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TRANSFORMAÇÕES GASOSAS

PRESSÃO (P)
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ATENÇÃO: Essas transformações são
DIFERENTES das mudanças de Estado físico!

PRESSÃO (P)[Atm]
VOLUME  (V)[L]
TEMPERATURA (T)[K]

VARIÁVEIS ENVOLVIDAS:



GASES IDEAIS
É constituído por um número muito grande de
partículas em movimento desordenado;
O volume de cada molécula ser desprezível em
relação ao volume do recipiente;
As colisões são elásticas de curtíssima
duração;
As forças entre as moléculas são desprezíveis,
exceto durante as colisões.



GASES IDEAIS

Consideraremos apenas
gases ideais para

simplicar nosso estudo!



TRANFORMAÇÃO ISOTÉRMICA
Lei de Boyle-Mariotte

Sob temperatura
constante, o volume varia

na razão inversa da
pressão.

T = T
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TRANFORMAÇÃO ISOTÉRMICA
Lei de Boyle-Mariotte
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TRANFORMAÇÃO ISOTÉRMICA
Lei de Boyle-Mariotte
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QUESTÃO 01:
Certa massa de gás hidrogênio (H2) ocupa um volume de
0,760 L, sob pressão de 125 mm Hg, em uma dada
temperatura. Qual o volume ocupado pela mesma massa
de H2, na mesma temperatura, sob pressão de 0,100 atm?

a) 8 L
b)12,5 L
c)1,5 L
d)1,25 L
e)N.D.A
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QUESTÃO 01:
Certa massa de gás hidrogênio (H2) ocupa um volume de
0,760 L, sob pressão de 125 mm Hg, em uma dada
temperatura. Qual o volume ocupado pela mesma massa
de H2, na mesma temperatura, sob pressão de 0,100 atm?

1º temos que transformar para atm

1 atm ---- 760 mm Hg
x---------- 125 mm Hg
x = 0,164 atm
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QUESTÃO 01:

como a temperatura é constante, temos uma
transformação isotérmica, ou seja:

P1 . V1 = P2 . V2



QUESTÃO 01:
Certa massa de gás hidrogênio (H2) ocupa um volume de
0,760 L, sob pressão de 125 mm Hg, em uma dada
temperatura. Qual o volume ocupado pela mesma massa
de H2, na mesma temperatura, sob pressão de 0,100 atm?

0,164 . 0,760 = 0,100 . V2
0,100 . V2 = 0,125
V2 = 0,125/0,100
V2 = 1,25 L

P1 . V1 = P2 . V2



TRANFORMAÇÃO ISOBÁRICA
Lei de Charles e Gay-Lussac

Sob pressão constante, o
volume de um gás é

diretamente proporcional à
sua temperatura absoluta.

P = P
1 2
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TRANFORMAÇÃO ISOBÁRICA
Lei de Charles e Gay-Lussac
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Sob pressão constante, o

volume de um gás é
diretamente proporcional à
sua temperatura absoluta.



TRANFORMAÇÃO ISOBÁRICA
Lei de Charles e Gay-Lussac

P = P
1 2



QUESTÃO 02:
Em um recipiente fechado, certa massa de gás ideal ocupa
um volume de 12 litros a 293k. Se este gás for aquecido até
302k, sob pressão constante, seu volume será:

a) 2 L
b)12,36 L
c)4,5 L
d)8,25 L
e)11 L
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QUESTÃO 02:
Em um recipiente fechado, certa massa de gás ideal ocupa
um volume de 12 litros a 293k. Se este gás for aquecido até
302k, sob pressão constante, seu volume será:

Depois:
V2= ??

T2=302 k

Antes:
V1= 12L

T1=293k



QUESTÃO 02:
Em um recipiente fechado, certa massa de gás ideal ocupa
um volume de 12 litros a 293k. Se este gás for aquecido até
302k, sob pressão constante, seu volume será:

V1 = V2
T1     T2



QUESTÃO 02:
Em um recipiente fechado, certa massa de gás ideal ocupa
um volume de 12 litros a 293k. Se este gás for aquecido até
302k, sob pressão constante, seu volume será:

V1 = V2
T1     T2

V1xT2 = V2xT1



QUESTÃO 02:
Em um recipiente fechado, certa massa de gás ideal ocupa
um volume de 12 litros a 293k. Se este gás for aquecido até
302k, sob pressão constante, seu volume será:

V1xT2 = V2xT1 12x302=V2x293



QUESTÃO 02:
Em um recipiente fechado, certa massa de gás ideal ocupa
um volume de 12 litros a 293k. Se este gás for aquecido até
302k, sob pressão constante, seu volume será:

302x12=293xV2 V2= 302x12
293

V2= 12,36



Segunda Lei de Charles e Gay-Lussac

Numa transformação gasosa
em que o volume se matém

constante, a pressão é
diretamente proporcional à

temperatura absoluta.

