
10Capitulo

Gases

Nos ultimos capftulos, aprendemos sobre estruturas eletronicas
dosMomos e a maneira como estes se combinam para formar moleculas e
substanciasionicas. Entretanto, no dia-a-dia, m'io temos experiencia direta
comas Momos. Em vez disso, encontramos materia como cole<;:6es de enormes
numerosde Momos ou moleculas que constituem gases, liquidos e s6lidos.
Ofatode que a materia e, na realidade, de natureza atomica nao e realmente 6b-
\'io,Apesar de a concep<;:ao de Momos existir desde a Grecia antiga, levou urn
grandeperfodo para que 0 conceito ganhasse completa aceita<;:ao,mesmo entre £1-
sicosequimicos. Entretanto, uma vez que a natureza atomica da materia e enten-
dida,podemos facilmente compreender como Momos e moleculas dao origem as
propriedadesque observamos nas materias em nivel macrosc6pico. Neste capitulo
focalizaremosos gases; no Capitulo 11, abordaremos liquidos e s6lidos.

Emmuitos aspectos, os gases SaG a forma de materia mais facilmente en-
lendida.Ainda que diferentes gases possam ter diferentes propriedades qui-
micas,eles se comportam de maneira bastante similar no que concerne as
propriedades £1sicas. Por exemplo, vivemos em uma atmosfera composta de
certamistura de gases que chamamos ar. Respiramos 0 ar para absorver oxige-
nio,Oz,que da suporte a vida humana. °ar tambem contem nitrogenio, Nz,
quetern muitas propriedades quiJ;nicas diferentes do oxigenio. A atmosfera,
igualmente,con tern pequenas quantidades de outras substfmcias gasosas, no
entantocomporta-se fisicamente como urn material gasoso. A relativa simpli-
cidadedo estado gasoso propicia urn born ponto de partida a propor<;:ao que
rrocuramosentender as propriedades da materia em termos de constitui<;:ao
at6micae molecular.

10.1 Caracterfsticas dos gases.
Aoconsiderar as caracteristicas dos gases, nao existe lugar mais apropria-

dopara come<;:armos do que a pr6pria atmosfera da Terra, vital para toda a
\'idado planeta. Consideraremos a atmosfera de forma mais completa no
Capitulo18. No momento, basta examinar a Tabela 18.1, que relaciona a com-
rosi~aoda atmosfera. Observe que 0 ar e uma mistura complexa de muitas
substanciassimples, atomic as por natureza ou consistindo em moleculas pe-
quenas.Contudo, ele comp6e-se basicamente de Nz (78%) e Oz (21%).

Alem de Oz e Nz, alguns outros elementos (Hz, Fz, Clz) existem como gases
sobcondi<;:6esordinarias de temperatura e pressao. Os gases nobres (He, Ne,
Ar,Kre Xe) SaG monoatomicos. Muitos compostos moleculares tambem SaG
gases,A Tabela 10.1 relaciona alguns compostos gasosos mais comuns. Obser-

• Compararemos as caracteristicas
distintas dos gases com as de
liquidos e s6lidos.

• Estudaremos a pressi'io do gas,
como ela e medida e as unidades
usadas para expressa-Ia, bem
como consideraremos a atmos-
fera da Terra e a pressao que ela
exerce.

• 0 estado de urn gas pode ser ex-
pres so em termos de volume,
pressao, temperatura e quan-
tidade de gas. Examinaremos va-
rias rela~6es empiricas que rela-
cionam essas variaveis entre si.
Colocadas lado a lado, tais rela-
~6es gerais fundamentais a equa-
~i'iodo gas ideal, PV = nRT.

• Enquanto a equa~ao do gas ideal
nao e obedecida por nenhum
gas real, outros gases aproxi-
mam-se de obedece-Ia nas con-
di~6es de temperatura e pressao
de maior interesse. Consequen-
temente, podemos usar a equa-
~ao do gas ideal para fazer mui-
tos calculos uteis.

• Na teoria cintitica molecular dos
gases, sup6e-se que os atomos ou
moleculas que constituem os ga-
ses sao mass as ponhlais que se
movem ao redor com uma ener-
gia cinetica media, proporcional
a temperatura do gas,

• A teoria cinetica molecular leva
a equa~ao do gas ideal e aju-
da-nos a explicar tais proprieda-
des dos gases como a efusi'io,
pelas aberturas minusculas, e
tambem a difusi'io.

• Os gases reais sao exce~6es ao
comportamento ideal, basicamen-
te porque as moleculas de gas tern
volume finito e porque as for~as
atrativas existem entre as molecu-
las. A equa~i'io de van der Waals
fomece uma explica~ao mais acu-
rada do comportamento de gas
real a altas press6es e baixas tem-
peraturas,



ve que todos esses gases sao compostos unicamente de elementos nao-metalicos. Alem disso, todos tern f6rmulas
moleculares simples e, portanto, massas molares baixas.

As substancias que sao liquidas ou s6lidas sob condi<;6es ordinarias tam-
bem podem geralmente existir no estado gasoso, ocasiao em que nos referimosa
elas como vapores. A substancia H20, por exemplo, pode existir como aguali·
quida, gelo s6lido ou vapor de agua. Sob as condi<;6es corretas, uma substancia
pode coexistir nos tres estados da materia, ou fases, ao mesmo tempo. Vma gar·
rafa termica contendo uma mistura de gelo e agua a 0 DC tern algum vapor de
agua na fase gasosa alem das fases liquid a e s6lida.

Os gases diferem significativamente dos s6lidos e liquidos em varios aspec·
tos. Por exemplo, urn gas expande-se espontaneamente para encher um recipiente. Dessa forma, 0 volume de urn
gas se iguala ao volume do recipiente que 0 contem. Os gases tambem sao altamente compresslveis: quando se
aplica pressao a urn gas, seu volume diminui rapidamente. Os s6lidos e liquidos, por outro lado, nao se expandern
para encher os recipientes que os con tern, e s6lidos e liquidos nao sao rapidamente compresslveis.

Os gases formam misturas homo gene as entre si independentemente das identidades ou propor<;6es relativas
dos gases componentes. A atmosfera serve como urn excelente exemplo. Outro adicional e a mistura de agua ega-
solina, os dois liquidos permanecem como camadas separadas. Em contraste, os vapores de agua e gasolina acima
dos liquidos formam uma mistura gasosa homogenea. As propriedades caracteristicas dos gases resultam do fato
de as moleculas individuais estarem relativamente bem separadas. No ar que respiramos, por exemplo, as moh~cu-
las ocupam apenas aproximadamente 0,1 % do volume total, com 0 restante sendo espa<;o vazio. Assim, cada mole-
cula se comporta basicamente como se as outras nao estivessem presentes. Como resultado, os diferentes gases
comportam-se de forma similar, mesmo que eles sejam compostos de moleculas diferentes. As moleculas indivi-
duais em urn liquido, ao contrario, estao muito pr6ximas uma da outra e ocupam talvez 70% do espa<;o total.
As for<;as atrativas entre as moleculas mantem 0 liquido coeso.

MODELOS 3-D
Cianeto de hidrogenio, Cloreto
de hidrogenio, Sulfeto de
hidrogenio, Monoxido de

carbono, Dioxido de carbono, Metano,
Oxido nitroso, Dioxido de nitrogenio,
Am6nia, Dioxido de enxofre

TABELA10.1 Alguns compostos comuns que silo gases a temperatura ambiente

HCN
H2S
CO
CO2

CH4

C2H4

C3Hs
NzO
N02

NH3

S02

Nome

Cianeto de hidrogenio
Sulfeto de hidrogenio
Monoxido de carbono
Di6xido de carbono
Metano
Etileno
Propano
6xido nitroso
Di6xido de nitrogenio
Am6nia
Di6xido de enxofre

Muito t6xieo, odor leve de amendoas azedas
Muito t6xieo, eheiro de ovo,podre
T6xieo, sem cor e sem cheiro
Sem cor e sem eheiro
Sem cor, sem eheiro, inflamavel
Sem cor, frutas maduras
Sem cor; gas engarrafado
Sem cor; eheiro doee, gas hilariante
T6xieo, marrom-avermelhado, odor irritante
Sem cor, odor pungente
Sem cor, odor irritante

Entre as propriedades de urn gas medidas com mais facilidade estao temperatura, volume e pressao. Niioe
surpreendente que muitos estudos antigos sobre os gases se detivessem nas rela<;6es entre essas propriedades. Ja
abordamos volume e temperatura. <rim> (Se<;ao 1.4) Vamos agora considerar 0 conceito de pressao.

Em termos gerais, pressao transmite a ideia de for<;a, urn empurrao que tende a mover algo em determinada
dire<;ao. A pressao, P, e, na realidade, a for<;a, F, que age em certa area, A.

F
·P=-

A

Os gases exercem pressao em uma superficie com a qual estao em contato. °gas em urn balao inflavel, por
exemplo, exerce pressao na superficie interna do balao.



Pressao atmosferica e 0 bar6metro
Voce,eu, as cocos e as moleculas de nitrogenio, todos sofrem for<;aatrativa que nos impele em dire<;aoao cen-

tradaTerra. Quando urn coco cai do coqueiro, por exemplo, a for<;aatrativa gravitacional faz com que ele seja im-
pelidocom rapidez em dire<;aoa Terra, aumentando a velocidade a medida que sua energia potencial e convertida
emenergiacinetica. @©©J (5e<;ao5.1) Os atomos e as moleculas na atmosfera tambem sofrem acelera<;ao gravitacio-
nal.Entretanto, como as particulas gasosas tern mass as tao reduzidas, as respectivas energias termicas de movi-
mentosuperam as for<;as gravitacionais, de forma que a atmosfera nao se acumula em uma camada fina na
5uperficieda Terra. Contudo, a gravida de age, e faz com que a atmosfera como urn todo pressione a superficie,
criandouma pressao atmosferica.

A existencia da pressao atmosferica pode ser determinada com uma garrafa de plastico vazia de agua au de re-
Irigerante.5e voce tirar a ar de uma garrafa vazia com a boca, a possibilidade e que ela se feche parcialmente.
Quandovoce quebra a vacuo parcial que criou, a garrafa volta a sua forma original. 0 que faz com que a garrafa se
lechequando a pressao interna e reduzida, mesmo com as quantidades relativamente pequenas que voce e capaz
deproduzir com seus pulmoes? A atmosfera esta exercendo certa for<;ado lado de fora da garrafa que e maior que
alor~adentro da garrafa quando parte do gas e sugado.

Pode-se calcular a valor da pressao atmosferica como segue: a for<;a,F, exercida por qualquer objeto e a produ-
todesua massa, m, pela acelera<;ao, a; F = ma. A acelera<;ao produzida pela gravidade da Terra e 9,8 m/ S2. @©©J (5e-
\305.1)Agora imagine uma coluna de ar de 1 m2 de se<;aotransversal estendendo-se ate a atmosfera. Essa coluna
temmassade aproximadamente 10.000 kg (Figura 10.1). A for<;aexercida pela coluna e

F = (10.000 kg)(9,8 m/s2
) = 1 x 105 kg m/s2 = 1 x 105 N

Aunidade 51para for<;ae kg m/ S2 e e chamada Newton (N): 1N = 1 kg m/ S2. A pressao exercida par uma coluna
e afor~adividida par sua area da se<;aotransversal, A.

FIx 105 N 5 2 5 2P=-=---=lxl0 N/m =1 x 10 Pa=l x 10 kPa
A 1m2

A unidade 51 de pressao e N/m2
• A ela deram a nome de pascal (Pa) em homenagem a Blaise Pascal

(1623-1662),urn matematico e cientista frances: 1 Pa = 1 N / m2
. Outra unidade relacionada, usada algumas vezes

paraexpressar pressao, e a bar, que e igual a 105 Pa. A pressao atmosferica no nivel do mar e aproximadamente
100kPa au 1 bar. A pressao atmosferica real em qualquer local depende das condi<;oes do tempo e da altitude.

No inicio do seculo XVII, acreditava-se que a atmosfera nao tinha peso. Evangelista Torricelli (1608-1647), que
loidiscipulode Galileu, inventou a barometro (Figura 10.2)para mostrar que a atmosfera tinha peso. Urn tuba de vi-
drocommais de 760 mm de comprimento, fechado em uma ponta, e completamente cheio com mercurio e inverti-
dodentro de urn prato que contem mais mercurio. Deve-se ter cuidado para que a ar nao entre no tuba. Parte do
mercurioescorre quando a tuba e invertido, mas uma coluna de mercurio permanece no tuba. Torricelli argumen-
touquea superficie de mercurio no prato sofre a for<;atotal, au peso, da atmosfera terrestre. Como nao existe ar (e,
consequentemente, nao existe pressao atmosferica) acima do mercurio no tuba, este e empurrado para cima no
tuboate que a pressao na base, relativa a massa da coluna de mercurio, equilibre a pressao atmosferica. Portanto, a
alturada coluna de mercurio e uma medida da pressao atmosferica; logo, ela variara a medida que a pressao varie.

FOr<;:a \gravitacional

Coluna de ar de 1 m2 •

~ (mass a = 104 kg)
Figura 10.1 Ilustra~ao da forma
com que a atmosfera da Terra
exerce pressao na superficie do
planeta. A massa de uma coluna
de atmosfera com exatamente
1 m2 de se~ao transversal e
estendendo-se ate 0 tope da
atmosfera exerce for~a de
1,01 x10sN.

\
1 atm de pressa.o

na superficie



Vacuo~

Hg

Pressao
atmosferica

Figura 10.2 Bar6metro de
mercurio. A pressao da atmosfera
na superficie do mercurio
(representada pela seta azul) e
igual a pressao da coluna de
mercurio (seta vermelha).

A explica<;ao proposta por Torricelli encontrou violenta oposi<;ao. Alguns
argumentaram que nao poderia haver urn vacuo no topo do tubo. Eles disse-
ram: "A natureza nao permite vacuo!" Mas Torricelli tambem tinha apoio.
Blaise Pascal, por exemplo, carregou urn dos barometros para 0 topo do Puy
de Dome, uma montanha vulcanica no centro da Fran<;a, e comparou suas lei-
turas com outro barometro mantido ao pe da montanha. A propor<;ao que se
subia com 0 barometro, a altura da coluna de mer curio diminua, como se su-
pUnha, uma vez que a quantidade de atmosfera pressionando a superficie di-
minui a medida que se sobe. Esse experimento e outros realizados por outros
cientistas eventualmente prevaleceram, tornando a ideia, de que a atmosfera
tern peso, viavel durante muitos anos.

A pressao atmosferica padrao, que corresponde a pressao tipica no nivel
do mar, e suficiente para suportar uma coluna de mercurio de 760 mm de altu-
ra. Em unidades 51, essa pressao e igual a 1,01325 x 105 Pa. A pressao atmosfe-
rica padrao define algumas unidades comuns, que nao sao do 51, usadas para
expressar as press6es de gases, como a atmosfera (atm) e 0 milimetra de mercu-
ria (mm Hg). A ultima unidade e tambem chamada torr, em homenagem a
Torricelli.

Observe que as unidades mm Hg e torr sao equivalentes: 1torr = 1mm Hg.
Geralmente expressaremos a pressao de gases em unidades de atm, Pa (ou kPa) ou torr, para que voce sinta se-

guran<;a em converter press6es de gases a partir de urn conjunto de unidades para outra.

COMO FAZER10.1
(a) Converta 0,357 atm para torr. (b) Converta 6,6 x 10-2 torr para atm. (c) Converta 147,2 kPa para torr.

Solu~ao
Analise: em cada caso foi dad a a pressao em uma unidade e pede-se converte-la em outra. 0 objetivo, portanto, e esco-
lher as unidades apropriadas de conversao.
Planejamento: ao resolver problemas desse tipo, podemos usar a analise dimensional.
Resolu~ao: (a) Convertemos atmosferas para torr usando 0 fator de conversao derivado de 760 torr = 1 atm.

(O,357.3-trrf) (760 torr) = 271 torr
1gtm-

Observe que as unidades cancelam-se da maneira adequada.
(b) Usamos a mesma rela<;aoutilizada no item (a). Para obter as unidades apropriadas a ser canceladas, devemos usar
o fator de conversao como segue:

(6,6 X 1O-21QI'r)( 1 atm ) = 8,7 X 10-5 atm
760 wrt'

(c) A rela<;ao760 torr = 101,325 kPa permite-nos escrever urn fator de conversao apropriado para este problema:

(1472 kPa) ( 760 torr J = 1.104 torr
, 101,325 k-Pa

Conferencia: em cada caso examine a ordem de grandeza de sua resposta e compare-a com 0 valor inicial. Torr e uma
unidade muito menor que atmosfera, de forma que esperamos ser a resposta numerica maior que a quantidade inicial
em (a) e menor em (b). 0 item (c) envolve a unidade menos familiar kPa. 0 torr e aproximadamente oito vezes menor
que kPa, logo a resposta numeric a em tort deve ser maior, conforme obtido.

PRATIQUE
Em paises que usam 0 sistema metrico, como 0 Canada, a pressao atmosferica na previsao do tempo e dada em unida-
des de kPa. Converta certa pressao de 745 torr para kPa.
Resposta: 99,3 kPa

Podemos usar varios dispositivos para medir as press6es em gases em sistemas fechados. Os calibradores de
pneus, por exemplo, medem a pressao do ar nos pneus de autom6veis e bicicletas. Nos laborat6rios usamos, algu-



masvezes, um dispositivo chamado manometro. Um manometro opera baseado em um principio similar ao baro-
metro,como mostrado em "Como fazer 10.2".

COMO FAZER 10.2
Em determinado dia 0 barometro em certo laborat6rio indica que a pressao at-
mosferica e 764,7 torr. Uma amostra de gas e colocada em um recipiente liga-
do a uma ponta aberta de um manometro de mercurio, mostrado na Figura
10.3.Um metro e usado para medir a altura do mercurio acima da base do ma-
nometro. 0 nivel de mercurio no bra<;:oaberto do manometro tem altura me-
did a de 136,4 mm, e aquele bra<;:oque esta em contato com 0 gas tem altura de
103,8 mm. Qual e a pressao do gas (a) em atmosferas; (b) em kPa?

Solu~ao
Analise: tentamos decobrir a pressao do gas no frasco. Sabemos que a pressao
deve ser maior que a pressao atmosferica porque 0 nfvel do manometro do
lado do frasco e menor que 0 do lado aberto para a atmosfera, como indicado
na Figura 10.3.
Planejamento: foram dados a pressao atmosferica (764,7 torr) e 0 fato de que
o nfvel de mercurio no bra<;:odo manometro que esta aberto para a atmosfera
e mais alto (136,4 mm) que 0 no bra<;:oligado ao frasco de gas (103,8mm). Usa-
remos a diferen<;:ana altura entre os dois bra<;:ospara obter a quantidade na
qual a pressao do gas excede a pressao atmosferica (h na Figura 10.3). Para se
usar um manometro aberto, devemos saber 0 valor da pressao atmosferica.
Como 0 manometro de mercurio e usado, a diferen<;:ana altura mede direta-
mente a diferen<;:ade pressao em mm Hg ou torr.
Resolu~ao: (a) A pressao do gas e igual a pressao atmosferica mais a diferen<;:a
na altura entre os dois bra<;:osdo manometro:

Pgas = Patm + (diferen<;:aentre as alturas dos bra<;:os)
= 764,7 torr + (136,4 torr -103,8 torr)
= 797,3 torr

Convertemos a pressao do gas para atmosferas:

Pgas = (797,3 torr) ( 1 atm ) = 1,049 atm
760 torr

(b) Para calcular a pressao em kPa, empregamos 0 fator de conversao entre
atmosferas e kPa:

1,049 atm (101,3 kPa) = 106,3'kPa
1 atm

Conferencia: a pressao calculada e um pouco maior que uma atmosfera.
Isso faz sentido porque sabfamos que a pressao no frasco seria maior que a
pressao da atmosfera agindo no manometro, que e um pouco maior que a pres-
sao atmosferica padrao.

PRATIQUE
Converta uma pressao de 0,975 atm para Pa e kPa.
Resposta: 98,8 x 103 Pa e 98,8 kPa.

