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Os estados físicos da matéria
Estado sólido considera-se que a matéria do corpo mantém a forma
macroscópica e a posição relativa de sua partícula. É particularmente estudado
nas áreas da estática e da dinâmica.

Estado líquido, o corpo mantém a quantidade de matéria e
aproximadamente o volume; a forma e posição relativa da partículas não se
mantém. É particularmente estudado nas áreas da hidrostática e da
hidrodinâmica

Estado gasoso, o corpo mantém apenas a quantidade de matéria, podendo
variar amplamente a forma e o volume. É particularmente estudado nas áreas
da aerostática e da aerodinâmica.
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• As transformações com ganhos de calor são chamadas
endotérmicas.

• As transformações com ganhos de calor são chamadas exotérmicas.

• A quantidade de calor fornecida a substância durante uma
transformação é igual a retirada durante a transformação inversa.

• Durante a mudança de estado físico, se a pressão permanecer
constante, a temperatura também permanece constante
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Evaporação - vaporização lenta e gradual.

Ebulição - vaporização agitada.

Calefação - vaporização instantânea
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QL = m.L

• L→ calor específico latente ou calor latente

• Unidades de L → cal/g ou J/kg Calores latentes da água

• Observação: O valor do calor específico latente depende da
mudança de estado que o corpo está sofrendo.
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Calores latentes da água
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EXEMPLO

Quanto calor devemos fornecer a um bloco de gelo de 300 g de
massa, a 0 °C, sob pressão normal, para fundi-lo totalmente?

Dado: calor latente de fusão do gelo = 80 cal/g
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EXEMPLO

Quanto calor devemos fornecer a um bloco de gelo de 500 g de

massa, a 0 °C, sob pressão normal, para fundi-lo totalmente?

Dado: calor latente de fusão do gelo = 80 cal/g
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Calor é uma energia térmica que se propaga de um corpo
com maior temperatura para um de menor temperatura
essa propagação ocorre de três maneiras: condução,
convecção e irradiação.
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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.
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.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.
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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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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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O volume de uma quantidade fixa de gás, numa
temperatura fixa, é inversamente proporcional à
pressão.
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Se o volume de um gás permanece constante, a
pressão e temperatura variam de uma forma
diretamente proporcional.
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GRÁFICO
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EXEMPLO

(Unifor-CE) Uma dada massa de gás perfeito está contida em um recipiente
de capacidade 12,0 , sob pressão de 4,00 atm e temperatura de 27,0 °C. Ao
sofrer uma transformação isocórica sua pressão passa a 8,00 atm. Nesse
novo estado a temperatura do gás, em °C, vale:

a) 13,5

b) 27,0

c) 54,0

d) 127

e) 327
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EXEMPLO

(UEL-PR) Uma certa massa de um gás perfeito é colocada em um recipiente,
ocupando volume de 4,0 , sob pressão de 3,0 atmosferas e temperatura de 27
°C. Sofre, então, uma transformação isocórica e sua pressão passa a 5,0
atmosferas. Nessas condições, a nova temperatura do gás, em °C, passa a ser:

a) 327

b) 227

c) 127

d) 54

e) 45

27



28



EXEMPLO

Motorista de um automóvel calibrou os pneus, à temperatura de 17 °C, em 25
libraforça / polegada2. Verificando a pressão dos pneus após ter percorrido
certa distância, encontrou o valor de 27,5 libra-força/polegada2. Admitindo o
ar como gás perfeito e que o volume interno dos pneus não sofre alteração, a
temperatura atingida por eles foi de:

a) 18,7 °C

b) 34 °C

c) 46 °C

d) 58 °C

e) 76 °C
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EXERCÍCIOS

1 - Um gás ideal está contido em um recipiente fechado, a
volume constante, a uma temperatura de 27 °C. Para que a
pressão desse gás sofra um acréscimo de 50%, é necessário
elevar a sua temperatura para quanto?
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2- Uma amostra de gás perfeito sofre as transformações AB (isobárica) e BC
(isotérmica) representadas no diagrama pressão x volume:

Sabe-se que a temperatura do gás, na situação representada pelo ponto B, vale
7 °C. Qual é a temperatura desse gás nas situações A e C?
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3 - Um recipiente contém certa massa de gás ideal que, à
temperatura de 27 °C, ocupa um volume de 15 litros. Ao sofrer
uma transformação isobárica, o volume ocupado pela massa
gasosa passa a ser de 20 litros. Nessas condições, qual foi a
variação de temperatura sofrida pelo gás?
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4 – Com base no gráfico, que representa uma transformação isovolumétrica de
um gás ideal, podemos afirmar que, no estado B, a temperatura é de:

a) 273 K b) 293 K c) 313 K d) 586 K e) 595 K
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5 – Um gás ideal exerce pressão de 2 atm a 27°C. O gás sofre uma
transformação isobárica na qual seu volume sofre um aumento de 20%.
Supondo não haver alteração na massa do gás, sua temperatura passou a ser,
em °C:

a) 32

b) 54

c) 87

d) 100

e) 120
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6 - (Unifor-CE)

Uma dada massa de gás perfeito está contida em um recipiente de
capacidade 12,0 litros, sob pressão de 4,00 atm e temperatura de 27,0 °C.
Ao sofrer uma transformação isocórica sua pressão passa a 8,00 atm. Nesse
novo estado a temperatura do gás, em °C, vale:

a) 13,5

b) 27,0

c) 54,0

d) 127

e) 327
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7 - (UEL-PR)
Uma certa massa de um gás perfeito é colocada em um recipiente,
ocupando volume de 2,0 litros, sob pressão de 1,0 atmosferas e
temperatura de 27 °C. Sofre, então, uma transformação isocórica e sua
pressão passa a 6,0 atmosferas. Nessas condições, calcule a nova
temperatura do gás, em °C, passa a ser:

a) 327
b) 227
c) 127
d) 54
e) 45
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• do calor e do trabalho
• das características dos sistemas e
• das propriedades dos fluidos

termodinâmicos
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Para entender melhor a 1a Lei de

Termodinâmica

é preciso compreender as características dos
sistemas termodinâmicos e os caminhos
“percorridos” pelo calor...
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Certa massa delimitada por 

uma fronteira.

Vizinhança do sistema.

O que fica fora da 

fronteira
Sistema isolado

Sistema que  não troca energia nem 

massa com a sua vizinhança.

Sistema fechado

Sistema que não troca massa com a 

vizinhança, mas permite passagem 

de calor e trabalho por sua fronteira.
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P1

V1

T1

U1

P2

V2

T2

U2

Estado 1 Estado 2

Transformação

Variáveis de estado
Variáveis de estado
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“Caminho” descrito  pelo sistema na transformação

P1

V1

T1

U1

P2

V2

T2

U2

Processos Durante a transformação

Isotérmico temperatura invariável

Isobárico Pressão invariável

Isovolumétrico volume constante

Adiabático É nula  a troca de calor com a vizinhança.
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1. Trabalho em uma Transformação Isobárica

A transformação isobárica, como o nome diz, é uma transformação em 
que variam somente o volume e a temperatura de um gás, sendo a 
pressão mantida constante.

Nesse caso o trabalho realizado pode ser expresso por:
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Sinal do trabalho

Caso haja uma expansão (aumento de volume) o trabalho
será positivo;

em caso contrário, numa contração do gás, o trabalho será
negativo.
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EX. Quando são colocados 12 moles de um gás em um
recipiente com êmbolo que mantém a pressão igual a da
atmosfera, inicialmente ocupando 2m³. Ao empurrar-se o
êmbolo, o volume ocupado passa a ser 1m³. Considerando a
pressão atmosférica igual a 100000N/m², qual é o trabalho
realizado sob o gás?
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• Uma transformação é dada pelo gráfico abaixo:

• Qual o trabalho realizado por este gás?
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• Uma transformação é dada pelo gráfico abaixo:

• Qual o trabalho realizado por este gás?
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Primeira Lei da Termodinâmica: Assim temos enunciada a primeira lei da
termodinâmica: a variação de energia interna ΔU de um sistema é igual a
diferença entre o calor Q trocado com o meio externo e o trabalho t por ele
realizado durante uma transformação.

