diferente de um líquido por ter as 

moléculas muito separadas umas das 

outras, exceto durante as colisões, e que se 

movem em trajetórias que são muito pouco 

perturbadas por forças intermoleculares. 



 

1.1. Os Estados dos gases 
 

 
 Estado Físico de uma amostra de uma substância 

define-se por suas propriedade físicas. 

 Duas amostras de uma substâncias que têm as 

mesmas propriedades físicas estão no MESMO 

ESTADO. 

 

 Como se define o estado de um gás puro? 

Pelos valores do volume que ocupa, V, 

Quantidade de substância (número de moles), n 

Pressão, P 

 Temperatura, T 

 



 

1.1. Os Estados dos gases 
 

 
Experimentalmente observou-se que basta especificar 

três destas variáveis para que a quarta seja fixada.  

Cada gás é descrito por uma EQUAÇÃO DE ESTADO  

que estabelece uma relação bem determinada entre 

estas 4 variáveis. 

 

 Forma geral de uma equação de estado  p = f (T,V, n) 

 Exemplo importante de uma equação de estado é a do 

gás perfeito 

Onde R é uma constante 

 

 Qual a origem desta equação de estado? 

V

nRT
p 



a) Pressão 

 

Pressão é definida como força 
dividida pela área  sobre a qual a 

força é aplicada 

 

QUANTO MAIOR FOR A FORÇA QUE 

ATUA SOBRE UMA ÁREA, MAIOR 

SERÁ A PRESSÃO 



a) Pressão 

 Qual a origem da força exercida por um gás, sobre 

as paredes  de  um recipiente que o contém? 

 A origem é a seqüência incessante de colisões 

das moléculas com as paredes do recipiente. As 

colisões são tão numerosas que o gás exerce 

uma força praticamente constante que se 

manifesta como uma PRESSÃO CONSTANTE. 
 

Unidades SI da pressão  

PASCAL (Pa) = 1 N/m2  

Em termos de unidades básicas,  

1Pa = 1kgm-1s-2 

 

 PRESSÃO PADRÃO  = pq= 105 Pa = 1bar 



a) Pressão 

  



(a) Pressão 
Dois gases num recipiente, separados por 

uma parede móvel (Fig.1.1).  

  

 O gás com a pressão mais 

alta tende a comprimir 

(reduzir o volume do gás) o 

gás com a pressão mais 

baixa. 

 

 A pressão do gás que tem 

maior pressão diminui à 

medida que ele se expande e 

a do outro gás aumenta à 

medida que ele é comprimido. 

 



(a) Pressão 
Dois gases num recipiente, separados por uma 

parede móvel (Fig.1.1) 

  Equilíbrio mecânico entre os 

dois gases = os dois gases 

atingem um estado em que as 

duas pressões são iguais e não 

há mais tendências da parede 

(pistão) se deslocar 

 

A pressão de um gás é uma 

indicação da condição dele 

estar em equilíbrio mecânico 

com outro gás, no mesmo 

recipiente, separado do 

primeiro por uma parede 

móvel. 



(b) A medida da pressão 

 A pressão exercida pela atmosfera é medida 

por um BARÔMETRO 

Versão original do barômetro (inventado por 

Torricelli, discípulo de Galileu) = tubo cheio de 

mercúrio, selado numa extremidade, 

mergulhado com a outra extremidade, aberta, 

numa cuba também cheia de mercúrio. 

 

 Quando a coluna de mercúrio está em 

EQUILÍBRIO MECÂNICO com a atmosfera, a 

pressão na base da coluna de mercúrio é 

proporcional á pressão externa. 

 



(b) A medida da pressão 
E como se mede a pressão de uma amostra 

de gás no interior de um vaso?  

 
Com um MANÔMETRO, versão mais 

simples é um tubo em U cheio com 

líquido pouco volátil (como óleo de 

silicone). 

A pressão, p, da amostra gasosa 

equilibra a pressão exercida pela 

coluna do líquido (ρgh),  

onde h é altura da coluna, mais a 
pressão externa, pex   , se a outra 
boca do tubo estiver aberta para a 
atmosfera: 

 

  

 A pressão de gás é medida pela 

determinação da altura da coluna e 

conhecimento da Patm. 

p   = pex + ρgh 



(b) A medida da pressão 

E como se mede pressões muito baixas? 

  

Com um MANÔMETRO de extremidade fechada. 

  

E utilizando técnicas para evitar as complicações 

provenientes da pressão do vapor do fluido 

manométrico. 

Ex. técnicas que medem a pressão pelo 

deslocamento de um diafragma, operando 

mecanicamente ou eletricamente, ou pela 

modificações de uma propriedade elétrica sensível 

à pressão. 