As leisdos gases

Figura 10.3 Um manometro,
algumas vezes empregado no
laboratorio para medir press5es de
gases proximas a pressao
atmosferica.

ATIVIDADE
Manometro

Os experimentos com grande numero de gases revelam que sac necessarias quatro variaveis para definir a
condi~aofisica, ou estado, de um gas: temperatura, T; pressao, P; volume, V; e quantidade de gas, geralmente e ex-
pressaem quantidade de materia, n. As equa~6es que expressam as rela~6es entre T, P, Ve n sac conhecidas como
leisdos gases.



o cora<;aohumano bombeia sangue para as outras partes
do corpo pelas arh~rias,e 0 sangue retorna ao cora<;aopelas
veias. Quando a pressao arterial e medida, dois valores sao
observados como 120/80 (120por 80) ou, mais normalmen-
te, 12/8 (12por 8), que e uma leitura normal. A primeira me-
dida e a pressiio sist6lica, a pressao maxima quando 0 cora<;ao
esta bombeando. A segunda e a pressiio diast6lica, a pressao
quando parte do ciclo bombeador do cora<;ao esta em
repouso. A unidade associada a essas medidas de pressao e
o torr (ou torr /10).

A pressao arterial e medida usando um medidor de pres-
sao ligado a urn inv6lucro ou manguito cheio de ar que e
aplicado como um torniquete ao bra<;o (Figura 10.4). Ele
pode ser um manometro de mercurio ou algum outro dispo-
sitivo. A pressao do ar no manguito e aumentada usando
uma pequena bomba ate que esteja acima da pressao sist6li-
ca e previna 0 fluxo de sangue. A pressao do ar dentro do
manguito, e entao, reduzida lentamente ate que 0 sangue co-
mece a pulsar pela arteria, como detectado por um estetos-
c6pio. Nesse ponto, a pressao no manguito e igual a pressao
que 0 sangue exerce dentro das arterias. A leitura no medi-
dor fornece a pressao sist6lica. A pressao no manguito e, a
seguir, reduzida ainda mais ate que 0 sangue flua livremen-
te. A pressao nesse ponto e a diast6lica.

Figura 10.4 Medindo a
pressao arterial.

A hipertensiio e a presen<;a de pressao acima do normal.
o criterio usual para a hipertensao e pressao arterial maior
que 140/90 (ou 14/9). A hipertensao aumenta significativa-
mente a carga de trabalho do cora<;aoe tambem causa estres-
se nas paredes dos vasos sanguineos por todo 0 corpo. Esses
efeitos aurnentam 0 risco de aneurisma, ataques cardiacos e
infartos.

Rela~ao pressao-volume: lei de Boyle
Se a pressao sobre urn balao diminui, ele se expande. Essa e a razao pela qual os baloes meteorologicos expan-

dem-se a medida que sobem para a atmosfera (Figura 10.5). De modo inverso, quando um volume de gas e compri-
mido, a pressao do gas aurnenta. 0 quimico britanico Robert Boyle (1627-1691) investigou inicialmente a rela<;ao
entre a pressao de um gas e seu volume.

Para realizar seus experimentos com gases, Boyle usou um tubo em forma de J similar ao mostrado na Figura
10.6. Certa quantidade de gas e presa em um tubo atras de uma coluna de mercurio. Boyle variou a pressao no gas
adicionando mercurio ao tubo. Ele descobriu que 0 volume do gas diminuia conforme a pressao aumentava. Por
exemplo, dobrar a pressao provocava diminui<;ao do volume para meta de de seu valor original.

Figura 10.5 0 volume de gas em
um balao de previsao de tempo
aumentara a medida que ele subir
para a atmosfera mais alta, onde a
pressao atmosferica e mais baixa
que na superficie da Terra.



Pressao
atmosferica

Pressao
atmosferica

Figura 10.6 Ilustrac;ao do
experimento de Boyle. Em (a) 0

volume de gas preso no tubo em J
e 60 mL quando a pressao do gas
for 760 t'orr. Quando se adiciona
mais mercurio, como mostrado
em (b), 0 gas preso e comprimido.
o volume e 30 mL quando sua
pressao total for 1.520 torr,
correspondendo a pressao
atmosferica mais a pressao exercida
pela coluna de 760 mm de
mercurio.

Gas~
Volume i

= 60mLI

Hg adlcionado ~

Iffll
Volume 1
~30mL !

A lei de Boyle, que resume essas observa<;oes, afirma que 0 volume de certa quantidade fixa de urn gas mantido a
temperatura constante e inversamente proporcional a pressiio. Quando duas medidas sao inversamente proporcionais,
umatorna-se menor a medida que a outra se torna maior. A lei de Boyle pode ser expressa matematicamente como:

1
V = constante x-

P

ovalor da constante depende da temperatura e da quantidade de gas na amostra. 0 grcificode V versus P na Fi-
gura1O.7(a)mostra 0 tipo de curva obtida para determinada quantidade de gas a uma temperatura fixa. Vma rela-
\ao linear e obtida quando se tra<;aurn grcifico de V versus liP (Figura 10.7(b)).

Apesar de ser simples, a lei de Boyle ocupa urn lugar especial na hist6ria da ciencia. Boyle foi 0 primeiro a reali-
zaruma serie de experimentos nos quais 0 valor de uma varia vel foi sistematicamente alterado para determinar 0

efeitoem outra variavel. Os dados dos experimentos foram empregados para estabelecer uma rela<;ao empirica,
uma'lei'. Aplicamos a lei de Boyle toda vez que respiramos. 0volume dos pulmoes e controlado pela caixa toracica,
quepode expandir e contrair, e pelo diafragma, urn musculo abaixo dos pulmoes. A inala<;aoocorre quando a caixa
toracicase expande e 0 diafragma move-se para baixo. As duas a<;oesaumentam 0 volume dos pulmoes, diminuin-
doassim a pressao do gas dentro dos pulmoes. A pressao atmosferica, dessa forma, for<;a0 ar para dentro dos pul-
m6esate que a pressao dos pulmoes se iguale a pressao atmosferica. A expira<;ao reverte 0 processo: a caixa
toracicacontrai-se e 0 diafragma move-se para cima, ambos diminuindo 0 volume dos pulmoes. 0 ar e for<;ado
parafora dos pulmoes pelo aumento na pressao.

Rela~ao temperatura-volume: lei de Charles
Os baloes de ar quente sobem porque 0 ar expande-se a propor<;ao que e aquecido. 0 ar mais quente e menos

densoque 0 ar da vizinhan<;a mais fria a me sma pressao. Essa diferen<;ana densidade faz com que 0 balao suba. De
maneira inversa, urn balao encolhe quando urn gas dentro dele e resfriado, como visto na Figura 10.8.

A rela<;ao entre volume de gas e temperatura foi descoberta em 1787 pelo cientista frances Jacques Charles
(1746-1823).Charles descobriu que 0 volume de certa quantidade fixa de gas a pressao constante aumenta linear-
mente com a temperatura. Alguns daclos tipicos estao mostrados na Figura 10.9. Observe que a linha (que esta

Figura 10.7 GrMicos baseados na
lei de Boyle: (a) volume versus
pressao; (b) volume versus 1/ P.
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Figura 10.8 A medida que
nitrogenio liquido (-196°C) e
derramado sobre um balao, 0 gas no
balao e resfriado e seu volume
diminui.

tracejada) extrapolada (estendida) passa pelo valor -273°C. Observe tambem que se supoe que 0 gas tenha volume
zero a essa temperatura. Entretanto, essa condic;aonunc a e possivel, porque todos os gases se liquefazem ou se so-
lidificam antes de atingir essa temperatura.

Em 1848William Thomson (1824-1907), urn fisico britanico cujo titulo era lord Kelvin, propos uma escala de
temperatura absoluta, hoje conhecida como escala Kelvin. Nessa escala, 0 K, chama do zero absoluto, e igual a
-273,15°C. @@ (Sec;ao1.4)Em termos de escala Kelvin, a lei de Charles pode ser expressa como segue: 0 volume de
certa quantidade fixa de gas mantido a pressiio constante e diretamente proporcional a respectiva temperatura absoluta. Por-
tanto, ao se dobrar a temperatura absoluta, digamos de 200 K para 400 K, 0 volume do gas dobrara. Matematica-
mente, a lei de Charles assume a seguinte forma:

v
- = constante
T

o valor da constante depende da pressao e da quantidade de gas.

Rela~ao quantidade-volume: lei de Avogadro
Conforme adicionamos gas a urn balao, ele se expande. 0volume de urn gas e afetado nao apenas pela pressao

e temperatura, mas tambem pela quantidade de gas. A relac;aoentre quantidade de gas e respectivo volume re-
sultou do trabalho de Gay-Lussac (1778-1823) e Amadeo Avogadro (1776-1856).

Gay-Lussac e uma daquelas figuras extraordinarias na hist6ria da cH~nciaque realmente poderia ser chamado
urn aventureiro. Ele estava interessado em baloes mais leves que 0 ar e em 1804fez com que urn deles subisse ate
wna altura aproximada de 7.000m - fac;anhaque manteve 0 recorde de altitude por varias decadas. Para melhor
controlar baloes mais leves que 0 ar, os volumes dos gases que reagem entre si estao na proporc;ao dos menores nu-
meros inteiros. Por exemplo, dois volumes de gas hidrogenio reagem com urn volume de gas oxigenio para formar
dois volumes de vapor de agua, como mostrado na Figura 10.10.

Tres anos depois Amadeo Avogadro @:l§ (Sec;ao3.4) interpretou a observac;ao de Gay-Lussac propondo 0 que
atualmente e conhecido como hipotese de Avogadro: volumes iguais de gases a mesma temperatura e pressiio conUm

Figura 10.9 Volume de um gas em
um sistema fechado como funr;ao da
temperatura a pressao constante.
A linha tracejada e uma extrapolar;ao
para temperaturas nas quais a
substancia nao e mais um gas.
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Dois volumes
de hidrogenio

Urn volume
de oxigenio

Dois volumes de
vapor de agua

Volume 22,4 L 22,4 L 22,4 L

Pressao 1 atm 1 atm 1 atm
Temperatura O°C O°C O°C
Massa do gas 4,00 g 28,0 g 16,0 g
Numero de 6,02 X 1023 6,02 X 1023 6,02 X 1023

moleculas do gas

Figura 10.1 0 Observa~ao
experimental de Gay-Lussac sobre
os volumes combinantes anexada a
explica~ao de Avogadro sobre esse
fen6meno.

Figura 10.11 Compara~ao
ilustrando a hip6tese de Avogadro.
Observe que 0 gas helio consiste
em Momos de helio. Cada gas tem
o mesmo volume; temperatura e
pressao, consequentemente,
contem 0 mesmo numero de
moleculas. Como uma molecula de
certa substancia difere em massa
de uma outra molecula, as massas
dos gases nos tres recipientes sac
diferentes.

1111merosiguais de moleculas. Por exemplo, experimentos mostram que 22,4 L de urn gas a °DC e 1 atrn contem 6,02 x 1023

moleculas de gas (isto e, 1 mol), como mostrado na Figura 10.11.
A lei de Avogadro resulta da hip6tese de Avogadro: 0 volume de um gas mantido a temperatura e pressiio constantes

e diretamente proporcional ii quantidade de materia do gas. Isto e,

Portanto, dobrando-se a quantidade de materia do gas, 0 volume tambem dobra se T e P permanecerem
constantes.

COMO FAZER 10.3

Suponha que tenhamos urn gas confinado em urn pistao como mostrado na
Figura 10.12. Considere as seguintes varia<;6es: (a) aquecer 0 gas de 298 K
para 360 K, man tendo a posi<;aoatual do pistao. (b) Mover 0 pistao para redu-
zir 0 volume do gas de 1L para 0,5 L. (c) Injetar mais gas pela valvula de entra-
da de gas. Indique se em cada uma dessas varia<;6es hayed:
1. diminui<;ao da distancia media entre as moleculas
2. aumento da pressao do gas
3. aumento da massa total do gas no cilindro
4. aumento da quantidade de materia do gas presente

Solu~ao
Analise: precisamos pensar como cada varia<;aono sistema afetara as molecu-
las de gas au a condi<;ao nas quais elas existem.
Planejamento: perguntaremos como cada uma das varia<;6es indicadas po-
deriam afetar as varias grandezas 1 a 4. Figura 10.12 Cilindro com pistao

e valvula de entrada de gas.



Resolu~ao: (a) Aquecer 0 gas man tendo a posi<;aodo pistao nao provocara varia<;aono numero de molt~culaspor uni-
dade de volume. Portanto, a distancia entre as molt~culas,a massa total das moleculas e a quantidade de materia do
gas permanecem constantes. °aumento da temperatura provocara 0 aumento na pressao. (b) Mover 0 pistao compri-
me a mesma quantidade de gas para urn volume menor. A quantidade de materia total do gas, e, portanto, a massa to-
tal, permanece constante. Entretanto, a distancia media entre as moleculas deve diminuir por causa do menor volume
em que 0 gas esta contido; pressao aumentara. (c) Injetar mais gas no cilindro man tendo 0 mesmo volume e a mesma
temperatura resultara em mais moleculas e, assim, em maior massa e maior quantidade de materia. A distancia media
entre os Momos deve diminuir, uma vez que seus numeros por unidade de volume aumentam. De maneira corres-
pondente, a pressao aumenta.

PRATIQUE
CO e oxidado a CO2 de acordo com a equa<;ao,2CO(g) + 02(g) ~ 2C02(g). Se 2 L de CO(g) sao rnisturados com 2L
de 02(g), qual e 0 volume total de gas resultante depois que a rea<;aose completar, supondo que nao ocorra nenhuma
varia<;aona temperatura ou na pressao total?
Resposta: 3 L

A equa\=ao do gas ideal
Na 5e<;ao10.3examinamos tres leis dos gases historicamente importantes que descrevem as rela<;6esentre as

quatro variaveis, P, V, Ten, que definem 0 estado de urn gas. Cada lei foi obtida ao se manter duas variaveis cons-
tantes para se observar como as outras duas variaveis sac afetadas pelas outras. Podemos expressar cada lei como
uma rela<;aode proporcionalidade. Usando 0 simbolo ex;, que se Ie "e proporcional a", temos:

lei de Boyle: V ex; ~
P

(constante n, P)

(constante P, I)

Podemos combinar essas rela<;6espara chegar a uma lei de gas mais geral:

Vex;nT
P

0,08206

8,314

1,987
8,314

62,36

Essa equa<;aoe conhecida como equa-;ao dd gas ideal. Urn
gas ideal e urn gas hipotetico cujos comportamentos da pressao,
do volume e da temperatura sac completamente descritos pela
equa<;aodo gas ideal.

o termo R na equa<;aodo gas ideal e chama do constante dos
gases. 0 valor e a unidade de R dependem das unidades de P, V,
neT. A temperatura deve sempre ser expressa como temperatura
absoluta. A quantidade de gas, n, e normalmente expressa em
mols. As unidades escolhidas para pressao e volume sac geral-
mente atm e litros, respectivamente. Entretanto, outras unidades
podem ser usadas. Em muitos paises a unidade 51Pa (ou kPa)e
mais comumente usada. A Tabela 10.2mostra os valores numeri-
cos de R em varias unidades. Como vimos no quadro "Urn olhar
mais de perto" a respeito de trabalho PV, na 5e<;ao5.3, 0 produto

TABELA10.2 Valores numericos da constante
dos gases, R, em varias unidades

Unidades

L atm/morl K-l

J/morJ K-J
•

cal/morl K-l

m3 Pa/morl Jel.
L torr / mOrl K-l
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Figura 10.13 Comparando os
volumes molares nas CNTP de um gas
ideal com varios gases reais.

PV tern a unidade de energia. Dessa forma, a unidade de R pode incluir joules ou calorias. Ao resolver problemas
coma equa<;:ao do gas ideal, as unidades de P, V, neT devem estar de acordo com as unidades na constante dos ga-
ses.Neste capitulo usaremos com mais frequencia 0 valor de R = 0,08206 L atm/mol K (quatro algarismos signifi-
cativos) ou 0,0821 L atm/mol K (tres algarismos significativos) toda vez que usarmos a equa<;:ao do gas ideal,
consistentes com a unidade de atm para pressao. 0 uso do valor R = 8,314 J /mol K, coerente com a unidade de Pa
para pressao, e tambem muito comum.

Suponha que temos 1,000 mol de urn gas ideal a 1,000 atm e 0,00 °C (273,15 K). De acordo com a equa<;:ao do gas
ideal, 0 volume do gas e:

V = nRT = (1,000 mol) (0,08206 L atm/mol K (273,15 K) =22,41 L
P 1,000 atm

As condi<;:6es 0 °C e 1 atm referem-se as condi~oes normais de temperatura e pressao (CNTP). Muitas pro-
priedades dos gases sao tabeladas para essas condi<;:6es. 0 volume ocupado por 1 mol de urn gas ideal nas CNTP,
22,4 L, e conhecido como volume molar de urn gas ideal nas CNTP.

A equa<;ao do gas ideal explica adequadamente as propriedades da maioria dos gases sob varias circunstancias.
Entretanto, ela nao e exatamente correta para urn gas real. Dessa forma, 0 volume me dido, V, para determinadas
condi<;:6esde P, neT pode diferir do volume calculado a partir de PV = nRT. Para ilustrar, os volumes molares me-
didos para gases reais nas CNTP sao comparados com os volumes calculados de urn gas ideal na Figura 10.13.
Embora esses gases reais nao se equiparem exatamente ao comportamento de gas ideal, as diferen<;:as sao tao pe-
quenas que podemos ignora-Ias, a nao ser que seja para urn trabalho muito acurado. Falaremos mais sobre as dife-
ren<;:asentre gases ideais e reais na Se<;:ao10.9.

COMO FAlER 10.4°carbonato de caleio, CaC03(s), decomp6e-se com aquecimento para produzir CaO(s) e CO2(g-). Vma amostra de
CaC03 e decomposta e 0 dioxido de carbono e coletado em urn frasco de 250 mL. Depois de a decomposi<;ao se com-
pIe tar, 0 gas tern pressao de 1,3 atm a temperatura de 31°C. Qual a quantidade de materia de gas CO2 produzida?

Solu~ao
Analise: dados 0 volume (250 mL), a pressao (1,3 atm) e a temperatura (31°C) de uma amostra de gas CO2 e pede-se
para caleular a quantidade de materia de CO2 na amostra.
Planejamento: como foram dados V, PeT, podemos resolver a equa<;ao do gas ideal pai"aa quantidade desconhecida,
n.
Resolu~ao: ao analisar e resolver problemas de leis dos gases, e Util tabelar as informa<;6es dadas nos problemas para,
em seguida, converter os valores para unidades que sejam coerentes com as de R (0,0821 L atm/mol K). Nesse caso os
valores dados sac:

P = 1,3 atm
V = 250 mL = 0,250 L
T = 31°C = (31 + 273) K = 304 K

Lembre-se: a temperatura absoluta deve sempre ser usada quando a equa~ao do gas ideal for resolvida.
Agora reordenamos a equa<;ao do gas ideal (Equa<;ao 10.5) para resolver para n.

PV
n=-

RT
n = (1,3 atm)(0,250 L) = 0,013 mol de CO

2(0,0821 L atm/mol K)(304 K)



Conferencia: as unidades apropriadas se cancelam, garantindo assim que reordenemos apropriadamente a equa<;ao
do gas ideal e convertamos corretamente as unidades.

PRATIQUE
As bolas de tenis saDnormalmente cheias com ar ou gas N2 com pressao acima da pressao atmosferica para aumentar
seus 'quiques'. Se uma bola de tenis em particular tern volume de 144cm3 e contem 0,33 g de gas N2, qual e a pressao
dentro da bola a 24°C?
Resposta: 2,0 atm

Na quimica e por meio de estudos de ciencia e matemati-
ca, voce devera encontrar problemas que envolvam diversas
variaveis medidas experimentalmente, bem como varias
constantes ffsicas diferentes. Neste capitulo encontramos di-
versos problemas baseados na equa<;aodo gas ideal, que con-
siste em quatro grandezas experimentais - P, V, neT - e
uma constante, R. Dependendo do tipo de problema, talvez
seja necessario descobrir quaisquer das quatro grandezas.