V = V
1 2
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Segunda Lei de Charles e Gay-Lussac

Numa transformação gasosa
em que o volume se matém

constante, a pressão é
diretamente proporcional à

temperatura absoluta.
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TRANFORMAÇÃO ISOVOLUMÉTRICA
Segunda Lei de Charles e Gay-Lussac

V = V
1 2



QUESTÃO 03:
O gráfico abaixo representa um processo cíclico a que é submetido
um gás ideal. Quais as transformações que ocorrem de 1 para 2, de 2
para 3 e de 3 para 1, respectivamente?

a) Isobárica, Isovolumétrica e Isotérmica;
b) Isovolumétrica, Isobárica e Isotérmica;
c) Isovolumétrica, Isotérmica e Isobárica;
d) Isotérmica, Isobárica e Isovolumétrica;
e) Isovolumétrica, Isobárica e Isotermica.
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LEI DOS GASES IDEAIS
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A combinação das equações anteriores



LEI DOS GASES IDEAIS

P.V1

T
=

1

1 K

A combinação das equações anteriores

Constante que
depende da massa e
da natureza do gás



EQUAÇÃO DE CLAPEYRON
A EQUAÇÃO GERAL DOS GASES PERFEITOS

P.V = R.n.T



EQUAÇÃO DE CLAPEYRON

P.V = R.n.T
Número de mols            

Temperatura            
Volume Constante universal

dos gases perfeitos              

Pressão 



LEMBRETE:

n m
M

=

R=0,082 atm.L/mol.K
Massa do gás            

Massa em gramas de
6,023.10  moléculas do gás            

23



QUESTÃO 04:
Determine o número de mols de um gás que ocupa volume de 90
litros. Este gás está a uma pressão de 2 atm e a uma temperatura
de 100K. (Dado: R = 0,082 atm.L/mol.K)
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QUESTÃO 04:
Determine o número de mols de um gás que ocupa volume de 90
litros. Este gás está a uma pressão de 2 atm e a uma temperatura
de 100K. (Dado: R = 0,082 atm.L/mol.K)

1º Anotadando os dados, temos
que:

P = 2 atm
V = 90 L
T = 100 k

R=0,082 atm.L/mol.K 



QUESTÃO 04:
Determine o número de mols de um gás que ocupa volume de 90
litros. Este gás está a uma pressão de 2 atm e a uma temperatura
de 100K. (Dado: R = 0,082 atm.L/mol.K)

2º lembrando da fórmula:

P.V = R.n.T



QUESTÃO 04:
Determine o número de mols de um gás que ocupa volume de 90
litros. Este gás está a uma pressão de 2 atm e a uma temperatura
de 100K. (Dado: R = 0,082 atm.L/mol.K)

3º substituindo os valores na
fórmula e calculando:

P.V = R.n.T
P = 2 atm
V = 90 L
T = 100 k
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QUESTÃO 04:
Determine o número de mols de um gás que ocupa volume de 90
litros. Este gás está a uma pressão de 2 atm e a uma temperatura
de 100K. (Dado: R = 0,082 atm.L/mol.K)

3º substituindo os valores na
fórmula e calculando:

P.V = R.n.T
P = 2 atm
V = 90 L
T = 100 k

R=0,082 atm.L/mol.K 

2 x 90 = 0,082 x n x 100



QUESTÃO 04:
Determine o número de mols de um gás que ocupa volume de 90
litros. Este gás está a uma pressão de 2 atm e a uma temperatura
de 100K. (Dado: R = 0,082 atm.L/mol.K)

2 x 90 = 0,082 x n x 100

n = 180 / 0,082 x 100

n = 21,25 mols



ENERGIA INTERNA DE UM GÁS

Quando fornecemos calor a um corpo, fornecemos
energia a ele!



ENERGIA INTERNA DE UM GÁS
U =      n.R.T3

2

U =      PV3
2

ou



TERMODINÂMICA



CONCEITOS
Sistema Termodinâmico

Um sistema fechado não realiza trocas de calor
com a vizinha e nem exerce ou recebe trabalho

do ambiente externo.



CONCEITOS
Estado Termodinâmico

Os parâmetros que simbolizam a condição do estado
de um sistema são: pressão, volume e temperatura. 

 
Uma transformação ocorre quando o sistema sofre

uma mudança de estado termodinâmico.



CONCEITOS
Transformações Reversíveis

Ocorrem próximas da situação de equilíbrio. O sistema
que está passando por esse tipo de transformação tem

a capacidade de voltar rapidamente à situação de
equilíbrio.

Nas transformações irreversíveis o sistema muda suas
características de tal modo que não seja mais possícel

retornar ao estado anterior.



CONCEITOS
Equilíbrio Termodinâmico

Ocorre quando não há mudança de estado (pressão,
volume e temperatura) de forma espontânea, a menos

que sofra alguma influência da vizinhança.



U
U
U

T
T
T

CONCEITOS
Lei de Joule

> >

< <
= =

0 0

0 0
0 0

(U aumenta)
(U diminui)

(U constante)



PRIMEIRA LEI DA
TERMODINÂMICA

A variação da energia interna de um sistema é dado
pela diferença entre o calor trocado com o ambiente e

o trabalho realizado no processo termodinâmico.

U = Q  - T



PRIMEIRA LEI DA
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QUESTÃO 05:
Determine a variação de energia interna de um gás ideal que sofreu
uma transformação à pressão constante P = 60N/m², segundo o
gráfico abaixo. Durante o processo, a quantidade de calor recebida
pelo gás foi                       .Q = 300J



QUESTÃO 05:
Determine a variação de energia interna de um gás ideal que sofreu
uma transformação à pressão constante P = 60N/m², segundo o
gráfico abaixo. Durante o processo, a quantidade de calor recebida
pelo gás foi                       .Q = 300J

VT=  P
LEMBRETE

T = 60(3-1) = 120 J



QUESTÃO 05:
Determine a variação de energia interna de um gás ideal que sofreu
uma transformação à pressão constante P = 60N/m², segundo o
gráfico abaixo. Durante o processo, a quantidade de calor recebida
pelo gás foi                       .Q = 300J

U = Q  - T

U = 300 - 120

U = 180J



MUITO OBRIGADA/O 
PELA ATENÇÃO!

#FiqueEmCasa


