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Gás ideal ou perfeito

O estudo dos gases é feito a partir de um modelo de gás
denominado Gás ideal ou perfeito.

O gás ideal é um modelo, portanto, na prática não ele
existe, porém em algumas condições os gases tem um
comportamento próximo de um gás ideal (gás real), nestas
condições as leis que regem o comportamento de um gás
ideal, são válidas também para o gás real.

2



.Comportamento cinético de um gás ideal

•Movimento molecular desordenado, porém com velocidades médias
aproximadamente iguais.

• Inexistência de forças de interação entre as moléculas,
independentemente da distância entre elas.

• Choques entre as moléculas do gás são perfeitamente elásticos.

• Teoricamente no zero absoluto, o volume é desprezível e a pressão
sobre as paredes do recipiente é nula.

3



Variáveis de estado de um gás
O estado de um gás é determinado pelas condições de suas variáveis, que são a
pressão (p), o volume (V) e a temperatura absoluta (T).

Pressão – A pressão de um gás é determinada pelos choques das moléculas do
gás contra as paredes do recipiente no qual ele está contido.

1 atm = 76 cmHg = 760 cmHg = 105 N/m2 (pa)

Volume – O volume de um gás é determinado pela distância média entre as
suas moléculas.

1 m3 = 103 l = 106 ml = 106 cm3

Temperatura Absoluta – É a medida do grau de agitação das moléculas do gás
na escala Kelvin.
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TRANSFORMAÇÕES GASOSAS

Lei de Gay-Lussac - ISOBÁRICAS

Para uma quantidade fixa de gás, mantida a uma
pressão constante, o volume ocupado é
diretamente proporcional à temperatura.
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Lei de Boyle – ISOTERMICAS (ISOTERMICA)

O volume de uma quantidade fixa de gás, numa
temperatura fixa, é inversamente proporcional à
pressão.
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Lei de Charles – Isocóricas

Se o volume de um gás permanece constante, a
pressão e temperatura variam de uma forma
diretamente proporcional.
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