Para evitar qualquer dificuldade ao extrair as informa-
<;6esnecessarias dos problemas quando divers as variaveis
estao envolvidas, sugerimos seguir os seguintes passos a
medida que analisa, planeja e resolve tais problemas:

1. Colocar as informar;oes em uma tabela. Leia 0 problema
cuidadosamente para determinar qual a grandeza desco-
nhecida e quais grandezas foram dadas. Cada vez que en-
contrar um valor numerico, anote-o. Em muitos casos,
construir uma tabela das informa<;6esdadas sera util.

2. Converta para unidades coerentes. Como voce tern vis to,
frequentemente usamos varias unidades diferentes para ex-
pressar a mesma grandeza. Tenha certeza de que as grande-
zas saDconvertidas para as unidades apropriadas usando os
fatores de conversao corretos. Ao usar a equa<;ao do gas
ideal, por exemplo, geralmente usamos 0 valor de R que tern
as unidades de L atm/mol K. Se a pressao lhe for dada em
torr, sera necessario converte-Ia para atmosferas.

3. Se uma unica equar;ao relaciona muitas variaveis, reordene a
equar;ao para fornecer a desconhecida. Assegure-se de saber
como usar a algebra para resolver a equa<;aopara a variavel
desejada. No caso da equa<;aodo gas ideal, os seguintes rear-
ranjos algebricos seriio usados uma hora ou outra:

P = nRT. V = nRT. n = PV. T = PV
V ' p' RT' nR

4. Use a analise dimensional. Coloque as unidades durante
todo 0 seu calculo. 0 uso da analise dimensional permite
conferir se voce resolveu a equa<;aocorretamente. Se as uni-
dades das grandezas na equa<;ao cancelam-se apropriada-
mente, fornecendo as unidades da varia vel desejada, e
provavel que tenha usado a equa<;aocorretamente.

Algumas vezes os valores para as variaveis necessarias
nao saDfornecidos de forma direta. Ao contrario, saDdados
valores para outras grandezas que podem ser usados para de-
terminar as variaveis necessarias. Por exemplo, suponha que
voce tente usar a equa<;aodo gas ideal para calcular a pressao
de urn gas. E fornecida a temperatura do gas, mas nao osvalo-
res explicitos para n e V.Entretanto, 0 problema afirma que "a
amostra de gas contem 0,15 mol de gas por litro." Podemos
transformar essa afirma<;aona expressao:

~ = 0,15 mol/L
V

Resolvendo a equa<;aodo gas ideal para pressao, obtemos:

P = n~T = (~ ) RT

Portanto, podemos resolver a equa<;ao mesmo que nao
sejam dados os valores especificos de n e V. Examinaremos
como usar a densidade e a massa molar de urn gas dessa for-
ma na Se<;ao10.5.

Como temos enfatizado continuamente, a coisa mais im-
portante que se pode fazer para tornar-se habil em resolver
problemas e praticar com os exercicios do item "Pratique" e
com os exercicios no final de cada capitulo. Usando 0 proce-
dirnento sistematico, como esses descritos aqui, voce sera ca-
paz de minimizar as dificuldades em resolver problemas
envolvendo muitas variaveis.

Relacionando a equa~ao do gas ideal e as leis dos gases
As leis dos gases simples que abordamos na Se<;ao10.3, como a lei de Boyle, SaDcasos especiais da equa~ao

ideal dos gases. Por exemplo, quando a quantidade de gas e a temperatura SaDmantidas constantes, neT tern valo-
res fixos. Dessa forma, 0 produto nRT eo produto de tres constantes e deve por si s6 ser constante.

Assim, temos a lei de Boyle. Vemos que se neT SaDconstantes, os valores individuais de P e V podem variar,
mas 0 produto PV deve permanecer tambem constante.



Podemos usar a lei de Boyle para determinar como 0 volume de um gas varia quando sua pressao varia. Por
exemplo,se um cilindro de metal comporta 50,0 L de gas O2 a 18,5 atm e 21°C, qual 0 volume que 0 gas ocupara se a
temperatura for mantida a 21°C enquanto a pressao e reduzida para 1,00 atm? Uma vez que 0 produto PV e uma
constantequando um gas e manti do com neT constantes, sabemos que:

Onde Pl e V1 sao os valores iniciais e P2 e V2 sao os valores finais. Dividindo ambos os lados dessa equa<;aopor
P2,obtemos0 volume final, V2•

V2 = (50,0 L) (18,5 atm) = 925 L
1,00 atm

A resposta e razoavel porque os gases expandem-se it medida que as respectivas press6es diminuem.
Demodo similar, podemos come<;arcom a equa<;ao do gas ideal e derivar a rela<;aoentre quaisquer outras duas

variaveis,VeT (lei de Charles), n e V (lei de Avogadro), ou PeT. Em "Como fazer lOS' ha um exemplo de como
essasrela<;6espodem ser derivadas e utilizadas.

COMO FAlER 10.5

A pressao do gas em uma lata de aerossol e 1,5atm a 25°C. Supondo que 0 gas dentro da lata obedece a equa<;aodo gas
ideal, qual seria a pressao se a lata fosse aquecida a 450°C?

Solu~ao
Analise: dadas a pressao e a temperatura do gas a 1,5atm e 25 DC, pede-se a pressao a temperatura mais aHa (450DC).

Planejamento: 0 volume e a quantidade de materia do gas nao variam; logo, devemos usar a rela<;aointerligando a
pressao e a temperatura. Convertendo a temperatura para a escala Kelvin e colocando em uma tabela a informa<;ao
dada, temos:

Inicial
Final

1.,5atm
P2

T

298K

723K

Resolu~ao: para determinar como PeT estao relacionados, come<;amoscom a equa<;aodo gas ideal e isolamos as
quantidades que nao variam (n, Ve R) em urn lado, e as variaveis (P e T) no outro.

P nR- = - = constante
T V

Vma vez que 0 quaciente PIT e uma constante, podemos escrever:
PI P2

Tj T2

onde os indices inferiores 1 e 2 representam os estados iniciais e finais, respectivamente. Reordenando para resolver
para P2 e substituindo os valores dados, obtem-se:

P = P X T2
2 I T

I

P2 = (1,5 atm) (723 K) = 3,6 atm
298K

Conferencia: essa resposta e intuitivamenfe coerente - com 0 aumentdo da temperatura de urn gas ha aumento da
pressao. Esta evidente a partir deste exemplo por que as latas de aerossol possuem aviso para nao ser incineradas.



PRATIQUE
Um grande tanque de estocagem de gas natural e arranjado de tal forma que a pressao e mantida a 2,20 atm. Em urn
dia frio de dezembro na Europa, quando a temperatura e -15°C (4 OF),0 volume do gas no tanque e 807 m3

. Qual e a
volume da mesma quantidade de gas em um dia quente de julho, quando a temperatura e 31°C (88 OF)?
Resposta: 951 m3

Frequentemente deparamos com a situa<;ao na qual P, Ve Tvariam enquanto a quantidade de materia de gas
permanece fixa. Como n e constante nessas circunstancias, a equa<;ao do gas ideal e:

PV- = nR = constante
T

Se representarmos as condi<;6es inicial e final de pressao, temperatura e volume pelos indices inferiores 1 e 2,
respectivamente, podemos escrever

COMO FAZER 10.6
Um balao cheio tem volume de 6,0 L no nivel do mar (1,0 atm) e e incitado a subir ate que a pressao seja 0,45 atm.
Durante a subida a temperatura do gas cai de 22°C para -21°C. Calcule 0 volume do balao a essa altitude final.

Solu~ao
Analise: precisamos determinar um novo volume para uma amostra de gas em uma situa<;ao onde tanto a pressao
quanto a temperatura variem.
Planejamento: vamos de novo pro ceder convertendo a temperatura para a escala Kelvin e colocar em uma tabela a
informa<;ao dada.

Inidal
Final

1,0 atm
0,45atm

V

6,OL

Vz

T

295K
252K

Uma vez que 11 e constante, podemos usar a Equa<;ao 10.8.
Resolu~ao: reordenando para resolver para Vz, obtemos:

Vz = VI X PI X Tz = (6,0 L)( 1,0 atm J (252 K) = 11 L
Pz T1 0,45 atm 295 K

Conferencia: 0 resultado parece coerente. Observe que 0 cMculo envolve multiplicar 0 volume inicial por uma razao
de press6es e uma razao de temperaturas. Intuitivamente esperamos que a diminui<;ao da pressao provoque 0 aumen-
to do volume. Similarmente, a diminui<;ao da temperatura devera provocar diminui<;ao do volume. Observe que a di-
feren<;a nas press6es e mais drastica que a diferen<;a nas temperaturas. Portanto, devemos supor que 0 efeito da
varia<;ao da pressao predomine na determina<;ao do volume final- 0 que e verdadeiro.

PRATIQUE
Uma amostra de 0,50 mol de gas oxigenio e confinada em um cilindro a 0 °C com um pistao movel, como mostrado
na Figura 10.12. 0 gas tem pressao inicial de 1,0 atm. Ele e, em seguida, comprimido por um pistao de tal forma que
o volume final seja a meta de do inicial. A pressao final do gas e 2,2 atm. Qual e a temperatura final do gas em graus
Celsius?
Resposta: 27°C

Aplica~6es adicionais da equa~ao do gas ideal
A equa<;ao do gas ideal pode ser usada para definir a rela<;ao entre a densidade de urn gas e a respectiva massa

molar e para calcular os volumes de gases formados ou consumidos em rea<;6es quimicas.



Densidades de gases e massa molar
A equa<;ao do gas ideal tern muitas aplica<;oes ao medir e calcular a densidade do gas. A densidade tern unida-

des de massa por unidade de volume. Podemos ordenar a equa<;ao dos gases para obter a quantidade de materia
par unidade de volume.

n P
V RT

Observe que n/V tern as unidades de mols por litro. Suponha que multipliquemos ambos os lados dessa equa-
~aopela massa molar, :M, que e 0 numero de gramas em 1 mol de certa substancia:

n:M P:M
V RT

o produto das quantidades n/V e :Me igual a densidade em glL, como vis-
to a partir de suas unidades:

mols gramas gram as
--x ----
litro mols litro

A densidade, d, de urn gas e dada pela expressao a dire ita da equa<;ao 10.9:

d=P:M
RT

A partir da Equa<;ao 10.10, vemos que a densidade de urn gas depende de
suapressao, de sua massa molar e de sua temperatura. Quanto maiores a mas-
samolar e a pressao, men os denso 0 gas. Apesar de os gases formarem mistu-
ras homo gene as independentemente de suas identidades, urn gas menos
denso se localizara acima de urn gas mais denso na ausencia de mistura. Por
exemplo, CO2 tern massa molar maior que N2 ou 02 e e, consequentemente
mais denso do que 0 ar. Quando 0 CO2 e liberado de urn extintor de incendio,
como mostrado na Figura 10.14, ele cobre 0 fogo, impedindo 02 de atingir 0

material combustivel. °fato de que urn gas mais quente e menos denso que
urngas mais frio explica por que 0 ar quente sobe. A diferen<;a entre as densi-
dades do ar quente e frio e responsavel pela subida de baloes de ar quente. E
tambem responsavel por muitos fenomenos no clima, como a forma<;ao de
grandes nuvens durante as tempestades com relampagos.

COMO FAlER 10.7
Qual e a densidade do vapor de tetracloreto de carbono a 714 torr e 125°C?

ATIVIDADE
Densidade de gases

Figura 10.14 °gas CO2 de um
extintor de incendio e mais denso
que 0 ar. CO2 resfria-se
significantemente a medida que ele
sai do extintor. °vapor de agua
no ar e condensado pelo gas CO2

frio e forma uma nuvem branca,
acompanhando CO2 incolor.

Solu~ao
Analise: para encontrar a densidade, dadas a temperatura e a pressao, precisamos usar a Equa<;:ao10.10.
Planejamento: antes que possamos usar a Equa<;:ao10.10, precisamos converter as quantidades necessarias para as
unidades apropriadas. A massa molar de CCl4 e 12,0 + (4)(35,5) = 154,0 g/mol. Devemos converter a temperatura para
a escala Kelvin e a pressao para atmosferas.
Resolu~ao: usando a Equa<;:ao10.10, temos

d = (714 torr) (1 atm/760 torr)(154,O glmol) _ 4,43 gIL
(0,0821 L atm/mol K)(398 K)

Conferencia: se dividirmos a massa molar (g/ mol) pela densidade (g/L), obtemos L/ mol. 0 valor numerico e aproxi-
madamente 154/4,4 = 35. Essa e uma aproxima<;:aogrosseiramente correta para 0 volume molar de urn gas aquecido a
125°C a uma pressao pr6xima a pressao atmosferica, tomando a resposta coerente.



PRATIQUE
A massa molar media da atmosfera na superficie de Tita, a maior lua de Saturno, e 28,6 g/mol. A temperatura da su-
perficie e 95 K e a pressao, 1,6 atm. Supondo 0 comportamento ideal, calcule a densidade da atmosfera de Tita.
Resposta: 5,9 g/L

A Equac;ao 10.10 pode ser reorganizada para que se ache a massa molar de urn gas:

dRT
:M=--

P

Portanto, podemos usar a densidade de urn gas medida experimentalmente para determinar a massa molar
das moleculas de gas, como mostrado em "Como fazer 10.8".

COMO FAZER 10.8
Vma serie de medidas e feita para se determinar a massa molar de urn gas desconhecido. Primeiro, urn grande fras-
co e evacuado e consta que ele pesa 134,567 g. Entao, ele e cheio com 0 gas a uma pressao de 735 torr a 31°C e pesado
novamente; sua massa e agora 137,456 g. Finalmente, 0 frasco e cheio com agua a 31°C e e encontrada uma massa de
1.067,9 g. (A densidade da agua a essa temperatura e 0,997 g/mL.) Supondo que a equac;ao do gas ideal se aplica, cal-
cule a massa molar do gas desconhecido.

Solu~ao

Analise: dadas a informac;ao sobre a massa, a temperatura e a pressao para 0 gas, pede-se calcular a respectiva massa
molar.
Planejamento: precisamos usar a informac;ao sobre a mass a dada para calcular 0 volume do recipiente e a massa do
gas dentro dele. A partir disso, calculamos a densidade do gas e a seguir aplicamos a Equac;ao 10.11 para calcular a
massa molar do gas.
Resolu~ao: a massa do gas e a diferenc;a entre a massa do frasco cheio com 0 gas e a massa do frasco vazio (evacuado):

137,456 g - 134,567 g = 2,889 g
o volume do gas e igual ao de agua que 0 frasco pode comportar. 0 volume de agua e calculado a partir de sua massa
e densidade. A massa da agua e a diferenc;a entre as massas do frasco cheio e vazio:

1.067,9 g - 134,567 g = 933,3 g
Reordenando a equac;ao para densidade (d = m/V), temos:

V = m = (933,3 g) - 936 mL
d (0,997 glmL)

Conhecendo a mass a do gas (2,889 g) e seu volume (936 mL), podemos calcular a densidade do gas:
2,889 g/O,936 L = 3,09 g/L

Depois de converter a pressao para atmosferas e a temperatura para kelvins, podemos usar a Equac;ao 10.11 para cal-
cwar a massa molar:

dRT
'M=--

P
= (3,09 gIL) (0,0821 L atm/mol K)(304 K) = 79,7g1mol

. (735/760) atm

Conferencia: as unidades encaixam-se apropriadamente e 0 valor da massa molar obtido e coerente para uma subs-
tancia que e gasosa a uma temperatura proxima a temperatura ambiente.

PRATIQUE
Calcule a massa molar media do ar seco se sua densidade for 1,17 g/L a 21°C e 740,0 torr.
Resposta: 29,0 g/mol

ANIMA<;AO
Air bags

Volumes de gases em rea~6es qufmicas
Entender as propriedades de gases e importante porque os gases sao mui-

tas vezes reagentes ou produtos nas reac;6es quimicas. Por essa razao, geral-
mente estamos diante de calculos de volumes de gases consumidos ou
produzidos nas reac;6es. Vimos que os coeficientes em equac;6es quimicas ba-



lanceadas fornecem as quantidades relativas (em mols) de reagentes e produtos em certa rea<;ao.A quantidade de
materia de urn gas, par sua vez, esta relacionada com P, VeT.

COMO FAlER 10.9

Os air bags de seguran<;a em autom6veis contem gas nitrogenio gerado pela decomposi<;ao rapida de azida de s6dio,
NaN3:

2NaN3(s) ~ 2Na(s) + 3N2(g)

Se urn air bag tern urn volume de 36 L e con tern gas nitrogenio a uma pressao de 1,15 atm a temperatura de 26,0 °C,
quantos gramas de NaN3 devem ser decompostos?

Solu~ao

Analise: esse e urn problema de varios passos. Sao dadas informa<;5es sobre 0 gas N2 (volume, pressao e temperatura)
e a equa<;ao quimica para a rea<;aona qual N2 e gerado. Devemos usar essa informa<;ao para calcular 0 numero de gra-
mas necessario para se obter N2 necessario.
Planejamento: precisamos usar os dados do gas e a equa<;ao do gas ideal para calcular a quantidade de materia do gas
N2 necessaria para 0 air bag operar corretamente. Podemos usar a equa<;ao balanceada para determinar a quantidade
de materia de NaN3• Finalmente, converteremos mols de NaN3 em gramas.

Resolu~ao: a quantidade de materia de N2 e dada por:
n = PV = (1,15 atm)(36 L) -1 7 mol de N

RT (0,0821 L atm/mol K)(299 K)' 2

A partir daqui usamos os coeficientes na equa<;ao balanceada para calcular a quantidade de materia de NaN3•

(1,7 mol de N2)(2 mols de NaN3J = 1,1 mol de NaN33 mols de N2

Finalmente, usando a massa molar de NaNJI convertemos mols de NaN3 em gramas:

(1,1 mol de NaN3) (65,0 g de NaN3J = 72 g NaN31 mol de NaN3

Conferencia: a melhor maneira de conferir a abordagem e ter certeza de que as unidades cancelam-se apropriada-
mente em cada passo nos calculos, apresentando a correta unidade na resposta, g.

PRATIQUE

No primeiro passo do processo industrial para produzir <icidonitrico, a amonia reage com 0 oxigenio na presen<;a de
urn catalisador apropriado para formar 6xido nitrico e vapor de agua:

4NH3(g) + 502(g) ~ 4NO(g) + 6Hp(g)

Quantos litros de NH3(g) a 850°C e 5,00 atm sac necessarios para reagir com 1,00 mol de 02(g) nessa rea<;ao?
Resposta: 14,8 L

Mistura de gases e press6es parciais

Ate aqui consideramos apenas 0 comportamento de gases puros - as
que consistem em uma Unica substancia no estado gasoso. Como lidamos
comgases compostos de uma mistura de duas au mais substancias diferen-
tes?Enquanto estudava as propriedades do ar, John Dalton _ (Se<;ao2.1)
observou que a pressao total de uma mistura de gases e igual a soma das pressoes
parciais que cada gas exerceria se estivesse sozinho. A pressao exercida por urn componente em particular de certa mis-
turade gases e chamada pressao parcial daquele gas, e a observa<;ao de Dalton e conhecida como lei de Dalton das
press6es parciais.

ATIVIDADE
Press5es parciais



Muitas pessoas nao tern conhecimento da vasta rede de
encanamentos subterraneos que envolvem 0 mundo desen-
volvido. Os encanamentos sac usados para transportar gran-
des quantidades de liquidos e gases por distancias considera-
veis. Por exemplo, os encanamentos transportam gas natural
(metano) a partir de enormes campos de gas natural na Sibe-
ria para a Europa Ocidental. 0 gas natural da Argelia e trans-
portado para a Halia atraves de urn gasoduto de 120 em de
diametro e 2.500 km de comprimento que se estende pelo
mar Mediterraneo a profundezas de 600 m. Nos Estados Uni-
dos 0 sistema de encanamentos consiste em linhas-tronco de
encanamentos de diametro grande para transporte de dis-
tancias longas, com ramifica~6es de diametro menor e pres-
sac mais baixa para transporte local para e a partir das
linhas-tronco.