 

Em laboratórios, o uso de manômetros vem sendo 

substituídos por estas técnicas. 



(c) Temperatura 

Dê onde provém o conceito de temperatura?  

De observações que mostram ser possível 

uma alteração do estado físico de uma 

amostra (ex. alteração de volume) 

quando dois corpos estão em contato um 

com o outro (ex. mergulho de um bastão 

de metal ao rubro em água).  

 

A mudança de estado pode ser 

interpretada como o resultado do FLUXO 

DE ENERGIA, na forma de CALOR, de um 

corpo para o outro.  



(c) Temperatura 

TEMPERATURA, T,  é 

uma propriedade que 

descreve o fluxo de 

energia.  

Energia fluirá entre dois 

objetos em contato, 

resultando em mudança 

de estado desses dois 

objetos. 

 



(c) Temperatura 

 Se os objetos A e B estão em contato, e A tem 

uma temperatura mais alta do que B, a 

energia flui de A para B até que alguma 

condição de equilíbrio seja estabelecida. 

 

FRONTEIRAS QUE PODEM SEPARAR DOIS 

CORPOS é : 

 

DIATÉRMICA = quando se observa uma 

mudança de estado em dois corpos a 

diferentes temperaturas postos em contato 

(a palavra diatérmica vem do grego, 
indicando permeável ao calor) (ex. vaso de 

metal) 

ADIABÁTICA = quando não há mudança de 

estado no contato de dois corpos a 

diferentes temperaturas (ex. isopor) 

 



(c) Temperatura – Equilíbrio Térmico 

 A temperatura é a propriedade que indica se dois 

corpos estariam em EQUILÍBRIO TÉRMICO se eles 

fossem postos em contato através de uma fronteira 

diatérmica. 

 EQUILIBRIO TÉRMICO é atingido quando não há 

qualquer mudança de estado nos dois corpos A e B em 

contato através de uma fronteira diatérmica. 

A: Bloco de ferro  

 B: Bloco de cobre 

 C: frasco com água 

 

Lei zero da termodinámica: Se A está em equilíbrio térmico 
com B e se B está em equilíbrio térmico com C, então C 
também está em equilíbrio térmico com A. 

 Se B é um termômetro (capilar de vidro com Hg), em contato com A a coluna de Hg tem um certo 

comprimento. Se B é colocado em contato com outro objeto C, pode-se prever a mudança de estado, 

quando A e C são colocados em contato. Assim, a coluna de Hg é utilizada para medir a temperatura 

de A e C. 

 

Escala de Temperatura Termodinâmica (KELVIN): T/K = θ/°C + 273,15 



(c) Temperatura – Termômetro 

Um sistema que muda de  maneira regular e observável com mudanças de temperatura 

tem o potencial para ser usado como um termômetro. 

Exemplos: 

 Altura de líquido em um tubo estreito (de mercúrio ou álcool) 

 Mudança de volume de gás (argônio) 

 Variação na resistência elétrica em um fio (platina) 

 

Termômetros são calibrados por comparação a sistemas em estados 

reprodutíveis:  

Ex.  H2O em seu ponto triplo ou Ag em seu ponto de fusão. 

 

Calibração: determinação de um ponto base e escala graduada em 

comparação a sistemas com pontos base reprodutíveis. 

 

Temperatura não é o calor! Temperatura é uma medida relativa de 

calor entre vários sistemas - de fato, se você tocar em um sistema, 

e se sente quente, a temperatura pode ser definida como a 

tendência desse sistema para perder calor! Faremos uma 

definição formal de calor mais tarde ... 

 
 



1.2. As Leis dos Gases -  

Lei de Boyle 
Robert Boyle (1627-1691), foi um "Filósofo experimental" que nos 

primeiros anos da Royal Society, fez uma contribuição muito 

importante para o desenvolvimento da descrição do gás ideal 

(também desenvolveu idéias sobre vácuo, a natureza atômica 

da matéria, etc..) 

 

Em 1661, ele mostrou que uma aproximação muito boa para 

uma quantidade constante de gás a uma temperatura fixa: 

 

 

 

 

 

A pressão de uma amostra de gás 

é inversamente proporcional ao 

seu volume, e o volume de uma 

amostra é inversamente 

proporcional à pressão 

 

 

pV =constante 
 

 V
p

1


p
V

1




1.2. As Leis dos Gases 

Boyle & Hooke 

 
 Boyle fez milhares de experiências com ar, 

devido à invenção de uma bomba de ar por 

seu assistente, Robert Hooke. 

 

 Boyle e Hooke utilizaram um tubo J para 

examinar  as propriedades do ar. 