Aplicando a lei de conservação da energia, temos:

ΔU= Q - t

Q = ΔU + t
• Q à Quantidade de calor trocado com o meio

• ΔU à Variação da energia interna do gás

• t à Energia que o gás troca com o meio sob a forma de trabalho
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• Q à Quantidade de calor trocado com o meio:

Q > 0 à o sistema recebe calor;

Q < 0 à o sistema perde calor.

Q = 0 : transformação adiabática

• ΔU à Variação da energia interna do gás:
ΔU > 0 à a energia interna aumenta, portanto, sua temperatura aumenta;
ΔU < 0 à a energia interna diminui, portanto, sua temperatura diminui.

ΔU = 0

• t à Energia que o gás troca com o meio sob a forma de trabalho:
t > 0 à o gás fornece energia ao meio, portanto, o volume aumenta;
t < 0 à o gás recebe energia do meio, portanto, o volume diminui

t < 0
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EXEMPLO. Um sistema gasoso recebe do meio externo 200 cal,
em forma de calor. Sabendo que 1 cal = 4,2 J, determinar a
variação de energia interna numa transformação isométrica.
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EXEMPLO. Numa transformação isobárica, um gás realiza o
trabalho de 400 J, quando recebe do meio externo 500 J.
Qual a variação de energia interna do gás nessa
transformação ?
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EXEMPLO. Sobre um sistema realiza-se um trabalho de 3000 J
e, em consequência ele fornece 2100 J ao meio externo
durante o mesmo intervalo de tempo. Determine a variação
de energia do sistema.
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EXEMPLO. Sobre um sistema realiza-se um trabalho de 6000 J
e, em consequência ele fornece 3500 J ao meio externo
durante o mesmo intervalo de tempo. Determine a variação
de energia do sistema.
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Transformações cíclicas

Uma transformação cíclica ocorre quando o estado inicial do sistema coincide com o estado
final. Em um diagrama de pressão por volume a curva que representa essa transformação é
fechada, como representado na figura abaixo.

O cálculo da área dentro da curva dará o valor numérico do trabalho realizado no ciclo. Esses
ciclos podem ser apresentados nos sentidos horário ou anti-horário.
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Uma máquina térmica de Carnot recebe de uma fonte quente 1000
cal por ciclo. Sendo as temperaturas das fontes quente e fria,
respectivamente, 127 °C e 427 °C, determinar

a) o rendimento da máquina

b) o trabalho, em joules, realizado pela máquina em cada ciclo

c) a quantidade de calor, em joules, rejeitada para a fonte fria

Usar como equivalência 1 cal = 4,2 J
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Uma máquina térmica de Carnot recebe de uma fonte quente 2000 
cal por ciclo. Sendo as temperaturas das fontes quente e fria, 
respectivamente, 27 °C e 127 °C, determinar

a) o rendimento da máquina

b) o trabalho, em joules, realizado pela máquina em cada ciclo

c) a quantidade de calor, em joules, rejeitada para a fonte fria

Usar como equivalência 1 cal = 4,2 J
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Uma máquina térmica de Carnot recebe de uma fonte quente 800
cal por ciclo. Sendo as temperaturas das fontes quente e fria,
respectivamente, 27 °C e 127 °C, determinar

a) o rendimento da máquina

b) o trabalho, em joules, realizado pela máquina em cada ciclo

c) a quantidade de calor, em joules, rejeitada para a fonte fria

Usar como equivalência 1 cal = 4,2 J
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