Basicamente todas as substancias que sac gases nas CNTP
sac transportadas comercialmente atraves de encanamentos,
incluindo am6nia, dioxido de carbono, monoxido de car-
bono, cloro, etano, helio, hidrogenio e metano. 0 maior vo-
lume transportado ate agora, todavia, e de gas natural.
o gas rico em metano de oleo e po~os de gas e processado
para remover substancias particuladas, agua e varias im-
purezas gasosas, como sulfeto de hidrogenio e dioxido de
carbono. 0 gas e a seguir comprimido para press6es na fai-
xa entre 3,5 Mpa (35 atrn) e 10 Mpa (100 atrn), dependendo
da idade e do diametro do encanamento (Figura 10.15). Os
encanamentos de longa distancia tern aproximadamente
40 em de diametro e sac feitos de a~o. A pressao e mantida
por grandes esta~6es compressoras ao longo do gasoduto,
espa~adas em intervalos de 80 a 160 km.

Lembre-se da Figura 5.24, em que se comentava ser 0 gas
natural a principal fonte de energia para os Estados Uni-

dos. Para alcan~ar essa demanda, 0 metano deve ser trans-
portado de po~os par todo os Estados Unidos e Canada para
todas as partes do pals. 0 comprimento total dos gasodutos
para transporte de JSasnatural nos Estados Unidos e aproxi-
madamente 6 x 10 km e continua crescendo. Os Estados
Unidos sac divididos em sete regi6es. A entrega total de gas
natural para elas excede 2,7 x 1012 L (medidos nas CNTP),
que e quase 100 bilh6es de pes cubicos por dial 0 volume de
gasodutos seria inteiramente inadequado para gerenciar as
enarmes quantidades de gas natural colocadas e tiradas do
sistema de forma continua. Por essa razao, instala~6es de es-
toeagem no sub solo, como as cavernas de sal e outras forma-
~6es naturais, sac empregadas para armazenar gran des
quantidades de gas.

Figura 10.15 Esta~ao de revezamento de encanamentos
de gas natural.

Se permitirmos que PI seja a pressao total e Pj, P2, P3 etc. sejam as pressoes parciais dos gases na mistura, pode-
mos escrever a lei de Dalton como segue:

Essa equa<;aoimplica que cada gas na mistura comporta-se de forma independente, como podemos ver pela
analise a seguir. Designamos de nl' n2, n3 a quantidade de materia de cada urn dos gases na mistura, e de nt a quanti-
dade de materia total do gas (nl = nj + n2 + n3 + ...).

Se cada urn dos gases obedece it equa<;aodo gas ideal, podemos escrever:

Todos os gases na mistura estao it mesma temperatura e ocupam 0 mesmo volume. Consequentemente, substi-
tuindo na Equa<;ao10.12,obtemos:

RT (RT)Pt = (nj + n2 + n3 + ...) V = nt V

Isto e, a pressao total a temperatura e volume constantes e determinada pela quantidade de materia total do
gas presente, independentemente de esse total representar apenas uma substancia ou uma mistura.



COMO FAZER 10.10
Uma mistura gasosa feita de 6,00 g de O2 e 9,00 g de CH4 e colocada em recipiente de 15,0 LaO DC. Qual e a pressao
parcial de cada gas e a pressao total no recipiente?

Solu~ao

Analise: precisamos calcular a pressao para dois gases diferentes em um mesmo volume.
Planejamento: como cada gas comporta-se de forma independente, podemos usar a equa<;ao do gas ideal para calcu-
lar a pressao que cada um exerceria se 0 outro nao estivesse presente.
Resolu~ao: devemos primeiro converter a massa de cada gas para quantidade de materia:

no = (6,00 g de O2)(1 mol de °2 J = 0,188 mol de 02
2 32,0 g de O2

= (9 00 de CH )(1 mol de CH4 J = ° 563 mol de CHnCH, ,g 4 16,0 g de CH
4
' 4

Podemos agora usar a equa<;ao do gas ideal para calcular a pressao parcial de cada gas:
Po = no, RT = (0,188 mol)(0,0821 L atm/mol de K) (273 K) = 0,281 atm

2 V 15,0 L

P = nO-I, RT = (0,563 mol)(0,0821 L atm/mol de K) (273 K) = ° 841 atm
CH, V 15,OL '

De acordo com a lei de Dalton (Equa<;ao 10.12), a pressao total no recipiente e a soma das press6es parciais:
PI = Po, + PCH, = 0,281 atm + 0,841 atm = 1,122 atm

Conferencia: fazer estimativas aproximadas e uma boa pratica, mesmo quando voce sente que nao precis a conferir
sua resposta. Nesse caso, a pressao de 1 atm parece correta para uma mistura de aproximadamente 0,2 mol de O2

(6/32) e um pouco mais que 0,5 mol de CH4 (9/16), juntos em um volume de 15,0 L, porque um mol de um gas ideal a 1
atm de pressao e ° °C ocupa aproximadamente 22 L.

PRATIQUE
Qual e a pressao total exercida por uma mistura de 2,00 g de Hz e 8,00 g de Nz a 273 K em um recipiente de 10,0 L?
Resposta: 2,86 atm

Pressoes parciais e fra~oes em quantidade de materia
Como cada gas em uma mistura comporta-se de forma independente, podemos relacionar a quantidade de

certo gas em uma mistura com sua pressao parcial. Para urn gas ideal, P = nRT/V, e portanto podemos escrever:

Pj njRT/V nj

PI ntRT/V nl

A razao n/nt e chamada fra<;ao em quantidade de materia do gas 1, que representamos por Xl. A fra~ao em
quantidade de materia ou fra~ao em mol, X, e urn numero sem dimensao que expressa a razao entre a quantidade
de materia de certo componente e a quantidade de materia total na mistura. Podemos reordenar a Equa<;ao 10.14
para fornecer:

Portanto, a pressao parcial de urn gas em uma mistura e sua fra<;ao em quantidade de materia multiplicada
pela pressao total.

A fra<;ao em quantidade de materia de N2 no ar e 0,78 (isto e, 78% das moleculas no ar sac N2). Se a pressao
barometrica total for 760 torr, a pressao parcial de N2 sera:

Esse resultado e intuitivamente coerente: como N2 compreende 78% da mistura, ele contribui com 78% da pres-
SaG total.



COMO FAlER 10.11
Urn estudo dos efeitos de certos gases no crescimento de plantas requer uma atmosfera sintetica composta de 1,5%
mol de CO2, 18,0% mol de O2 e 80,5% mol de Ar. (a) Calcule a pressao parcial de O2 na mistura se a pressao atmosferica
total for 745 torr. (b) Se a atmosfera e para ser mantida em urn espa~o de 120 L a 295 K, qual e a quantidade de materia
de O2 necessaria?

Solu~ao
Analise: precisamos determinar a quantidade de materia de O2 necessaria para perfazer uma atmosfera sintetica,
dada a composi~ao percentual.
Planejamento: calcularemos a pressao parcial de 02' a seguir continuaremos para calcular a quantidade de materia
de 02' aquela pressao, necessaria para ocupar 120 L.
Resolu~ao: (a) A quantidade de materia percentual e exatamente igual a fra~ao em quantidade de materia multiplica-
da por 100. Portanto, a fra~ao em quantidade de materia do O2 e 0,180. Usando a Equa~ao 10.15, temos:

Po, = (0,180) (745 torr) = 134 torr
(b) Colocando as variaveis dadas em uma tabela e convertendo-as para as unidades apropriadas, temos:

Po = (134 torr) (_l_a_tm_) = 0,176 atm
, 760 torr

V = 120 L

no,=?

R = ° 0821 L atm
, mol deK

T= 295 K

Resolvendo a equa~ao do gas ideal para no" temos:

(V) 120 L
no, = Po, RT = (0,176 atm) 0,0821 L atm/mol de K) (295 K) = 0,872 mol

Conferencia: as unidades conferem satisfatoriamente e a resposta parece estar na ordem de magnitude correta.

PRATIQUE
A partir dos dados coletados pela Voyager 1, os cientistas tern estimado a composic;ao da atmosfera de Tita, a maior lua
de Saturno. A pressao total na superflcie de Tita e 1.220 torr. A atmosfera consiste em 82% mol de N2, 12% mol de Ar e
6,0% mol de CH4. Calcule a pressao parcial de cada urn desses gases na atmosfera de Tita.
Resposta: 1,0 x 103 torr de N2, 1,5 x 102 torr de Ar e 73 torr de CH4•

Coletando gases sobre a agua
Urn experimento que aparece frequentemente durante 0 trabalho de laborat6rio envolve determinar a quanti-

dade de materia do gas coletado a partir de uma rea<;:aoquimica. Algumas vezes esse gas e coletado sobre a agua.
Por exemplo, clorato de potassio s6lido, KCIOy pode ser decomposto por aquecimento em urn tubo de ensaio em
uma montagem como a mostrada na Figura 10.16. A equa<;:aobalanceada para a rea<;:aoe:

Figura 10.16 (a) Coleta de gas sobre
a agua. (b) Quando 0 gas tiver side
coletado, 0 bequer e levantado ou
abaixado de forma que as alturas de
agua dentro e fora do frasco de coleta
fiquem iguais. A pressao total dos
gases dentro do frasco e igual 11
pressao atmosferica.

Nivel do volume
de gas



a volume de gas coletado e medido ao se levantar ou abaixar 0 bequer quanto necessario ate que os niveis de
agua dentro e fora dele sejam os mesmos. Quando se satisfaz essa condi<;ao, a pressao dentro do bequer e igual a
pressao atmosferica do lado de fora. A pressao total dentro do bequer e a soma das press6es do gas coletado e de
vapor da agua em equilibrio com a agua liquida.

COMO FAZER 10.12
Vma amostra de KCl03 e decomposta parcialmente (Equa<;ao 10.16), produzindo gas 02' coletado sobre a agua, como
mostra a Figura 10.16.°volume de gas coleta do e 0,250 L a 26°C e 765 torr de pressao total. (a) Qual e a quantidade de
materia de O2coletada? (b) Qual e a massa, em gramas, de KCl03 decomposta?

Solu~ao
Analise: primeiro precisamos calcular a quantidade de materia do gas O2em urn recipiente que tambem con tern urn
segundo gas (vapor de agua). Em segundo lugar, precisamos usar a estequiometria da rea<;aopara calcular a quanti-
dade de materia do reagente KCl03 decomposta.
(a) Planejamento: se colocarmos as informa<;5es apresentadas em uma tabela, veremos que saDdados os valores para
VeT. Para calcular a incognita, no" precisamos tambem conhecer a pressao de O2no sistema. Consequentemente,
precisamos antes determinar a pressao parcial do gas 02 na mistura de O2e vapor de H20 coletados sobre a agua.
Resolu~ao: a pressao parcial do gas O2e a diferen<;a entre a pressao total, 765 torr, e a pressao do vapor de agua a
26°C, 25 torr (Apendice B):

Po, = 765 torr - 25 torr = 740 torr
Podemos usar a equa<;ao do gas ideal para obter a quantidade de materia de 02' que nos fornece:

n = Po, V = (740 torr)(l atm/760 torr)(0,250 L) _ 9 92 x10-3 mol de °
0, RT (0,0821 L atm/mol de K) (299 K) , 2

(b) Planejamento: podemos usar a equa<;ao qufmica balanceada para determinar a quantidade de materia de KCl03

decomposta a partir da quantidade de materia de O2formada, em seguida converter quantidade de materia de KCl03 em
gramas de KCI03.

Resolu~ao: a partir da Equa<;ao 10.16, temos que 2 mols de KCl03 "" 3 mol de 02' A massa molar de KCI03 e 122,6
g/mol. Portanto, podemos converter a quantidade de materia de O2que encontramos no item (a) para a quantida-
de de materia de KCl03 e gramas de KCl03:

(9,92 x 10-3 mols de 02) (2 mols de KCI03] (122,6 g de KCl03] = 0,811 g de KCl0
3l 3 mols de O2 IImol de KCl03

Conferencia: como sempre, procuramos ter certeza de que as unidades saDcanceladas apropriadamente nos calculos.
Alem disso, a quantidade de materia de O2e KCl03 parecem coerentes, dado 0 pequeno volume de gas coletado.
Comentario: muitos compostos qufmicos que reagem com a agua e 0 vapor de agua seriam degradados pela exposi-
<;aoao gas umido. Dessa forma, em laboratorios de pesquisa, os gases saDgeralmente secos passando 0 gas umido so-
bre uma substancia que absorva agua (urn dessecante), como 0 sulfato de calcio, CaS04• Os cristais de sulfa to de calcio
saD vendidos com 0 nome registrado de Drierite™.

PRATIQUE°nitrito de amonio, NH4N02, decomp5e-se por aquecimento para formar gas N2:
NH4N02(s) -----,> N2(g) + 2Hp(l)

Quando uma amostra de NH4N02 e decomposta em urn tubo de ensaio, como na Figura 10.16,511 mL de gas N2 sao
coletados sobre a agua a 26°C e 745 torr de pressao total. Quantos gramas de NH4N02 foram decompostos?
Resposta: 1,26 g



A equac;aodo gas ideal descreve como os gases se comportam, mas nao ex-
plica par que eles se comportam de determinada maneira. Por que urn gas ex-
pande quando aquecido a pressao constante? Ou, por que sua pressao
aumenta quando 0 gas e comprimido a temperatura constante? Para entender
as propriedades fisicas dos gases, precisamos de urn modelo que nos ajude a

imaginar 0 que acontece as particulas de gas a proporcao que condic;oescomo pressao ou temperatura variem. Tal
modelo, conhecido como teoria cinetica molecular, foi desenvolvido durante urn periodo de aproximadamente
cern anos, culminando em 1857 quando Rudolf Clausius (1822-1888) publicou uma forma completa e satisfat6ria
da teoria.

A teoria cinetica molecular (a teoria das moleculas em movimento) e resumida pelas seguintes afirmac;oes:
1. Os gases consistem em grande numero de moleculas que estao em movimento continuo e aleat6rio. (Apa-

lavra molecula e usada aqui para designar a menor particula de qualquer gas; alguns gases, como os nobres,
consistem em Momos individuais.)

2. 0 volume de todas as moleculas do gas e desprezivel comparado ao volume total no qual 0 gas esta contido.
3. As forc;asatrativas e repulsivas entre as moleculas de gas sao despreziveis.
4. A energia pode ser transferida entre as moleculas durante as colisoes, mas a energia cinetica media das mo-

leculas nao varia com 0 tempo, desde que a temperatura do gas permanec;a constante. Em outras palavras,
as colisoes sao perfeitamente elasticas.

5. A energia cinetica media das moleculas e proporcional a temperatura absoluta. Para certa temperatura, as
moleculas de todos os gases tern a mesma energia cinetica media.
A teoria cinetica molecular explica tanto a pressao quanto a temperatura em nivel molecular. A pressao de
urn gas e provocada pelas colisoes das moleculas com as paredes do recipiente, como mostrado na Figura
10.17. A magnitude da pressao e determinada tanto pela frequencia quanta pela forc;acom que as molecu-
las batem nas paredes.

A temperatura absoluta de urn gas e uma medida da energia cinetica media de suas moleculas. Se dois gases di-
ferentes estao a mesma temperatura, suas moleculas tern a mesma energia cinetica media. Se a temperatura abso-
luta de urn gas e dobrada (digamos de 200 K para 400 K), a energia cinetica media de suas moleculas dobra. Assim,
o movimento molecular aumenta com 0 aumento da temperatura.

Apesar de as moleculas em uma amostra de gas terem uma energia cinetica media e, em consequencia, uma ve-
locidade media, as moleculas individuais movem-se a velocidades variadas.
As moleculas em movimento sofrem colisoes frequentes com outras molecu-
las. 0 momenta e conservado em cada colisao, mas uma das moleculas que
estiver colidindo pode ser desviada a alta velocidade enquanto a outra pratica-
mente para de uma 56vez. 0 resultado e que as moleculas a qualquer instante
tern faixa larga de velocidades. A Figura 10.18 ilustra a distribuic;ao das veloci-
dades moleculares para 0 gas nitrogenio a O°C (linha azul) e a 100°C (linha
vermelha). A curva mostra a frac;aodas moleculas movendo-se a cada veloci-
dade. A altas temperaturas, uma frac;aode molecuias move-se a altas velocida-
des; a distribuic;ao da curva desloca-se em direc;aoas altas velocidades e de la
em direc;aoas maiores energias cineticas medias.

A Figura 10.18 tambem mostra 0 valor da velocidade media quadratica
(vmq), u, das moleculas a cada temperatura. Essa quantidade e a velocidade
de uma molecula possuindo energia cinetica media. A velocidade vmq nao e
exatamente a mesma coisa que velocidade media. Entretanto, a diferenc;aentre

d' 1as uas e pequena.

ANIMA<;:AO
Energia cinetica de moleculas
de gas

Figura 10.17 A pressaode um
gas e provocadapelascolisoesdas
moleculasde gas com as paredes
de seusrecipientes.

Para ilustrar a diferen<;a entre a velocidade vmq e a velocidade media, considere quatro objetos com velocidades de 4,0,6,0,10,0 e
12,0 m/s. A velocidade media deles e %(4,0 + 6,0 + 10,0 + 12,0) = 8,0 m/s. A velocidade vmq, u, entretanto, e a raiz quadrada da
media das velocidades das moleculas elevadas ao quadrado:

~+(4,02 + 6,02 + 10,02 + 12,02) = .J74,0 = 8,6 m/s

Para urn gas ideal, a velocidade media e igual a 0,921 x u. Portanto, a velocidade media e diretamente proporcional a velocidade
vmq, e as duas SaD na realidade aproximadamente iguais.



Figura 10.18 A distribuis:aodas
velocidades moleculares para 0

nitrogenio a 0 o( (Iinha azul) e
100 o( (Iinha vermelha).

5 X 102

Velocidade molecular (m/s)

Avelocidade vmq e impartante parque a energia cinetica media das moleculas de gas, E, esta relacionada dire-
tamentea u2

:

ondemea massa da molecula. A massa nao varia com a temperatura. Portanto, 0 aumento na energia cinetica me-
diaa medida que a temperatura aumenta implica que a velocidade vmq (e tambem a velocidade media) das mole-
culasaumente similarmente conforme a temperatura aumenta.

Aplica~ao das leis de gases
As observa<;oesempiricas das propriedades dos gases como expressas em suas respectivas leis sac rapidamente

entendidas em termos de tearia cinetica molecular. Os seguintes exemplos ilustram esse ponto:
1. 0 efeito de um aumento de volume a temperatura constante: temperatura constante significa que a energia cine-

tica media das moleculas dos gases permanece inalterada. Isso, por sua vez, significa que a velocidade vmq
das moleculas, u, nao varia. Entretanto, se 0 volume aumenta, as moleculas devem mover-se por uma dis-
tancia maior entre as colisoes. Dessa forma, existem menos colisoes par unidade de tempo com as paredes
do recipiente, e a pressao diminui. 0 modelo explica de maneira simples a lei de Boyle.

2. 0 efeito do aumento da temperatura a volume constante: aumento na temperatura significa aumento na energia
cinetica media das moleculas; assim, aumento em u. Se nao existe varia<;aono volume, havera mais colisoes
com as paredes por unidade de tempo. Alem disso, a varia<;aono momenta em cada colisao aumenta (as
moleculas chocam-se contra as paredes com mais for<;a).0 modelo explica 0 aumento de pressao observado.

COMO FAZER 10.13
Vma amostra de gas O2 inicialmente nas CNTP e comprimida para urn volume men or a temperatura constante.
Qual 0 efeito que essa varia<;:aotern (a) na energia cinetica media das moleculas de 02; (b) na velocidade media das
moleculas de 02; (c) no numero total de colis6es das moleculas de O2 contra as paredes do recipiente em uma unida-
de de tempo; (d) no numero de colis6es das moleculas de O2 com uma unidade de area das paredes do recipiente
por unidade de tempo?

