


1. TEORIA CINÉTICA DOS GASES

A simples observação do comportamento dos três estados de agregação mais
comuns – sólido, líquido e gasoso – permite diferenciá-los com relação a forma e
volume:

• Um sólido tem forma e volume definidos.
• Um líquido possui volume definido, mas adapta-se à forma do recipiente que o
contém.
• Um gás também adquire a forma do recipiente e, além disso, ocupa todo o volume
disponível. Apresenta grande compressibilidade e expansibilidade.

A partir do estudo das propriedades dos gases, foi criado um modelo – a Teoria
Cinética dos Gases – que procura explicar seu comportamento. Os postulados da
Teoria Cinética dizem, em linhas gerais, que:
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1º. As partículas gasosas (moléculas ou átomos) estão em contínuo movimento,
separadas umas das outras por espaços muito grandes comparados aos tamanhos das
mesmas.

O tamanho das moléculas é desprezível em relação ao volume do recipiente.

2º. O movimento das partículas é completamente aleatório (em todas as direções e
sentidos), de modo que as mesmas colidem entre si e contra as paredes do recipiente.
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3º. Das colisões das partículas contra as paredes do recipiente resulta a 
pressão do gás.

4º. A energia cinética é proporcional ao quadrado da velocidade:  
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5º. Todas as colisões ocorrem sem perda de energia cinética total (colisões 
perfeitamente elásticas): 
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• Um gás que satisfaz a esse modelo é denominado gás ideal ou gás perfeito. Por outro
lado, gases que apresentam desvio em relação a esse modelo são chamados de gases
reais.

• Dos postulados da Teoria Cinética concluímos que um gás ideal apresenta basicamente
duas características fundamentais que o diferem de um gás real:

1- A partícula do gás ideal possui tamanho desprezível.

2- O gás ideal não possui forças intermoleculares.

Para que o gás apresente tal comportamento é necessário que esteja suficientemente

expandido, ou seja, submetido a:

• Baixas pressões;

• Temperaturas elevadas.
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2. VARIÁVEIS DE ESTADO DE UM GÁS

O estado de um gás é caracterizado pela medição de três variáveis: volume, pressão

e temperatura.

2.1. Volume (V)

Nas unidades do Sistema Internacional (S.I.) o volume é medido em metros cúbicos

(m3). Outras unidades:

• 1dm3 = 10–3 m3

• 1cm3 = 10–6m3

• 1L = 1dm3

• 1mL = 10–3L = 1cm3
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2.2. Pressão (P)
• É a razão entre a força exercida pelo gás e a área da superfície (parede do

recipiente) contra a qual o gás se choca. A pressão de um gás é tanto maior quanto
maior for o número de colisões, por unidade de tempo e unidade de superfície, do
gás contra as paredes do recipiente que o contém.

• A pressão é dada pelo quociente entre a força e a área da superfície. 
• Em unidades S.I. a pressão é medida em newton por metro quadrado (N/m2) ou

pascal (Pa).
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2.3 Temperatura (T)

• É a medida do grau de agitação das partículas, sendo, portanto,

diretamente proporcional à energia cinética média das mesmas.

• Em unidades S.I. a temperatura é dada em kelvin (K). Outra unidade

usual é o grau celsius (ºC).
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