 

 Hg foi derramado na coluna (em T) e ar foi 

aprisionado na parte selada. Quando a 

pressão exercida pelo Hg foi duplicada, 

Boyle descobriu que o volume de ar 

aprisionado reduziu-se pela metade - levando 

à descoberta da Lei de Boyle (ou Mariotte) :  

 

pV = k       a T constante 

 
Boyle foi prolífico, estudou não somente as "propriedades 

elásticas do ar", mas escreveu extensivamente sobre a 
existência do vácuo, a necessidade de ar para chamas 
ardentes, e a natureza corpuscular da matéria. 

 

 



1.2. As Leis dos Gases 

Isotermas p vs. V  

  A seguir temos um gráfico que descreve a Lei de Boyle. Cada temperatura do gráfico 

corresponde a uma temperatura fixa e é chamada de ISOTERMA.  De acordo com a lei de 

Boyle, as isotermas dos gases são hipérboles. 

 

 Dependência entre a pressão e o volume de uma quantidade fixa de gás perfeito, em 

temperaturas diferentes. Cada curva é uma hipérbole (pV=constante) e é chamada 

isoterma. 

 

 

 

Cada curva é uma hipérbole (pV=constante) e  é chamada 

isoterma. Uma hipérbole é uma curva que é obtida 

quando se representa y contra x sendo xy=constante. 

Para plots de 

p vs.  1/V, as 

isotermas  

São lineares 



1.2. As Leis dos Gases 

Racionalizando a Lei de Boyle 

 
 Lei de Boyle se aplica estritamente a gases ideais 

sob pressões muito baixas, quando há muito poucas 

colisões moleculares e muito poucas interações 

entre as moléculas. 

 

Como podemos racionalizar a lei de Boyle? 

 

Dizemos que temos um gás ideal em um recipiente de 

volume V, e então reduzimos o volume 

do recipiente pela metade, a V / 2.  O que 

acontece com a pressão? 

 

A pressão dobra, já que agora temos o dobro 

de  moléculas atingindo a parede do recipiente! 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. As Leis dos Gases 

Lei de Charles (Gay-Lussac) 

Jacques Charles (1746-1823), um físico francês, que construiu  os primeiros 

balões de hidrogênio, que subiram mais de 3000 metros em 1783.  No 

entanto, seu nome é lembrado principalmente pela descoberta da lei de 

Charles, que afirma que o volume de uma quantidade fixa de gás a pressão 

constante é proporcional à sua temperatura. Logo, todos os gases, à mesma 

pressão, expandem-se igualmente com o aumento da temperatura. Ele 

comunicou seu  resultados iniciais a Joseph-Louis Gay-Lussac, que publicou 

seu próprios resultados experimentais em 1802, seis meses depois de John 

Dalton também ter deduzido a lei. 

V = constante×(θ + 273 °C) A pressão constante: 

Ou, na escala de temperatura termodinâmica desenvolvido por Kelvin: 

V =constante×T , p=constante×T 
(a volume constante) 

(a pressão constante) 



1.2. As Leis dos Gases 

Efeito da mudança de temperatura 

 O volume de qualquer amostra de gás seria nulo em θ=-273,15°C. A pressão de um gás 

tende a zero  quando a sua temperatura tende a zero.  Gráficos do volume e pressão em 

função da temperatura, a P e V constantes, respectivamente, estão mostrados a seguir: 

Linhas de pressão  

constante são 

conhecidas como 

isóbaras.  

Observe como um V 

infinitamente 

pequeno implica 

numa temperatura 

próxima de -273°C 

 

Linhas de volume 

constantes são 

conhecidas como  

isocóras. 

 

A pressão vai a zero 

quando T se aproxima 

de zero absoluto (ou 

seja, sem  movimento 

molecular) 



1.2. As Leis dos Gases 

 Razionalizando a Lei de Charles 

Com o aumento  da temperatura, a velocidade média das moléculas aumenta, 

aumentando o número e a força das colisões que as moléculas têm com as 

paredes do recipiente (novamente, isso só se aplica a baixas pressões). 

 

A fim de construirmos a Lei do gás ideal precisamos considerar a relação 

entre volume e número de moléculas. 

O volume molar é o volume por mol de moléculas: 

 

 

Para qualquer gás, o volume molar é o mesmo, independentemente do tipo de 

gás. Assim, o princípio de Avogadro diz que o volume de qualquer gás é 

diretamente proporcional ao número de moléculas à temperatura e pressão 

constantes: 

 

 
 
 
 
O principio de Avogadro deve ser considerado como um principio e não como 
uma lei (uma compilação de resultados experimentais), uma vez que ele 
depende da validade de um modelo, ou seja da existência das moléculas. 
 