Solus:ao

Analise: precisamos aplicar os conceitos da teoria cinetica molecular para uma situa<;:aona qual urn gas e comprimido
a temperatura constante.
Planejamento: determinaremos como cada uma das grandezas em (a) - (d) e afetada pela varia<;:aona pressao a volu-
me constante.
Resolus:ao: (a) A energia cinetica media das moleculas de O2 e determinada apenas pela temperatura. A energia cine-
tica media nao varia pela compressao do O2 a temperatura constante. (b) Se a energia cinetica media das moleculas de
O2 nao varia, a velocidade media permanece constante. (c) °numero total de colis6es contra as paredes do recipiente
por unidade de tempo deve aumentar porque as moleculas estao se movendo em volume menor, mas com a mesma
velocidade media anterior. Sob essas condi<;:6es,elas devem encontrar as paredes mais vezes. (d) °numero de coli-
s6es com uma unidade de area das paredes e menor que antes.



Conferencia: em um exercfcio conceitual desse tipo, nao existe resposta numerica para conferir. Realmente usamos 0

raciocfnio no decorrer da resolu<;ao do problema.

PRATIQUE
Como varia a velocidade vmq das moleculas de N2 em uma amostra de gas (a) com um aumento na temperatura;
(b) com urn aumento no volume da amostra; (c) ao ser misturada com uma amostra de Ar a mesma temperatura?
Respostas: (a) aumenta; (b) nenhum efeito; (c) nenhum efeito.

Come<;ando com os postulados da teoria cinetica molecu-
lar, e possivel extrair a equa<;ao do gas ideal. Melhor do que
prosseguir pela extra<;ao,vamos considerar em termos quali-
tativos como a equa<;ao do gas ideal pode seguir. Como te-
mos visto, a pressao e a for<;apor unidade de area. (Se<;ao
10.2) A for<;a total das colisoes moleculares nas paredes, e
consequentemente a pressao produzida por elas, depende
tanto do grau de intensidade das colisoes entre as moleculas
e as paredes (0 impulso cedido por colisao) quanta da taxa na
qual essas colisoes ocorrem:

P oc impulso cedido por colisao x taxa de colisoes

Para uma molecula movendo-se com velocidade vmq, u,
o impulso cedido por uma colisao com uma parede depende
do momenta linear da molecula, isto e, depende do produto
de sua massa pela velocidade, mu. A taxa de colisoes e pro-
porcional tanto ao numero de moleculas por unidade de vo-
lume, n/V, quanta as velocidades, u. Se existem mais
moleculas em um recipiente, existirao mais colisoes frequen-
tes com as paredes do recipiente. A medida que a velocidade
molecular aumenta ou 0 volume do recipiente diminui, 0

tempo necessario para as moleculas percorrerem a disHincia
de urna parede a outra e reduzido, e as moleculas colidem
com frequencia com as paredes. Assim, temos:

n nmu2
P ocmu x- xu oc--

V V

Uma vez que a energia cinetica media, t mt?, e proporcio-
nal a temperatura, temos que 1m? oc T. Fazendo essas substi-
tui<;oesna Equa<;ao 10.19, obtemos:

P oc n( mu 2) oc nT [10.20]
V V

Vamos agora converter os sinais de proporcionalidade
para um sinal de igual expressando n como a quantidade de
materia do gas; a seguir inserimos uma constante de prop or-
cionalidade - R, a constante molar dos gases:

P = nRT [10.21]
V

Essa expressao e a equa<;ao do gas ideal.
Um eminente matematico sui<;o,Daniel Bernoulli (1700-1782),

idealizou um modelo para gases que foi, para todas as pro-
postas praticas, 0 mesmo que 0 modelo da teoria cinetica. A
partir desse modelo, Bernoulli extraiu a lei de Boyle e a equa-
<;aodo gas ideal. Seu modelo foi urn dos primeiros exemplos
na ciencia do desenvolvimento de um modelo matematico a
partir de suposi<;oes ou afirmativas hipoteticas. Entretanto,
apesar de sua eminencia, 0 trabalho de Bernoulli nesse as-
sunto foi completamente ignorado, sendo apenas redesco-
berto cem anos mais tarde por Clausius e outros. Foi
ignorado porque entrava em conflito com cren<;aspopulares.
Por exemplo, sua ideia de que 0 calor e uma medida da ener-
gia de movimento nao foi aceito porque estava em conflito
com a entao popular (e incorreta) teoria cal6rica do aqueci-
mento. Em segundo lugar, a teoria de Bernoulli estava em
conflito com 0 modelo de Isaac Newton para gases (tambem
incorreto). Esses tabus tinham que cair antes que 0 caminho
estivesse aberto para a teoria cinetica molecular. A moral da
hist6ria e que a ciencia nao e uma estrada direta daqui para a
'verdade.' A estrada e construida por humanos; portanto, e
cheia de ziguezague.

De acordo com a teoria cinetica molecular, a energia cinetica media de qualquer colec;ao de moleculas de urn

gas, t mu2
, tern urn valor espedfico a determinada temperatura. Assim, urn gas compos to de particulas leves, como

He, tera a mesma energia cinetica media que urn composto de particulas muito mais pesadas, como Xe, desde que
os dois gases estejam a mesma temperatura. A massa, m, das particulas no gas mais leve e menor que aquela no gas
mais pesado. Dessa forma, as particulas no gas mais leve devem ter maior velocidade vmq, u, que as particulas do
gas mais pesado. A seguinte equac;ao, que expressa esse fato quantitativamente, pode ser derivada da teoria cineti-
ca molecular:

u =~3::



Figura 10.19 A distribuic;ao das
velocidades moleculares para
diferentes gases a 25°C.

ATIVIDADE
Fase gasosa: distribuic;:ao de
Boltzmann
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Como a massa molar, 'Jvl, aparece no denominador, quanta mais leve as moleculas de gas, maior a velocidade
vmq,u. A Figura 10.19 mostra a distribui<;aodas velocidades moleculares para varios gases diferentes a 25°C. Observe
comoas distribui<;6es sao deslocadas em dire<;aoas velocidades maiores para gases com menores massas molares.

COMO FAZER 10.14
Calcule a velocidade vmq, u, de uma molecula de N2 a 25°C.

Solu~ao
Analise: os dados apresentados sac a identidade do gas e a temperatura, as duas grandezas que precisamos para cal-
cular a velocidade vmq.
Planejamento: calcularemos a velocidade vmq usando a Equac;ao 10.22.
Resolu~ao: ao usar a Equac;ao 10.22, devemos converter cada grandeza para unidades 51de forma que todas as unida-
des sejam compatfveis. Usaremos tambem R nas unidades de JImol K (Tabela 10.2) para que fac;amos 0 cancela men to
das unidades corretamente.

T = 25 + 273 = 298 K
:M = 28,0 gl mol = 28,0 x 10-3 kgl mol
R = 8,314 J/mol K = 8,314 kg m2/s-2 morl K-1 (Essas unidades aparecem

pelo fato de que 1 J = 1 kg m2/s2
)

u = 3(8,314 kg m 2/s2 mol K) (298K) = 5,15 x 102 m/s
28,0 x 10-3 kg/mol

Comentario: isso corresponde a uma velocidade de 1.150mi/h. Como a massa molecular media das moleculas de ar e
ligeiramente maior que N2, a velocidade vmq das moleculas de ar e um pouco menor que para N2. A velocidade na
qual 0 som se propaga pelo ar e de aproximadamente 350 ml s, um valor de quase dois terc;osda media da velocidade
vmq para as moleculas de ar.

PRATIQUE
Qual e a velocidade vmq de um Momo de He a 25°C?
Resposta: 1,36 x 103 m/s

A dependencia das velocidades moleculares da massa apresenta varias conseqiiencias interessantes. 0 primei-
rofenomeno e a efusao, que e a fuga das moleculas de gas por buracos minusculos para um espa<;oevacuado como
mostrado na Figura 10.20. 0 segundo e a difusao, que e 0 espalhamento de uma substfmcia pelo espa<;oou por
umasegunda substancia. Por exemplo, as moleculas de perfume que se difundem por uma sala.

Leida efusao de Graham
Em 1846, Thomas Graham (1805-1869) des.cobriu que a taxa de efusao de um gas e inversamente proporcional

a raizquadrada de sua massa molar. Suponha que temos dois gases a mesma temperatura e pressao em recipientes
comburacos identicos feitos por alfinete. Se as taxas de efusao de duas substancias sao 'I e '2'e suas respectivas
massasmolares sao 'Jvl1 e 'Jvl2, a lei de Graham afirma:



Figura 10.20 Efusao de uma
molecula de gas por um buraco de
alfinete. As moleculas escapam de
seu recipiente para um espa<;o
evacuado apenas quando 'batem'
no buraco.

Figura 10.21 Os Momos ou
moleculas mais leves escapam por
poros de um balao com maior
rapidez que os mais pesados. (a)
Dais baloes cheios com 0 mesmo
volume, um com helio e ooutro
com nitrogenio. (b) Ap6s 48 horas
o balao cheio com helio esta
menor que 0 outro, cheio com
nitrogenio, porque 0 helio escapa
mais rapido que 0 nitrogenio.

A Equa~ao 10.23 compara as taxas de efusao de dois gases diferentes sob con-
di~6es identicas, indicando que 0 gas mais leve efunde-se mais rapidamente.

A Figura 10.20 ilustra a base da lei de Graham. A unica maneira de uma
molecula de gas escapar de um recipiente e ela 'bater' no buraco. Quanto mais
rapidamente as moleculas se movem, maior a chance de uma molecula cho-
car-se no buraco e efundir. Isso implica que a taxa de efusao e diretamente pro-
porcional a velocidade vmq das moleculas. Como R e T sao constantes, temos
a partir da Equa~ao 10.22:

!i= ~ = 3RT /?f4 = ~ ?12 [10.24]
r2 u2 3RT/?12 ?f4

Como esperado, a partir da lei de Graham, 0 helio escapa dos recipientes
pelos buracos minusculos feitos com alfinete com maior rapidez que gases
com maior massa molecular (Figura 10.21).

COMO FAZER 10.15
Um gas desconhecido, composto de moleculas diatomicas homonucleares, efunde-se a uma taxa que e apenas 0,355
vezes a taxa de 02 a mesma temperatura. Qual e a identidade do gas desconhecido?

Solu~ao
Analise: dadas as informa<;oes relativas a taxa de efusao de um gas desconhecido, a partir delas pede-se encontrar a
respectiva massa molar. Portanto, precisamos relacionar as taxas de efusao com as massas molares relativas.
Planejamento: podemos usar a lei de Graham da efusao, Equa<;ao10.23, para determinar a massa molar do gas desco-
nhecido. Se deixarmos Yx e 'Mx representarem a taxa de efusao e a massa molar do gas desconhecido, a Equa<;ao 10.23
pode ser escrita como segue:

~ = 0,355 = 32,0 glmol
Yo, 'Mx



Agora resolvemos para a massa molar desconhecida, :Mx:

32,0 g/mol _ (0 ,355? = 0,126
:Mx

:M = 32,0 g/ mol =254 / mol
x 0126 g,

Como foi dito que 0 gas desconhecido e composto de moleculas diat6micas homonucleares, ele deve ser urn elemen-
to. A massa molar deve representar duas vezes a massa at6mica dos Momos no gas desconhecido. Conclulmos que 0

gas desconhecido e 12•

PRATIQUE
Calcule a razao entre as taxas de efusao de 2 e O2, r N 2 / rO

2
•

Resposta:rN
2

/ ro, = 1,07

Difusao e caminho medio livre
A difusao, como a efusao, e mais rapida para moleculas mais leves que para as mais pesadas. Na realidade, a

razao das taxas de difusao de dois gases sob condi<;6es experimentais identicas e aproximada pela lei de Graham,
Equa<;ao10.23. Contudo, as colis6es moleculares tornam a difusao mais complicada que a efusao.

Podemos ver a partir da escala horizontal na Figura 10.19 que as velocida-
des das moleculas saD bem altas. Por exemplo, a velocidade media de N2 a
temperatura ambiente e 515 m/s (1.150 mi/h). Apesar dessa alta velocidade,
sealguem abrir urn vidro de perfume de urn lado de uma sala, passa algum
tempo - talvez poucos minutos - antes que 0 odor possa ser sentido do ou-
trolado. A difusao dos gases e muito mais lenta que as velocidades molecula-
res relativas as colis6es moleculares.2 Essas colis6es ocorrem com bastante
freqiiencia para urn gas a pressao atmosferica - aproximadamente 1010 vezes
par segundo para cada molecula. As colis6es ocorrem porque as moleculas de
gases reais tern volumes finitos.

Por causa das colis6es moleculares, a dire<;ao de movimento de uma mole-
culade gas varia constantemente. Portanto, a difusao de uma molecula de urn
ponto para outro consiste em muitos segmentos retos e curtos porque as coli-
s6esgolpeiam-nas ao redor em dire<;6es aleatorias, como mostrado na Figura
10.22. Primeiro as moleculas movem-se em uma dire<;ao, depois em outra; em
urnmomenta a alta velocidade, no proximo instante a baixa velocidade.

A distancia media percorrida por uma molecula entre as colis6es e chama-
da caminho medio livre. 0 caminho medio livre varia com a pressao como a
seguinte analogia explica. Imagine-se caminhando por urn shopping center.
Quando 0 shopping esta muito cheio (alta pressao), a distancia media que
vocepode caminhar antes de esbarrar em alguem e curta (caminho medio li-
vre curto). Quando 0 shopping esta vazio (baixa pressao), voce pode andar
par urn longo caminho (caminho medio livre longo) antes de esbarrar em al-
guem. 0 caminho medio livre para as moleculas de ar no myel do mar e apro-
xirnadamente 60 nm (6 x 10-6 cm). A aproximadamente 100 km de altitude,
onde a densidade do ar e muito mais baixa, 0 caminho livre medio e cerca de
10 em, mais ou menos 10 milh6es de vezes mais longo que na superficie da
Terra.

Figura 10.22 Ilustra,,:ao
esquemMica da difusao de uma
molE~culade gas. Por razoes de
c1areza, nenhuma outra molecula
de gas no recipiente e mostrada.
o caminho da molecula em
questao come,,:a em um ponto.
Cada segmento curto de reta
representa 0 movimento entre
colis6es. A seta azul indica a
distancia percorrida pela molecula.

A taxa na qual 0 perfume move-se pela sala tambem depende do fato de se 0 ar esta bem agitado, dos gradientes de temperatura e
do movimento das pessoas. Todavia, mesmo com a ajuda desses fatores, ainda leva mais tempo para as moleculas atravessarem a
sala do que se esperaria a partir de suas velocidades vmq sozinhas.



o fato de moleculas mais leves moverem-se a velocidades
medias maiores que as de moleculas mais massivas tem mui-
tas conseqiiencias e aplicac;6es interessantes. Por exemplo,
o esforc;opara desenvolver a bomba at6mica durante a Segtm-
da Guerra Mundial necessitou que os cientistas separassem 0

isotopo 23\J (0,7%)de relativa baixa abundancia do mais abun-
dante 238U (99,3%). Isso foi obtido com a conversao do uranio
em urn composto vol<itilUF(Y que se deixou passar por barrei-
ras porosas. Devido aos tamanhos dos poras, isso nao e urna
simples efusao. Todavia, a dependencia da massa molar e ba-
sicamente a mesma. A pequena diferenc;a na massa molar en-
tre os compostos de dois isotopos faz com que as moleculas
movam-se com taxas ligeiramente diferentes:

r235 = 352,04 = 1 0043
r238 349,03 '

Assim, 0 gas que inicialmente aparecia no lado oposto da
barreira era muito pouco enriquecido em moleculas mais le-
Yes.0 pracesso de difusao foi repetido milhares de vezes, le-
vando a separac;ao quase completa de dois isotopos de uranio.

A taxa na qual um gas passa por um meio poroso medio
nao e sempre determinada unicamente pela massa molecu-
lar das moleculas de gas. Mesmo interac;6es entre as molecu-
las de gas e outras do meio poraso afetarao a taxa. As intera-
c;6esintermoleculares atrativas diminuem a taxa na qual uma
molecula de gas atravessa passagens estreitas de meio poroso.

Gases reais: desvios do comportamento ideal

Embora a equa<;ao do gas ideal seja muito uti! em descrever os gases, todos os gases reais nao obedecem a rela-
<;aoate certo grau. A extensao na qual urn gas real foge do comportamento ideal pode ser vista ao se reordenar a
equa<;ao do gas ideal:

PV-=n
RT

FILME
Difusaodo vapor de bromo

Para urn mol de gas ideal (n = 1) a quantidade PV /RT e igual a 1 a todas as
pressoes. Na Figura 10.23. PV /RT e colocado em urn grafico como fun<;aodeP
para 1 mol de varios gases diferentes. A altas pressoes 0 desvio de comporta-
mento ideal (PV/RT = 1) e grande e diferente para cada gas. Dessa forma, os
gases reais nao se comportam de modo ideal a altas pressoes. Entretanto, a
baixas pressoes (geralmente abaixo de 10 atm), 0 desvio de gas ideal e menore
pode-se usar a equa<;ao do gas ideal sem que sejam gerados erros serios.

ATIVIDADE
Difusaoe efusao
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Figura 10.23 PV/RT versus a pressao para 1 mol de
varios gases a 300 K. Os dados para CO2 referem-se a
temperatura de 313 K porque CO2 se liquefaz a alta
pressao a 300 K.

Figura 10.24 PV/RT versus pressao para 1 mol de gas
nitrogenio a tres temperaturas diferentes. A medida que
a temperatura aumenta, 0 gas aproxima-se mais do
comportamento ideal.



Figura 10.25 Ilustra~ao do efeito
do volume finito das moleculas de
gas nas propriedades de um gas
real a alta pressao. Em (a), a baixa
pressao, 0 volume das moleculas
de gas e pequeno comparado com
o volume do recipiente. Em (b), a
alta pressao, 0 volume das
moleculas de gas e uma fra~ao
maior do espa~o total disponivel.

ATIVIDADE
Gases reais

o desvio do comportamento ideal tambem depende da temperatura. A Fi-
gura 10.24 mostra os graficos de PV /RT versus P para 1 mol de Nz a tres tempe-
raturas diferentes. A medida que a temperatura aumenta, as propriedades do
gas aproximam-se mais das de urn gas ideal. Em geral, os desvios de compor-
tamento ideal aumentam conforme a temperatura diminui, tornando-se signi-
ficante proximo a temperatura na qual 0 gas e convertido em liquido.

As suposi~oes basicas da teoria cinetica molecular fornecem-nos uma
compreensao clara de por que os gases reais desviam do comportamento
ideal. As moleculas de urn gas ideal supostamente nao ocupam espa~o e nao se
atraem. Entretanto, as moleculas reais tem volumes finitos e eles se atraem. Como
mostrado na Figura 10.25, 0 espa~o livre e nao ocupado no qual as moleculas
podem se mover e algo menor que 0 volume do recipiente. A pressoes relativa-
mente baixas 0 volume das moleculas de gas e desprezlvel, comparado com 0

volume do recipiente. Assim, 0 volume livre disponivel para as moleculas e es-
sencialmente 0 volume inteiro do recipiente. Entretanto, a propor~ao que a
pressao aumenta, 0 espa~o livre no qual as moleculas podem se mover tor-
na-se uma fra~ao menor do volume do recipiente. Sob essas condi~oes, obvia-
mente, os volumes dos gases tendem a ser ligeiramente maiores que os
previstos pela equa~ao do gas ideal.

Alem disso, as for~as atrativas entre as moleculas vem a ter urn papel a dis-
tancias curtas, como quando as moleculas estao amontoadas a altas pressoes.
Por causa dessas for~as atrativas, 0 impacto de determinada molecula com a
parede do recipiente diminui. Se pudessemos parar a a~ao em urn gas, as posi-
~6esdas moleculas poderiam lembrar a ilustra~ao da Figura 10.26. A molecula
queesta proxima de fazer contato com a parede sofre as for~as atrativas de molecu-
laspr6ximas a ela. Essas atra~oes diminuem a for~a com a qual a molecula bate
naparede. Como resultado, a pressao e menor que a de urn gas ideal. Esse efei-
toserve para diminuir PV /RT, como visto na Figura 10.23. Quando a pressao e suficientemente alta, esses efeitos de
volume dominam e PV /RT diminui.

A temperatura determina quao efetivas sao as for~as atrativas entre as moleculas de gas. A medida que 0 gas e
resfriado, a energia cinetica media diminui, enquanto as atra~oes intermoleculares permanecem constantes. De certo
modo, 0 resfriamento de urn gas impede que as moleculas tenham a energia de que elas precisam para veneer suas
influencias atrativas mutuas. Os efeitos de temperatura mostrados na Figura 10.24 ilustram esse ponto muito bem.
Conforme a temperatura aurnenta, a fuga negativa de PV /RT de urn comportamento de gas ideal desaparece. A dife-
ren<;aque permanece a alta temperatura origina-se basicamente do efeito dos volumes finitos das moleculas.

Figura 10.26 0 efeito das for~as
intermoleculares atrativas na
pressao exercida por um gas nas
paredes de seu recipiente.
A molecula que esta pr6xima de
chocar-se contra a parede sofre
for~as atrativas de moleculas
pr6ximas e seu impacto e, desse
modo, diminuido. As for~as
atrativas tornam-se significantes
apenas sob condi~6es de alta
pressao, quando a distancia media
entre as moleculas e pequena.

A equa~ao de van der Waals
Os engenheiros e cientistas que trabalham com gases a altas pressoes geralmente nao podem usar a equa~ao do

gasideal para determinar as propriedades de pressao e volume de gases porque a fuga do comportamento ideal e



muito grande. Uma equa<;ao uti! desenvolvida para determinar 0 comportamento de gases reais foi proposta pelo
cientista holandes Johannes van der Waals (1837-1923).

A equa<;ao do gas ideal determina que a pressao de urn gas e:

p= nRT
V

Van der Waals identificou que, para urn gas real, essa expressao teria de ser corrigida para 0 volume finito acu-
pado pelas moleculas de gas e para as for<;as atrativas entre as moleculas de gas. Ele introduziu duas constantes, ae
b, para fazer as corre<;6es.

p = nRT
V-nb

Correc;ao para 0

volume das moleculas
Correc;ao para a
atrac;ao molecular

o volume e diminuido por urn fator nb, que explica 0 volume finito ocupado pelas moleculas de gas (Figura
10.25). A constante de van der Waals b e uma me did a do volume real ocupado por urn mol de moleculas de gas;
b tern unidades de L/mol. A pressao e, por sua vez, diminuida pelo fator n2ajV2, que explica 0 fato de as for<;as atra-
tivas entre os pares de moleculas aumentarem com 0 quadrado do numero de moleculas por unidade de volume
(njV2)2. Consequentemente, a constante de van der Waals a tern unidades L2 atm/mol2. A magnitude de a refletea
for<;a com que as moleculas de gas se atraem.

A Equa<;ao 10.26 e geralmente reordenada para fornecer a seguinte forma da equa\ao de van der Waals:

( nZ a)p+ VZ (V -nb)=nRT

As constantes de van der Waals a e b saG diferentes para cada gas. Os valores dessas constantes para varios ga-
ses estao relacionados na Tabela 10.3. Observe que os valores tanto de a quanto de b aumentam com 0 aumentoda
massa molecular e da complexidade de sua estrutura. As moleculas maiores, mais massivas, nao apenas tern volu-
mes maio res como tambem tend em a ter for<;as atrativas intermoleculares mais fortes.

TABELA10.3 Constantes de van der Waals para moleculas de gas

Substancia a ( e atm/mof) b (LImo\)

He 0,0341 0,02370

Ne 0,211 0,0171
Ar 1,34 0,0322
Kr 2,32 0,0398
Xe 4,19 0,0510

Hz 0,244 0,0266

1,39 0,0391

Oz 1,36 0,0318

Clz 6,49 0,0562
HzO 5,46 0,0305

CH4 2,25 0,0428

COz 3,59 0,0427
CCl4 20,4 0,1383



COMO FAZER 10.16
Se 1,000 mol de urn gas ideal estivesse confinado em urn volume de 22,41 La 0,0 0c, exerceria uma pressao de 1,000
atm. Use a equac;ao de van der Waals e as constantes da Tabela 10.3 para estimar a pressao exercida por 1,000 mol de
Clig) em 22,41 La 0,0 0c.
Solu~ao

Analise: a grandeza que precisamos descobrir e a pressao. Como usaremos a equac;ao de van der Waals, devemos
identificar os valores apropriados para as constantes que aparecem na tabela.
Planejamento: usando a Equac;ao 10.26, temos:

p = nRT _ nZa
Y -nb yZ

Resolu~ao: substituindo n = 1,000 mol, R = 0,08206 L atm/mol K, T = 273,2 K, Y = 22,41 L, a = 6,49 LZ atm/moe e
b = 0,0562 L/mol:

p = (1,000 mol)(0,08206 L atm/mol K)(273,2 K)
22,41 L -(1,000 mol)(0,0562 L/mol)

(1,000 mol)z(6,49 e atm/molz)
(22,41 L)z

= 1,003 atm - 0,013 atm = 0,990 atm
Conferencia: esperamos uma pressao nao muito distante de 1,000 atm, que seria 0 valor para urn gas ideal; logo, a res-
posta parece muito coerente.
Comentario: observe que 0 primeiro termo, 1,003 atm, e a pressao corrigida para 0 volume molecular. Esse valor e
maior que 0 valor ideal, 1,000 atm, porque 0 volume no qual as moleculas estao livres para se mover e menor do que 0

volume do recipiente, 22,41 L. Portanto, as moleculas devem colidir mais freqiientemente com as paredes do recipien-
te. °segundo fator, 0,013 atm, corrige para as forc;as intermoleculares. As atrac;6es intermoleculares entre as molecu-
las reduzem a pressaD para 0,990 atm. Com isso, podemos concluir que as atrac;6es intermoleculares sac a principal
causa para urn pequeno desvio de Clz(g) do comportamento ideal sob as condic;6es experimentais apresentadas.

PRATIQUE
Considere uma amostra de 1,000 mol de COz(g) confinada a urn volume de 3,000 L a 0,0 0c. Calcule a pressao do gas
usando (a) a equac;ao do gas ideal e (b) a equac;ao de van der Waals.
Respostas: (a) 7,473 atm; (b) 7,182 atm.

COMO FAZER ESPECIAL: Interligando os conceitos°cianogenio, gas altamente t6xico, e composto de 46,2% de C e 53,8% de N em massa. A 25°C e 751 torr, 1,05 g de ci-
anogenio ocupa 0,500 L. (a) Qual e a f6rmula molecular do cianogenio? (b) Determine sua estrutura molecular. (c)
Determine a polaridade do composto.

Solu~ao
Analise: precisamos determinar a f6rmula molecular de urn composto a partir de dados de analise elementar e dados
das propriedades da subsHincia gasosa. Portanto, temos dois calculos separados para realizar.
(a) Planejamento: podemos usar a composic;ao percentual para calcular a f6rmula minima. CIilI!Cl> (Sec;ao3.5) Em se-
guida, podemos determinar a f6rmula molecular comparando a massa da f6rmula minima com a mass a molar. CIIID (Se-
c;ao3.5)
Resolu~ao: para determinar a f6rmula minima, supomos haver uma amostra de 100 g do composto; calculamos a
quantidade de materia de cada elemento na amostra:

Mols de C = (46,2 g de C) ( 1 mol de C J = 3,85 mol de C
l12,01 g de C

Mols de N = (53,8 g de N) ( 1 mol de N J = 3,84 mol de N
l14,01 g de N

Como a razao entre a quantidade de materia dos dois elementos e praticamente1:1, a f6rmula minima e CN.
Para determinar a massa molar do compos to, usamos a Equac;ao 10.11.

:Nt = dRT = (1,05 glO,500 L)(0,0821 L atm/mol K)(298 K) = 52,0 glmol
p (751/760) atm



A massa molar associada a formula minima, CN, e 12,0 + 14,0 = 26,0 g/mol. Dividindo a massa molar do composto
pela massa molar de sua formula minima da (52,0 g/mol)/(26,0 g/mol) = 2,00. Portanto, a molecula tem duas vezes
mais Momos de cada elemento do que a formula minima, fornecendo a formula molecular CzNz.
(b) Planejamento: para determinar a estrutura molecular da molecula, devemos primeiro determinar a respectiva es-
trutura de Lewis. 0lIC> (Sec;ao8.5) Podemos usar 0 modelo RPENV para determinar a estrutura. ~ (Sec;ao9.2)
Resolu~ao: a molecula tern 2(4) + 2(5) = 18 eletrons de valencia. Por tentativa-e-erro, procuramos uma estrutura de Le-
wis com 18 eletrons de valencia na qual cada Momo tern urn octeto e as cargas formais saDas mais baixas possiveis. A
seguinte estrutura atende a esses criterios:

:N=C-C=N:
(Essa estrutura tern cargas formais zero em cada Momo.)

A estrutura de Lewis mostra que cada Momo tern dois dominios de eletrons. (Cada nitrogenio tern urn par nao-ligante
de eletrons e uma ligac;ao tripla, enquanto cada carbono tern outra ligac;ao tripla e outra ligac;ao simples.) Assim 0 ar-
ranjo ao redor de cada Momo e linear, levando a molecula como urn todo a se-lo tambem.
(c) Planejamento: para determinar a polaridade da molecula, devemos examinar a polaridade individual das liga-
c;6ese a geometria da molecula como urn todo.
Resolu~ao: como a molecula e linear, esperamos que dois dipolos criados pela polaridade na ligac;ao carbono-nitro-
genio cancelem-se, deixando a molecula sem nenhum momenta dipolo.

Sec;ao 10.1 As substancias que sao gases a tempera-
tura ambiente tend em a ser substancias moleculares
com massas molares baixas. 0 ar, uma mistura compos-
ta principalmente de Nz e 0z' e 0 gas mais comum que
encontramos. Alguns liquidos e s6lidos tambem podem
existir no estado gasoso, ocasiao em que sao conhecidos
como vapores. Os gases sao compressiveis, misturam-se
em todas as propon;6es porque suas moleculas compo-
nentes estao afastadas umas das outras.

Sec;ao 10.2 Para descrever 0 estado ou a condic;ao do
gas, devemos especificar quatro variaveis: pressao (P),
volume (V), temperatura (T) e quantidade de gas (n). 0
volume geralmente e me dido em litros, a temperatura
em kelvins e a quantidade de gas, em mols. A pressao e
a forc;a por unidade de area. E ex~ressa em unidades 51
como pascals, Pa (1 Pa = 1 N/m = 1 kg/m-1s-z). Uma
unidade relacionada, 0 bar, e igual a 105 Pa. Na quimica,
a pressao atmosferica padrao e usada para definir a
atmosfera (atm) e 0 torr (tambem chamado milimetro
de mercurio). Uma atmosfera de pressao e igual a
101,325 kPa, ou 760 torr. Urn barometro e usado muitas
vezes para medir a pressao a tmosferica. Urn manometro
pode ser usado para medir a pressao em gases em siste-
mas fechados.

Sec;oes 10.3 e 10.4 Estudos tern revelado varias leis
simples dos gases: para uma quantidade constante de
gas a temperatura constante, 0 volume do gas e inversa-
mente proporcional a pressao (lei de Boyle). Para uma
quantidade fixa de gas a pressao constante, 0 volume e
diretamente proporcional a temperatura absoluta (lei
de Charles). Volumes iguais de gases a mesma tempe-
ratura e pressao contem numeros de moleculas iguais
(hip6tese de Avogadro). Para urn gas a temperatura e

pressao constantes, 0 volume do gas e diretamente
proporcional a quantidade de materia do gas (lei de
Avogadro). Cada uma dessas leis e urn caso especial da
equac;ao do gas ideal.

A equac;ao do gas ideal, PV = nRT, e a equac;ao de es-
tado para um gas ideal. 0 termo R nessa equac;ao e a cons·
tante dos gases. Podemos usar a equac;ao do gas ideal para
calcular as diversificac;6es em uma variavel quando wna
ou mais das outras varia. Muitos gases a press6es de 1 atm
e temperaturas pr6ximas a 273 K, ou acima, obedecem it
equac;ao do gas ideal razoavelmente bem. As condic;6es de
273 K (0 0c) e 1 arm sao conhecidas como condic;oes nor-
mais de temperatura e pressao (CNTP).

Sec;oes 10.5 e 10.6 Usando a equac;ao do gas ideat
podemos relacionar a densidade de urn gas a massa mo-
lar: Jvl = dRT/P. Podemos tambem usar a equac;ao do gas
ideal para resolver problemas envolvendo os gases
como reagentes ou produtos em reac;6es quimicas. Em
todas as aplicac;6es da equac;ao do gas ideal, devemos
lembrar de converter as temperaturas para a escala de
temperaturas absolutas (a escala Kelvin).

Em misturas de gases, a pressao total e a soma das
pressoes parciais que cada gas exerceria se ele estivesse
sozinho sob as mesmas condic;6es (lei de Dalton das
pressoes parciais). A pressao parcial de urn componen-
te de uma mistura e igual a sua frac;ao em quantidade de
materia multiplicada pela pressao total: P1 = X1Pt• A fra-
c;ao em quantidade de materia e a razao entre a quanti-
dade de materia de urn componente de certa mistura ea
quantidade de materia total de todos os componentes.
Ao calcular a quantidade de gas coletado sobre a agua, a
correc;ao deve ser feita para a pressao parcial do vapor
de agua na mistura gasosa.



Se~ao 10.7 A teoria cinetica molecular explica as
propriedades de urn gas ideal em termos de conjunto de
suposi<;oessobre a natureza dos gases. Brevemente, es-
sassuposi<;oessaG:as moleculas estao em movimento
ca6ticocontinuo; 0 volume das moleculas de gas e des-
prezlvelse comparado ao volume do recipiente; as mo-
leculasde gas nao tern for<;asatrativas entre elas; suas
colisoessaGelasticas e a energia cinetica media das mo-
leculasde gas e proporcional a temperatura absoluta.

As moleculas de urn gas nao tern a mesma energia
cineticaem determinado instante. Suas velocidades
saodistribuldas sobre uma faixa larga; a distribui<;ao
variacom a massa molar do gas e com a temperatura.
A velocidade media quadratic a (vmq), u, varia pro-
porcionalmente a raiz quadrada da temperatura abso-
lutae inversamente a raiz quadrada da massa molar:
u =~3RT/:M.

Se~ao10.8Segue-se a partir da teoria cinetica mole-
cularque a taxa na qual urn gas sofre efusao (escapa
atravesde urn buraco minusculo para urn vacuo) e in-
versamente proporcional a raiz quadrada de sua massa

molar (lei de Graham). A difusao de urn gas por urn es-
pa<;oocupado por urn segundo gas e outro fenomeno
relacionado as velocidades nas quais as moleculas mo-
vimentam-se. Como as moleculas sofrem colisoesvarias
vezes com as outras, 0 caminho medio livre - a distan-
cia media percorrida entre as colisoes - e curto. As coli-
soes entre as moleculas limitam a velocidade na qual
uma molecula de gas pode difundir-se.

Se~ao10.9Desvios do comportamento ideal aumen-
tam em magnitude a medida que a pressao aumenta e a
temperatura dirninui. A extensao de nao-idealidade de
urn gas real pode ser vista se examinadas as quantida-
des PV/RT para 1 mol do gas como fun<;aoda pressao;
para urn gas ideal, essa quantidade e exatamente 1a to-
das as pressoes. as gases reais desviam do comporta-
mento ideal porque as moleculas possuem volume
finito e sofrem for<;asatrativas uma pelas outras nas co-
lisoes. A equa~ao de van der Waals e uma equa<;aode
estado para gases que modifica a equa<;aodo gas ideal
para explicar 0 volume molecular intrinseco e as for<;as
moleculares.

Caracterlsticas do gas; pressao

10.1 Como urn gas difere de urn lfquido com base em cada
uma das seguintes propriedades: (a) densidade;
(b) compressibilidade; (c) habilidade para misturar-se
com outras substancias na mesma fase para formar mis-
turas homogeneas?

10.2 (a) Tanto urn lfquido quanta urn gas sao transferidos
para urn recipiente grande. Como seus comportamentos
diferem? Explique a diferenc;a em termos moleculares.
(b) Apesar de a agua e de 0 tetra cloreto de carbona,
CCl4(1), nao se misturarem, seus vapores formam mistu-
ras homogeneas. Explique. (c)As densidades dos gases
sao geralmente dadas em unidades de g/L, enquanto
outras para Hquidos SaDdadas em g/mL. Explique a
base molecular para essa diferenc;a.

10.3 Considere duas pessoas de mesma massa em pe em
uma sala. Uma esta de pe de modo normal e a outra esta
de pe em urn dos pes. (a)Uma pessoa exerce forc;amaior
no chao do que a outra? (b) Uma pessoa exerce pressao
maior no chao do que a outra?

10.4 A altura de uma coluna de mercurio em urn barometro
em Denver, elevac;aode 5.000pes, e menor que uma co-
luna em Los Angeles, elevac;aode 132pes. Explique.

10.5 (a) Que altura uma coluna de agua deve possuir para
exercer pressao igual a urna coluna de 760mm de mer-
curio? A densidade da agua e 1,0 g/mL, enquanto a do
mercurio e 13,6g/mL. (b) Qual e a pressao em atrnosfe-
ras no corpo de urn motorista se ele esta a 36 pes sob a
superffcie da agua quando a pressao atmosferica na su-
perffcie e 0,95 atm?

10.60 composto l-iodododecano e urn lfquido nao volMil
com densidade de 1,20 g/mL. A densidade do mercu-

rio e 13,6g/mL. 0 que voce determina para a altura de
uma coluna de barometro baseado no l-iodododecano,
quando a pressao atmosferica e 752 torr?

10.7 Cada uma das seguintes afirmac;6es diz respeito a urn
barometro de mercurio como 0 mostrado na Figura
10.2. Identifique alguma afirmac;ao incorreta e corri-
ja-as. (a) 0 tubo deve ter uma area transversal de 1cm2

.

(b) No equilfbrio, a forc;ada gravida de por unidade de
area agindo na coluna de mercurio no nivel da coluna
de mercurio de fora e igual it forc;ada gravidade por
unidade de area agindo na atmosfera. (c) A coluna de
mercurio e sustentada pelo vacuo no topo da coluna.

10.8 Suponha que voce fac;a urn barometro de mercurio
usando urn tubo de vidro de aproximadamente 50 cm
de comprimento, fechado em urn lado. 0 que voce es-
per aria ver se 0 tubo e cheio com mercurio e invertido
em urn prato de mercUrio, como na Figura 1O.2?Expli-
que.

10.9 A pressao atrnosferica tfpica no topo do monte Everest
(29.028 pes) e aproximadamente 265 torr. Converta
essa pressao para (a) atm; (b) mm Hg; (c) pascals; (d)
bars.

10.10 Fac;aas seguintes convers6es: (a) 2,44 atm para torr;
(b) 682 torr para quilopascals; (c) 776 mm Hg para
atmosferas; (d) 1,456 x 105 Pa para atmosferas; (e) 3,44
atm para bars.

10.11 Nos Estados Unidos, as press6es barometricas sao for-
necidas em polegadas de mercurio (pol. de Hg). Em urn
lindo dia de verao em Chicago a pressao barometrica e
30,45 pol. de Hg. (a) Converta essa pressao para torr.
(b) Urn meteorologista preve belo clima e faz referencia



a 'area de alta pressao'. A luz de sua resposta para 0

item (a), explique por que esse termo faz sentido.
10.12 (a) Em Tita, a maior lua de Saturno, a pressao atmosfe-

rica e 1,63105 Pa. Qual e a pressao atmosferica de Tita
em atm? (b) Em Venus, a pressao atmosferica na super-
ficie e aproximadamente 90 atmosferas da Terra. Qual e
a pressao atmosferica de Venus em quilopascals?

10.13 Suponha que uma mulher com massa igual a 125 lb e
cal<;andourn sapato de salto alto coloque momentanea-
mente todo seu peso no salto de urn dos pes. Se a area
do salto e 0,50 pol.z, calcule a pressao exercida na super-
ficie sob 0 salto em quilopascals.