 

Vm = V/n 

V = constant × n 



1.2. As Leis dos Gases 

 Combinação das Leis do Gases 

Lei de Boyle: pV = constante, quando n  e T são constantes 

Lei de Charles: p α T, V α T, se n  e V, ou n ou p, são constantes 

Princípio de Avogadro: V α n, a T e p constantes 

 

Essas observações podem ser combinadas numa uníca expressão: 

  p V= constante x nT        pV=nRT 

 

Esta é a  equação dos gases perfeitos (também chamada de equação dos gases 

ideais).  

É uma EQUAÇÃO DE ESTADO aproximada para qualquer gás e fica 

mais exata à medida que a pressão do gás tende a zero (P  0) . Esta é 

uma lei limite. A lei limitante é rigorosamente verdadeira em um limite 

específico. Para valores fixos de n e V,  T  0, P   0 (linearmente) 

 

Um GÁS REAL é um gás que EXISTE, tem comportamento tanto mais semelhante 

ao de um gás perfeito quanto mais baixa for a pressão. A constante dos gases R 

pode ser determinada avaliando-se R=pv/nT para um gás no limite da pressão 

nula (para se ter a garantia de que um gás está se comportando idealmente). 

Porém, um valor mais exato pode ser obtido medindo-se a velocidade do som 

num gás a pressão baixa e extrapolando os resultados a pressão nula mais 

precisos    

 
 



1.2. As Leis dos Gases 

 Combinação das Leis do Gases 

A equação do gás perfeito tem muita importância na físico-química, pois é 

aproveitada para deduzir grande variedade de relações que se usam na 

termodinâmica. 

 

Tem também significativa importância prática para o cálculo das 

propriedades de um gás em diversas condições. 

 

Ex. o volume molar de um gás perfeito nas  

 

CONDIÇÕES NORMAIS AMBIENTES DE TEMPERATURA E PRESSÃO 

(CNATP) = 298,15K e 1bar (exatamente 105Pa) facilmente calculado por 

Vm=RT/p e vale 24,789 Lmol-1.  

 

Definição mais antiga = CONDIÇÕES NORMAIS DE TEMPERATURA E 

PRESSÃO (CNTP)  era 0 °C e 1 atm, nas CNTP o volume molar de um gás 

perfeito é 22,414 Lmol-1. 

 



1.2. As Leis dos Gases 

 Constante dos Gases 



1.2. As Leis dos Gases 

 Superfícies dos estados 

A equação de estado dos gases perfeitos  

(pv=nRT) pode ser representada por uma superficie 

tridimencional dos possíveis estados. Esta superficie 

mostra os únicos estados possíveis para um gás perfeito: 

este gás não pode existir em estados que não 

correspondam aos pontos da superfície.  

 

 Para uma quantidade fixa de gás (n, constante) 
tem-se uma superficie gráfica para as 
propriedades de um gás 

» Isobárica – pressão constante - linha, V a  T 

» Isotérmica - temperatura constante, hiperbole, 
PV = constante 

» Isocóra - volume constante - linha P a T 

 

 

http://www.chem1.com/acad/webtext/gas/gas_2.html#PVT 



1.2. As Leis dos Gases 

Misturas de Gases 
Quando temos uma mistura de dois ou mais 
gases, qual a contribuição que cada gás tem 

na pressão total do sistema? 

Problema mistura gasosa= determinar a contribuição que 
cada componente da mistura traz para a pressão total da 
amostra. 

Definição de Pressão Parcial (qualquer gás, não apenas gás 
perfeito) 

 

 

 

(A, B, C, D são gases individuais na mistura) 

 

 

 Assim temos : 

 

 Definição de fração molar do componente J 

 

 

V

RTn

p
J

J

total














0 1 
Fração Molar B, xB 

P 

p = pA + pB 

pB = xBp 

pA = xAp 

pxp JJ 

.... CBAtotal pppP

RTnVp JJ 

... CBA
J

J nnnn
n

n
x

ppxxpp BABA  ....)(...

Quando não há moléculas 

de J presentes xJ=0; 

quando somente moléculas 

de J estão presentes xJ=1 

Relação verdadeira tanto para gases 

reais como para gases ideais  



1.2. As Leis dos Gases 

Misturas de Gases 
Quando temos uma mistura de dois ou mais gases, qual a contribuição 

que cada gás tem na pressão total do sistema? 

A Lei de Dalton: A pressão total exercida por uma mistura homogênea de gases é igual à soma 

das pressões parciais dos gases individuais. A pressão parcial de um gás  numa mistura é a 

pressão que o gás exerceria se ocupasse, sozinho, todo o volume da mistura na mesma 

temperatura da mistura. 

 

 

Atualmente, embora a relação entre a pressão parcial 

E a pressão total  

Seja verdadeira para todos os gases, a identificação da pressão parcial como a pressão como a 

pressão que o próprio gás exerceria é valida somente para um gás perfeito. 
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