10.14 Urn conjunto de prateleiras esta apoiado em uma su-
perficie de chao duro pelas laterais dos do is lados verti-
cais das prateleiras, cada uma das quais com dimensao
transversal de 2,2 x 30 cm. A massa total das prateleiras
mais os livros colocados nela e 262 kg. Calcule a pres-
sao em pascals exercida pelos pes das prateleiras na su-
perficie.

10.15 Se a pressao atmosferica for 0,975 atm, qual e a pressao
do gas fechado em cada urn dos tres casos representa-
dos no desenho?

Lado aberto
~

Lado aberto
~,

Lado fechado

~l
T
h

1
h = 10,3 em

(iii)

Urn manometro de lado aberto con tendo mercUrio eeo-
nectado a um recipiente de gas, como representado em
"Como fazer 10.2". Qual e a pressao do gas no recipien-
te em torr em cada uma das seguintes situa<;6es? (a)0
mercurio no bra<;oligado ao gas esta 13,6 cm mais alto
que no lado aberto para a atmosfera; a pressao atmosfe-
rica e 1,05 atm. (b) 0 mercurio no bra<;o ligado ao gas
esta 12 mm mais baixo que no lado aberto para a atmos-
fera; a pressao atmosferica e 0,988 atm.

As leis dos gases

10.17 Suponha que haja uma amostra de gas em urn recipien-
te com urn pistao m6vel como 0 da ilustra<;ao. (a) Rede-
senhe 0 recipiente para mostrar como ele ficara se a
temperatura do gas for aumentada de 300 K para 500 K
enquanto a pressao for mantida constante. (b) Redese-
nhe 0 recipiente para mostrar como ele ficara se a pres-
sao no pistao e aumentada de 1,0 atm para 2,0 atm
enquanto a temperatura for mantida constante.

10.18 Suponha ter urn cilindro com um pistao m6vel. 0 que
aconteceria com a pressao dentro do cilindro se voce fi-
zesse 0 que segue? (a) Dirninuir 0 volume para urn ter<;o
do volume original mantendo a temperatura constante.
(b) Reduzir a temperatura kelvin para a metade de seu
valor original, mantendo 0 volume constante. (c) Redu-
zir a quantidade de gas para a meta de mantendo 0 vo-
lume e a temperatura constantes.

10.19 Uma quantidade fixa de gas a 23°C exibe pressao de
748 torr e ocupa urn volume de 10,3 L. (a) Use a lei de

Boyle para calcular 0 volume que 0 gas ocupara a 23·C
se a pressao for aumentada para 1,88 atm. (b) Use a lei
de Charles para calcular 0 volume que 0 gas ocupara se
a temperatura for aumentada para 165°C enquanto a
pressao for mantida constante.

10.20 Uma amostra de gas ocupa urn volume de 1.248pes3

sob 0,98 atm e 28,0 0c. (a) Calcule a pressao do gas se
seu volume for diminuido para 978 pes3 enquanto sua
temperatura for mantida constante. (b) A qual tempe-
ratura em graus Celsius 0 volume do gas e 1.435pes se
a pressao for mantida constante?

10.21 (a) Como a lei de volumes combinados e explieada
pela hip6tese de Avogadro? (b) Considere urn frasco
de 1,0 L con tendo gas neonio e urn frasco de 1,5 Leon-
tendo gas xenonio. Ambos os gases estao a mesma
pressao e temperatura. De acordo com a lei de Avoga-
dro, 0 que pode ser dito sobre a razao do nu.mero de
Momos nos dois frascos?

10.22 Os gases nitrogenio e hidrogenio rea gem para forma!
gas amonia como segue:

NZ(g) + 3Hz(g) ~ 2NH3(g)
Em certa temperatura e pressao, 1,2 L de Nz reagern
com 3,6 L de Hz. Se todo Nz e Hz sao consumidos, qual0
volume de NH3, a mesma temperatura e pressao, que
sera produzido?

A equa~ao do gas ideal

10.2.3 (a) Escreva a equa<;ao do gas ideal e de as unidades usa-
das para cada termo na equa<;ao quando R = 0,0821 L
atm/mol K. (b) 0 que e um gas ideal?

10.24 (a) Que condi<;6es sao representadas pela abreviatura
CNTP? (b) Qual e 0 volume molar de urn gas ideal
nas CNTP? (c) Geralmente, assume-se que a tempera-
tura ambiente e 25°C. Calcule 0 volume molar de urn
gas ideal a temperatura ambiente.



10.25Suponha que the sejam dados dois frascos e the seja
dito que urn contem urn gas de massa molar 30, ooutro
urn gas de massa molar 60, ambos a mesma temperatu-
ra. A pressao no frasco A e X atm, e a massa de gas no
frasco e 1,2 g. A pressao no frasco B e 0,5Xatm, e a mas-
sa de gas no frasco e 1,2 g. Qual frasco con tern 0 gas de
massa molar 30 equal contem 0 de massa molar 60?

10.26Suponha que the sejam dados dois frascos a mesma
temperatura, urn de 2 L de volume e 0 outro de 3 L. No
frasco de 2 L, a pressao do gas e X atm, e a massa de gas
no frasco e 4,8 g. No frasco de 3 L a pressao do gas e
O,1X,e a massa do gas e 0,36 g. Os dois gases tern a mes-
ma massa molar? Caso nao tenham, qual contem 0 gas
de maiar massa molar?

10.27Calcule cada uma das seguintes grandezas para urn gas
ideal: (a) 0 volume de gas, em litros, se 2,46 mol tiver
pressao de 1,28 atm a temperatura de -6°C; (b) a tem-
peratura absoluta do gas na qual 4,79 x 10-2mol ocupa
135 mL a 720 torr; (c) a pressao, em atmosferas, se 5,52
x 10-2mol ocupa 413 mL a 88°C; (d) a quantidade de

gas, em mols, se 88,4 L a 54°C tern pressao de 9,84 kPa.
10.28Para urn gas ideal, calcule as seguintes grandezas:

(a) a pressao do gas se 0,215 mol ocupa 338 mL a 32
DC;(b) a temperatura (em kelvins) na qual 0,0412 mol
ocupa 3,00 L a 1,05 atm; (c) a quantidade de materia
em 98,5 L a 236 K e 690 torr; (d) 0 volume ocupado por
5,48 x 10-3mol a 55°C e sob pressao de 3,87 kPa.

10.29°Hindenburg foi urn dirigfvel cheio com hidrogenio
que explodiu em 1937. Se 0 Hindenburg comportasse
2,0 x 105 m3 de gas hidrogenio a 23°C e 1,0 atm, qual a
massa de hidrogenio que estaria presente?

10.30Urn luminoso de neonio e feito de tubo de vidro cujo
diametro e 4,5 em e cujo comprimento e 5,3 m. Se 0

luminoso contem neonio a uma pressao de 2,03 torr
a 35°C, quantos gramas de neonio 0 luminoso con-
tern? (0 volume de urn cilindro e 1tr

2h.)
10.31Urn tanque de um aparelho de mergulhador contem 0,29

kg de O2comprimido em urn volume de 2,3 L. (a) Cal-
cule a pressao de gas dentro do tanque a 9 DC.(b) Que
volume esse oxigenio ocuparia a 26°C e 0,95 atm?

10.32Uma lata de spray aerossol com urn volume de 456 mL
contem 3,18 g de gas propano (C3Hs)como urn prope-
lente. (a) Se a lata esta a 23 DC,qual e a pressao nela?
(b) Qual 0 volume que 0 propano ocuparia nas
CNTP? (c) Na lata esta escrito que a exposi~ao a tempe-
raturas acima de 130 OF pode causar estouro do reci-
piente. Qual e a pressao na lata a essa temperatura?

10.33 °eloro e muito utilizado para purificar aguas fomecidas
pelos municfpios e para tratar aguas de piscinas. Supo-
nha que 0 volume de uma amostra, em particular de gas
Cl2' e 9,22 L a 1.124 torr e 24°C. (a) Quantos gramas de
Cl2a amostra con tern? (b) Qual 0 volume que Cl2ocupa-
ra nas CNTP? (c) A qual temperatura 0 volume sera 15,00
L se a pressao for 8,76 x 102torr? (d) A qual pressao 0 vo-
lume sera igual a 6,00 L se a temperatura for 58°C?

10.34 Muitos gases sac transportados em recipientes de aHa
pressao. Considere urn tanque de a~o cujo volume e
68,0 L e que contem gas 02 a uma pressao de 15.900kPa
a 23°C. (a) Qual a massa de O2 que 0 tan que con tern?
(b) Que volume 0 gas ocuparia nas CNTP? (c) A qual
temperatura a pressao no tanque seria igual a 170 atm?
(d) Qual seria a pressao do gas, em kPa, se ele fosse trans-
ferido para um recipiente a 24°C cujo volume e 52,6L?

10.35 Em urn experimento relatado na literatura cientlfica,
baratas machos foram colocadas para correr a diferen-
tes velocidades em uma miniatura de moinho enquan-
to os respectivos consumos de oxigenio eram medidos.
Em uma hora em media a barata correndo a 0,08 km/h
consumiu 0,8 mL de O2sob 1 atm de pressao e 24°C por
gram a de massa do inseto. (a) Qual quantidade de ma-
teria de O2seria consumida em 1 h por uma barata de
5,2 g movendo-se com essa velocidade? (b) Essa mesma
barata e capturada por uma crian~a e colocada em pote
de 1,00 L com uma tampa bem apertada. Supondo 0

mesmo nfvel de atividade continua como na pesquisa,
a barata consumira mais do que 20% do O2 disponlvel
em urn perfodo de 48 h? (A parcentagem em quantidade
de materia de 02 e igual a 21%.)

10.36 Depois de grande erup~ao do Monte de St. Helens em
1980, amostras de gas do vulcao foram tomadas testan-
do a coluna de fuma~a de gas levada pelo vento. As
amostras de gas nao filtradas foram passadas atraves
de uma serpentina de arame recoberta com ouro para
absorver 0 mercuric (Hg) presente no gas. °mercuric
foi recuperado da serpentina, aquecendo-a, e a seguir,
entao analisado. Em urn conjunto particular de experi-
mentos os cientistas encontraram urn nfvel de vapor de
mercuric de 1.800 ng de Hg par metro cubico de coluna
de fuma~a, it temperatura do gas de 10°C. Calcule (a) a
pressao parcial de vapor de Hg na coluna de fuma~a;
(b) 0 numero de atomos de Hg por metro cubico de gas;
(c) a massa total de Hg emitida por dia pelo vulcao se 0

volume de cortina de fuma~a diario for 1.600 km3

Aplica~oesadicionais da equa~ao do gas ideal

10.37Qual e 0 gas mais denso a 1,00 atm e 298 K: (a) CO2;

(b) N20 ou (c) Cl/ Justifique sua resposta.
10.38Qual e 0 gas menos denso a 1,00 atm e 298 K: (a) S03;

(b) HCI ou (c) CO/ Justifique sua resposta.
10.39Qual das seguintes afirmativas explica melhor par que

um bali3.ofechado cheio com gas Mlio sobe no ar?

(a) °helio e urn gas monoatomico, enquanto quase to-
das as moleculas que comp5em 0 ar, como nitrogenio e
oxigenio, sac diatomicas.
(b) A velocidade media dos atomos de helio e maior
que as velocidades medias das moleculas do ar, e a
maior velocidade das colis5es com as paredes do balao
impulsionam 0 balao para cima.



(c) Como os Momos de helio tem massa menor que a
media das moleculas do ar, 0 gas helio e menos denso
que 0 ar. °baHio assim pesa menos que 0 ar deslocado
por esse volume.
(d) Vma vez que 0 helio tem menor massa molar que a
media das moleculas do ar, os Momos de helio estao em
movimento mais rapido. Isso significa que a tempera-
tura do helio e maior que a temperatura do ar. Gases
quentes tendem a subir.

10.40 Qual das seguintes afirmativas melhor explica por que
o gas nitrogenio nas CNTP e menos denso que 0 gas Xe
nasCNTP?
(a) Como Xe e um gas nobre, existe menos tendencia
para os Momos de Xe repelirem-se; logo, eles se acomo-
dam mais densamente no estado gasoso.
(b) Os Momos de Xe tem maior mass a que as moleculas
de N2. Vma vez que ambos os gases nas CNTP tem 0

mesmo numero de moleculas por unidade de volume,
o gas Xe deve ser mais denso.
(c) Os Momos de Xe saD maiores que as moleculas de
N2, e, portanto, tomam maior fra<;aodo espa<;o ocupa-
do pelo gas.
(d) Como os Momos de Xe saD muito mais massivos
que as moleculas de N2, eles movem-se mais lentamen-
te e, portanto, exercem men os for<;apara cima no reci-
piente do gas, fazendo-o parecer mais denso.

10.41 (a) Caleule a densidade do gas N02 a 0,970 atm e 35 DC.
(b) Caleule a mass a molar de urn gas se 2,50 g ocupam
0,875 L a 685 torr e 35 DC.

10.42 (a) Caleule a densidade do gas hexafluoreto de enxofre
a 455 torr e 32 DC. (b) Caleule a massa molar de um va-
por que tem densidade de 6,345 g/L a 22 DC e 743 torr.

10.43 Na tecnica do bulbo de Dumas para determinar a
massa molar de urn liquido desconhecido, voce vaporiza a
amostra de um lfquido que entra em ebuli<;aoabaixo de
100 DC em um banho-maria e deterrnina a massa de va-
por necessaria para encher 0 bulbo (veja a ilustra<;ao).
A partir dos seguintes dados, caleule a massa molar do
liquido desconhecido: massa do vapor desconhecido,
1,012 g; volume do bulbo, 354 cm3

; pressao, 742 torr;
temperatura, 99 Dc.

10.44 A massa molar de uma substancia volMil foi determi-
nada pelo metodo do bulbo de Dumas descrito no Exer-
cicio 10.43.°vapor desconhecido tinha massa de 0,963g;
o volume do bulbo era 418 cm3

, a pressao 752 torr ea
temperatura 100 DC. Caleule a massa molar do vapor
desconhecido.

10.45 °magnesio pode ser usa do como um 'absorvedor' na
evacua<;ao de sistemas fechados, para reagir com os61-
timos tra<;os de oxigenio. (0 magnesio e geralmente
aquecido ao se passar uma corrente eletrica por fioou
fita do metal.) Se um sistema fechado de 0,382 L tern
pressao parcial de O2 de 3,5 x 10-6 torr a 27 DC, qual
massa de magnesio reagira de acordo com a seguinte
equa<;ao?

2Mg(s) + 02(g) ~ 2MgO(s)
10.46 °hidreto de caleio, CaH2, reage com a agua para for-

mar gas hidrogenio:
CaHis) + 2Hp(l) ~ Ca(OHh(aq) + 2H2(g)

Essa rea<;ao algumas vezes e usada para encher bates
salva-vidas, baloes de clima e semelhantes, onde urn
meio simples e compacta de gerar ~ e necessario. Quan-
tos gramas de CaH2 saDnecessarios para gerar 64,5Lde
H2 se a pressao de H2 for 814 torr a 32 DC?

10.47 °sulfato de amonio, um importante fertilizante, pode
ser preparado pela rea<;ao de amonia com acido suI-
furico:

2NH3(g) + H2S04(aq) ~ (NH4)2S04(aq)
Caleule 0 volume de NH3(g) necessario a 42 DC e 15,6
atrn para reagir com 87 kg de H2S04,

10.48 A oxida<;ao metab6lica da glicose, C6H1206, no corpo
produz CO2, que e expelido dos pulmoes como urngas:

C6H1206(aq) + 602(g) ~ 6C02(g) + 6HP(I)
Caleule 0 volume de CO2 seco produzido a temperatu·
ra corporal (37 DC) e 0,970 atm quando 24,5 g de glicose
saD consumidos nessa rea<;ao.

10.49 ° gas hidrogenio e produzido quando 0 zinco reage
com 0 acido sulfurico:

Zn(s) + H2S04(aq) ~ ZnSOiaq) + H2(g)
Se 159 mL de H2 (imido e coletado sobre a agua a 24°Ce
a uma pressao barometrica de 738 torr, quantos gramas
de Zn saD consumidos? (A pressao de vapor da agua
esta tabelada no Apendice B.)

10.50 °gas acetileno, C2H2(g), pode ser preparado pela rea-
<;aode carbeto de caleio com agua:

CaC2(s) + 2Hp(l) ~ Ca(OHh(s) + C2H2(g)
Caleule 0 volume de C2H2 que e coletado sobre a aguaa
21 DC pela rea<;aode 3,26 g de CaC2 se a pressao totalde
gas for 748 torr. (A pressao de vapor da agua esta tabe-
lada no Apendice B.)



Considere 0 aparelho mostrado no desenho. (a) Quan-
do a torneira entre os dois recipientes e aberta e os ga-
ses, misturados, como varia 0 volume ocupado pelo
gas Nz? Qual e a pressao parcial de Nz depois da mistu-
ra? (b) Como 0 volume do gas 0z varia quando os gases
se misturam? Qual e a pressao parcial de 0z na mistu-
ra? (c) Qual e a pressao total no recipiente depois da
mistura dos gases?

2,0 L
1,0 atm
25°C

3,OL
2,0 atm
25°C

Considere uma mistura de dois gases, A e B, confinados
em recipiente fechado. Certa quantidade de urn terceiro
gas, C, e adicionada ao mesmo recipiente a mesma tem-
peratura. Como 0 gas adicional C afeta: (a) a pressao par-
cial do gas A; (b) a pressao total no recipiente; (c)a frac;:ao
em quantidade de materia do gas B?
Vma mistura contendo 0,538 mol de He(g), 0,315 mol
de Ne(g) e 0,103 mol de Ar(g) e confinada em urn reci-
piente de 7,00 L a 25 DC.(a) Calcule a pressao parcial de
cada urn dos gases na mistura. (b) Calcule a pressao to-
tal da mistura.
Vma mistura contendo 3,15 g de cada urn dos seguintes
gases: CH4(g), CZH4(g) e C4H10(g) e confinada em urn
frasco de 2,00 L a uma temperatura de 64 DC.(a) Calcule

a pressao parcial de cada urn dos gases na mistura.
(b) Calcule a pressao total da mistura.
Vma mistura de gases con tern 0,75 mol de Nz' 0,30 mol
de Oz e 0,15 mol de COz' Se a pressao total e 1,56 atm,
qual e a pressao parcial de cada componente?
Vma mistura de gases contem 12,47 g de Nz' 1,98 g de
Hz e 8,15 g de NH3. Se a pressao total da mistura e 2,35
atm, qual e a pressao parcial de cad a componente?
A uma profundidade de 250 pes sob a superficie da
agua, a pressao e 8,38 atm. Qual deve ser a porcentagem
em quantidade de materia de oxigenio no gas de mergu-
lho para a pressao parcial de oxigenio na mistura ser
0,21 atm, a mesma que no ar a 1 atm?
(a) Quais sao as frac;:6esem quantidade de materia de
cada componente na mistura de 6,55 g de 02' 4,92 g de
Nz e 1,32 g de Hz? (b) Quale a pressao parcial em atm de
cada componente dessa mistura se ela for mantida em
urn recipiente de 12,40 L a 15 DC?
Vma quantidade de gas Nz originalmente mantido a
3,80 atm de pressao em urn recipiente de 1,00L a 26 DCe
transferida para urn recipiente de 10,0 L a 20 DC.Vma
quantidade de gas 0z originalmente a 4,75 atm e 26 DC
em um recipiente de 5,00 L e transferida para esse mes-
mo recipiente. Qual e a pressao total no novo recipiente?
Vma amostra de 5,25 g de SOz(g) originalmente em urn
recipiente de 4,00 L a 26 DCe transferida para urn reci-
piente de 13,6 L a 25 DC.Vma amostra de 2,35 g de Nz(g),
originalmente em urn recipiente de 3,18 L a 20 DC,e
transferida para urn recipiente semelhante de 13,6 L. (a)
Qual e a pressao parcial de SOz(g) no recipiente
maior? (b) Qual e a pressao de Nz(g) nesse recipiente?
(c) Qual e a pressao total no recipiente?

Teoriacinetica molecular; lei de Graham

10.61 Qual(ais) variac;:ao(6es) no estado de urn gas provo-
ca os seguintes efeitos: (a) numero de impactos por
unidade de tempo na parede de determinado reci-
piente aumenta; (b) a energia media do impacto das
moleculas com a pare de do recipiente diminui; (c) a
distancia media entre as moleculas de gas diminui;
(d) a velocidade media das moleculas na mistura de
gas aumenta.

10.62 Indique quais das seguintes afirmativas a respeito da tea-
ria cinetica molecular sao corretas. Para as que sao falsas,
formule a versao correta da afirmativa. (a) A energia cine-
ticamedia de uma colec;:aode moleculas de gas a determi-
nada temperatura e proporcional a 'M1

/
Z
• (b) Sup6em-se

que as moleculas de gas nao exercem forc;:asentre si.
(c) Todas as moleculas de um gas em determinada tem-
peratura tern a mesma energia cinetica. (d)°volume das
moleculas de gas e desprezivel em comparac;:aocom 0 vo-
lume total no qual 0 gas esta contido.

1D.63 Qual(ais) propriedade(s) de gases voce pode apontar
para dar suporte a suposic;:aode que a maioria do volu-
me em urn gas e espac;:ovazio?

10.64 Newton elaborou uma teoria incorreta de gases na qual
ele supes que todas as moleculas repeliam as paredes do
recipiente e se repeliam mutuamente. Portanto, as mole-
culas de um gas estao estatica e uniformemente distribui-

das, tentando ficar 0 mais afastado possivel umas das
outras e das paredes do recipiente. Essa repulsao da ori-
gem a pressao. Explique por que a lei de Charles apre-
senta argumentos a favor da teoria cinetica molecular e
contra 0 modelo de Newton.

10.65 °recipiente A con tern CO(g) a 0 DCe 1 atm. °recipien-
te Bcon tern SOz(g) a 20 DCe 0,5 atm. Os dois recipientes
tern 0 mesmo volume. (a) Qual recipiente contem mais
moleculas? (b) Qual con tern mais massa? (c) Em qual
recipiente a energia cinetica media das moleculas e
maior? (d) Em qual recipiente a velocidade vmq das
moleculas e maior?

10.66 Suponha ter dois recipientes de 1 L, urn contendo N2

nas CNTP, 0 outro contendo CH4 nas CNTP. Como es-
ses sistemas se comparam com relac;:ao:(a) ao numero
de moleculas; (b) a densidade; (c) a energia cinetica me-
dia das moleculas; (d) a taxa de efusao por urn vaza-
mento por buraco de alfinete?

10.67 (a) Coloque os seguintes gases em ordem crescente de
velocidade molecular media a 300 K: CO2, Np, HF, F2,

Hz. (b) Calcule e compare as velocidades vmq das mo-
leculas de Hz e COz a 300 K.

10.68 (a)Coloque os seguintes gases em ordem crescente de ve-
locidade molecular media a 25 DC:Ne, HBr, 502, NF3'CO.
(b) Calcule a velocidade vmq das moleculas de NF3a 25DC.



10.69 0 hidrogenio tern dois is6topos naturais, IHe 2H.0 clo-
ro tambem tern dois is6topos naturais, 35Cl e 37Cl.
Assim, 0 gas cloreto de hidrogenio consiste em ~uatro
tipos distintos de moleculas: IH35Cl,IH37Cl,2H5Cl e
2H37C1.Coloque essas quatro moleculas em ordem cres-
cente de taxa de efusao.

10.70 Como abordado no quadro" A quimica no trabalho" na
Se~ao 10.9,0 uranio enriquecido e produzido via difu-
sao gasosa de UF6. Suponha que urn processo fosse de-
senvolvido para permitir a difusao gasosa de Momos
de uranio, U(g). Calcule a razao das taxas de difusao
para 235Ue 238Ue compare-a com a razao para UF6 dada
no ensaio.

10.71 0 sufeto de arsenio(III) sublima-se facilmente, mesmo
abaixo de seu ponto de fusao de 320°C. Descobre-se

que as moleculas da fase de vapor efundem por urnbu-
raco minusculo a 0,28 vezes a taxa de efusao dos ala-
mos de Ar nas mesmas condi~6es de temperatura e
pressao. Qual e a f6rmula molecular do sulfeto de arse-
nio(III) na fase gasosa?

10.72 Urn gas de massa molecular desconhecida foi deixado
efundir por uma pequena abertura sob condic;6esde
pressao constante. Necessitou-se de 105s para que 1,0L
do gas efundisse. Sob condi~6es experimentais identi-
cas necessitou-se de 31 s para que 1,0L de gas O2efun-
disse. Calcule a massa molar do gas desconhecido.
(Lembre-se de que quanta mais rapida a taxa de efu-
sao, menor 0 tempo necessario para a efusao de 1,0L,
is to e, a taxa e 0 tempo sao inversamente proporcio·
nais.)

Comportamento de gas nao ideal

10.73 (a) Sob quais condi~6es experimentais de temperatu-
ra e pressao os gases em geral se comportam nao ide-
almente? (b) Quais as duas propriedades ou caracteris-
ticas das moleculas de gas fazem com que elas se com-
portem de forma pouco ideal?

10.74 0 planeta JUpiter tern massa 318 vezes a da Terra e a
sua temperatura superficial e 140K. Mercurio tern mas-
sa 0,05 vezes a da Terra e sua temperatura superficial
esta entre 600 e 700 K. Em qual planeta a atmosfera e
mais provavel de obedecer a lei de gas ideal? Explique.

10.75 Explique como a fun~ao PV/RT pode ser usada para
mostrar como os gases se comportam de forma pouco
ideal a altas press6es.

10.76 Para aproximadamente todos os gases reais, a gran-
deza PV /RT diminui abaixo do valor de 1, 0 que ca-
racteriza urn gas ideal, a medida que a pressao no gas
aumenta. Entretanto, a press6es muito mais altas,
PV/RT aumenta e passa do valor de 1. (a) Explique a
queda inicial no valor de PV/RT abaixo de 1 e 0 fato
de que ele ultrapassa 1 para press6es ainda mais al-
tas. (b) Os efeitos que acabamos de observar sao me-

nores para gases a temperaturas mais altas. Por que
isso acontece?

10.77 Com base em suas respectivas constantes de van der
Waals (Tabela 10.3),qual se espera comportar-se como
urn gas ideal a altas press6es, Ar ou CO/ Justifiquesua
resposta.

10.78 Explique brevemente 0 significado das constantes a eb
na equa~ao de van der Waals.

10.79 Calcule a pressao que 0 CC14exercera a 40°C se 1,00
mol ocupa 28,0 L, supondo que (a) 0 CCl4 obedecea
equa~ao do gas ideal; (b) 0 CCl4 obedece a equac;aode
van der Waals. (Os valores para as constantes de van
der Waals sao dados na Tabela 10.3.)

10.80 Verifica-se que a constante de van der Waals b e iguala
quatro vezes 0 volume total realmente ocupado pelas
moleculas de urn mol de gas. Usando esse dado, calcule
a fra~ao do volume no recipiente realmente ocupado
pelos Momos de Ar (a) nas CNTP; (b) a 100atm depres-
sao e 0 0c. (Suponha para simplifica~ao que a equa<;ao
do gas ideal ainda se aplique.)

10.81 Considere 0 aparelho a seguir, que mostra os gases em
dois recipientes e urn terceiro recipiente vazio. Quando
as torneiras sao abertas e os gases misturados, qual e a
distribui~ao dos Momos em cada recipiente, supondo
que os recipientes sao de volumes iguais e ignorando 0

volume do tubo que os conecta?

10.82 Suponha que 0 mercurio usado para fazer urn baro-
metro tenha algumas gotas de agua presas nele que
sobem para 0 topo do mercurio no tubo. 0 barometro

mostrara a correta pressao atmosferica? Justifique sua
resposta.

10.83 Uma bolha de gas com volume de 1,0 mm3 origina-se
no fundo de urn lago onde a pressao e 3,0 atm. Calcule
seu volume quando a bolha atingir a superficie do lago
onde a pressao e 695 torr, supondo que a temperatura
nao varie.

10.84 Para diminuir a taxa de evapora~ao de urn filamentode
tungstenio, 1,4 x 10-5 mol de argonio e colocado em
uma lampada de 600 cm3.Qual e a pressao de argonio
na lampada a 23°C?

10.85 0 propano, C3Hg, liquefaz-se sob press6es modestas,
perrnitindo que uma grande quantidade seja estocada
em urn recipiente. (a) Calcule a quantidade de materia
do gas propano em urn recipiente de 110L a 3,00atme
27°C. (b) Calcule a quantidade de materia do propano



liquido que pode ser estocada no mesmo volume se a
densidade do liquido for 0,590gl mL. (c)Calcule a ra-
zao entre a quantidade de materia do liquido e a
quantidade de materia do gas. Discuta essa razao a
luz da teoria cinetica dos gases.
Qual e a massa total (em gramas) de 02 em um quarto
que mede (10,0 x 8,0 x 8,0)pes3 se 0 ar no quarto esta
nas CNTP e contem 20,95%de 02'° carbonil de niquel, Ni(CO)4' e uma das muitas
substancias toxicas conhecidas. A concentra~ao ma-
xima permitida na atualidade no ar de um laborato-
rio durante urn dia de trabalho de 8 horas e 1 parte
em 109

. Suponha 24°C e 1,00atm de pressao. Qual e a
massa de i(CO)4perrnitida em um laboratorio que
tem 54 m2 de area, com um teto de 3,1 m de altura?
Considere 0 arranjo de bulbos mostrados na ilustra"ao.

Volume
Pressao

1,0 L
265 torr

1,0 L
800 torr

0,5 L
532 torr

Cada um dos bulbos contem um gas a pressao mos-
trada. Qual e a pressao do sistema quando todas as
torneiras estao abertas, supondo que a temperatura
permanece constante? (Podemos desprezar 0 volume
dos tubos capilares que conectam os bulbos.)

10.89 Suponha que um cilindro de motor de automovel te-
nha volume de 524cm3

. (a)Se 0 cilindro esta cheia de
ar a 74°C e 0,980atrn, qual a quantidade de materia
de 02 presente? (Afra"ao em quantidade de materia de
02 no ar seco e 0,2095.)(b) Quantos gramas de CSH1S

poderiam ser queimados por essa quantidade de 02'
supondo a combustao completa com forma~ao de
CO2 eHp?

[10.90] Amonia, NH3(g), e cloreto de hidrogenio, HCl(g), re-
agem para formar cloreto de amonio solido,
NH4CI(s):

NH3(g) + HCI(g) ------'» H4Cl(s)

Dois frascos de 2,00L a 25°C saDconectados por uma
torneira, como mostrado na ilustra~ao. Um frasco
contem 5,00 g de H3(g) e 0 outro contem 5,00 g de
HCl(g). Quando a torneira e aberta, os gases reagem
ate um deles ser completamente consumido. (a)Qual
gas permanecera no sistema depois que a rea~ao se
completar? (b) Qual sera a pressao final no sistema
depois que a rea"ao se completar? (Despreze 0 volu-
me do cloreto de amonio formado.)

10.91 Uma amostra de 1,42 g de helio e uma quantidade
nao medida de 02 saD rnisturadas em um frasco a
temperatura ambiente. A pressao parcial do helio no
frasco e 42,5torr, e a pressao parcial do oxigenio e 158
torr. Qual e a massa de oxigenio no recipiente?

[10.92] Uma mistura dos gases 02 e Kr possui densidade
igual a 1,104 g/L, sob pressao de 435 torr e 300 K.
Qual e a porcentagem em quantidade de materia do
02 nessa mistura?

[10.93] Um recipiente de vidro adaptado com urna torneira
tem massa de 337,428 g quando esta sob vacuo.
Quando cheio com Ar, ele tem massa de 339,854g.
Quando evacuado e novamente cheio com uma mis-
tura de Ne eAr, sob as mesmas condi,,6es de tempe-
ratura e pressao, possui massa de 339,076g. Qual e a
porcentagem em quantidade de materia de Ne na
rnistura de gases?

[10.94] A densidade de um gas de massa molar desconheci-
da foi medida como uma fun~ao da pressao a ° DC,
como na tabela a seguir. (a) Determine uma massa
molar precisa para 0 gas. (Dica: fa~a0 grafico diP ver-
sus P.) (b) Por que diP nao e uma constante como uma
fun~ao da pressao?

Pressao
(atm)

Densidade
(g/L)

Imagine que, quando Torricelli teve sua grande ideia
para construir urn manometro de mercurio, ele cor-
reu ao laboratorio e encontrou os seguintes objetos
de vidro:

Qual deles teria sido satisfatorio para seu uso na for-
ma~ao do primeiro manometro? Explique por que os
insatisfatorios nao teriam funcionado.
Considere 0 aparelho usado no Exercfcio 10.90.Um
gas a 1 atm de pressao esta contido no frasco da es-
querda, e 0 frasco a direita esta evacuado. Quando a
torneira e aberta, 0 gas expande-se para encher am-
bos os frascos. Uma varia"ao muito pequena de tem-
peratura e observada quando essa expansao ocorre.
Explique como essa observa~ao se relaciona com a
suposi"ao 3 da teoria cinetica molecular, Se~ao10.7.
Em um unico grafico, esboce qualitativamente a dis-
tribui~ao das velocidades moleculares para (a) Kr(g)
a 250DC;(b) Kr(g) a ° DC;(c) Ar(g) a ° dc.° efeito da atra"ao molecular nas propriedades de
um gas torna-se mais significante ou menos signifi-
cante se: (a)0 gas e comprimido para urn volume me-
nor a temperatura constante; (b) a temperatura do
gas aumenta a volume constante.
Grandes quantidades de gas nitrogenio saD usadas
na fabrica~ao de amonia, principalmente para uso
em fertilizantes. Suponha que 120,00kg de N2(g) esta



estocado em um cilindro metilico de 1.100,0L a 280 DC.
(a) Calcule a pressao do gas supondo 0 comporta-
mento de gas ideal. (b) Usando os dados na Tabela
10.3, calcule a pressao do gas de acordo com a equa-

\ao de van der Waals. (c)Sob as condi\oes desse proble-
ma, qual a corre\ao que domina, aquela para 0 vohune
finito das moleculas de gas ou aquela para as intera-
\oes atrativas?

Exerdcios cumulativos

10.100 °ciclopropano, gas usado com 0 oxigenio como anes-
tesico geral, e compos to de 85,7%de C e 14,3%de H em
massa. (a) Se 1,56g de ciclopropano tem um volume de
1,00L a 0,984atm e 50,0 DC, qual e a formula molecular
do ciclopropano? (b) Julgando a partir de sua formula
molecular, voce espera que 0 ciclopropano desvie mais
ou menos do que Ar do comportamento de gas ideal a
pressoes moderadamente altas e a temperatura am-
biente? Justifique sua resposta.

10.101 No quadro "A quimica no trabalho" sobre gasodu-
tos, na Se\ao 10.5, menciona-se que a entrega total de
gas natural (metano, CH4) as varias repioes dos Esta-
dos Unidos esta na ardem de 2,7 x 101 L por dia, me-
didas nas CNTP. Calcule a varia\ao total de entalpia
para a combustao dessa quantidade de metano.
(Observe: uma quantidade menor que essa de metano
e na realidade queimada diariamente. Parte do gas
entregue e passada par regioes.)

[10.102] Um gas forma-se quando 0 enxofre elementar e aque-
cido cuidadosamente com AgF. °produto inicial en-
tra em ebuli\ao a 15 DC. Experimentos em varias
amostras produziram densidade do gas de 0,803 ±
0,010 g/L para 0 gas alSO mm de pressao e 32 DC.
Quando 0 gas reage com a agua, todo 0 fluor e con-
vertido em HF aquoso. Outros produtos saD enxofre
elementar, S&,e outros compostos contendo enxofre.Uma
amostra de 480 mL de gas seco a 126 mm de pressao e
28 DC, quando em rea\ao com 80 mL de agua, produ-
ziu uma solu\ao 0,081 mol/L de HF. °produto gaso-
so inicial sofre transforma\ao durante um periodo
para um segundo composto com as mesmas formu-
las minima e molecular, que entra em ebuli\ao a -10 Dc.
(a) Determine as formulas minima e molecular do
primeiro compos to formado. (b) Desenhe no minima
duas estruturas de Lewis coerentes que representem
o composto inicial e aquele no qual ele e transforma-
do com 0 decorrer do tempo. (c) Descreva as prova-
veis geometrias desses compostos e fa\a uma
estimativa das distancias das liga\oes simples, tendo
sido dado que a distancia de liga\ao S - S no S8e 2,04
A e a distancia F - F no F2 e 1,43 A.

10.103 °gas dioxido de cloro (Cl02) e usado como urn agen-
te alvejante comercial. Ele alveja os materiais oxidan-
do-os. No curso dessas rea\oes, 0 Cl02 e reduzido.
(a) Qual e a estrutura de Lewis para 0 Cl02? (b) Por
que voce acha que 0 Cl02 e reduzido tao rapidamen-
te? (c) Quando uma molecula de Cl02 ganha um ele-
tron, forma-se 0 ion clorito, Cl02-. Desenhe a
estrutura de Lewis para 0 ion Cl02-. (d) Determine 0

angulo da liga\ao °-Cl- °no ion Cl02-. (e) Um me-

todo de preparar Cl02 e pela rea\ao do claro com 0

clarito de sodio: Cl2(g) + 2NaCl02(s) -----'> 2Cl02(g)
+ 2NaCI(s). Se voce deixar 10,0 g de NaCI02 reagir
com 2,00 L de gas cloro a pressao de 1,50 atm a 21°C,
quantos gramas de Cl02 podem ser preparados?

[10.104] °gas natural e muito abundante em muitos campos
de petroleo do Oriente Medio. Entretanto, os custos
de transpartar 0 gas para os mercados em outras
partes do mundo saDaltos porque e necessario lique-
fazer 0 gas, que e principalmente metano e por isso
tem um ponto de ebuli\ao a pressao atmosferica de
-164 DC.Uma possivel estrategia e oxidar 0 metana a
metano!, CI-LpH, que tem um ponto de ebuli\ao de 65°c
e que pode, assim, ser transportado mais facilmente.
Suponha que 10,7 x 109 pes3 de metana a pressao at-
mosferica e 25 DCsejam oxidados a metanol. (a) Qual
o volume de metanol farmado se a densidade do
CHpH for 0,791 g/L? (b) Escreva as egua\oes qui-
micas balanceadas para as oxida\oes do metano e
metanol em CO2(g) e HP(I). Calcule a varia\ao total
de entalpia para a combustao completa da quantida-
de equivalente de metanol, como calculado no item
(a). (c)°metano, quando liquefeito, tern densidade
de 0,466 g/mL; a densidade do metanol a 25°C e
0,791 g/L. Compare a varia\ao de entalpia na com-
bustao de uma unidade de volume de metano liqui-
do e metanol lfquido. Do ponto de vista de
produ\ao de energia, qual substancia tem a maior
entalpia de combustao par unidade de volume?

[10.105] °pentafluoreto de iodo gasoso, IFs' pode ser prepa-
rado pela rea\ao de iodo solido e fluar gasoso:

lis) + 5F2(g) -----'> 2IFs(g)
Adicionam-se a um frasco de 5,00 L con tendo 10,0g
de 1210,0 g de F2 e a rea\ao prossegue ate que um dos
rea gentes seja completamente consumido. Depoisde
a rea\ao se completar, a temperatura no frasco e
125 DC.(a) Qual e a pressao parcial de IFs no frasco?
(b) Qual e a fra\ao em quantidade de materia de IPs
no frasco?

[10.106] Uma amostra de certa mistura de carbonato de mag-
nesio e carbonato de calcio e tratada com excessode
acido claridrico. A rea\ao resultante produz 1,72Lde
gas dioxido de carbono a 28 DCe 743 torr de pressao.
(a) Escreva equa\oes quimicas balanceadas para as
rea\oes que ocorrem entre 0 acido clorfdrico e cada
um dos componentes da mistura. (b) Calcule a quan-
tidade de materia total de dioxido de carbono quese
forma a partir dessas rea\oes. (c) Supondo que asrea-
\oes sejam completas, calcule a porcentagem em
massa de carbonato de magnesio na mistura.


