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Resumo 
Esta dissertação pretende alargar o âmbito de aplicação do formalismo de Gibbs-Tisza-Callen 

adaptado às questões da termodinâmica do equilíbrio químico. Mostra-se ainda a 

potencialidade de aplicação das equações fundamentais dos sistemas termodinâmicos e 

obtém-se um conjunto de recomendações que permite a obtenção destas equações a partir de 

informação inicialmente disponível sobre os sistemas. São exploradas as condições de 

equilíbrio e entalpia de reacção de acordo com este formalismo, bem como a aplicação a 

sistemas particulares constituídos por misturas de gases perfeitos e gases reais. Nestes 

últimos são aplicados os modelos de van der Waals e virial. Paralelamente é apresentada a 

abordagem tradicionalmente efectuada às questões de equilíbrio químico estudadas. Deste 

modo, conclui-se acerca das vantagens da aplicação do formalismo proposto, nomeadamente 

ao permitir a obtenção de expressões explícitas que beneficiam de uma mesma base formal e 

que permitem uma maior flexibilidade e capacidade de generalização ao nível da sua 

aplicação. 

 

 

Palavras-chave: Termodinâmica; equilíbrio químico; Gibbs-Tisza-Callen; gás perfeito; van der 

Waals; virial 
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Abstract 
This dissertation aims to extend the level of application of the adapted Gibbs-Tisza-Callen 

formalism to the thermodynamic chemical equilibrium’s issues. One also discuss the potential 

application of fundamental equations of thermodynamic systems and one presents an iterative 

sequence of suggestions in order to obtain this equations from initial empirical information about 

the systems. Furthermore it is explored the equilibrium conditions and enthalpy of reaction in 

accordance with the proposed formalism as also as the application to particular thermodynamic 

systems of perfect gas mixtures or real gas mixtures. For this last one the models of van der 

Waals and virial are applied. Likewise one presents the traditional approach to the studied 

chemical equilibrium’s issues. Thus through this work the advantages of the application of the 

proposed formalism are concluded, including the ability of obtaining explicit equations that share 

the same formal basis and incremented flexibility and generalization on applications level. 

 

 

Keywords: thermodynamics; chemical equilibrium; Gibbs-Tisza-Callen; perfect gas; van der 

Waals; virial 
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1. Introdução 

1.1. Objectivos e motivação 
Nesta dissertação pretende-se sintetizar um conjunto de métodos e procedimentos que 

simplificam e sistematizam a resolução de problemas de equilíbrio químico. Para tal recorre-se 

ao formalismo de Gibbs-Tisza-Callen como referência reconhecida na área da Termodinâmica 

Macroscópica, dada a robustez da sua axiomática e rigor da sua formulação matemática 

(Domingos, et al., 2004). 

Os métodos propostos resultam sobretudo da extensão do referido formalismo de 

Gibbs-Tisza-Callen ao tratamento das questões de equilíbrio químico, construindo uma 

abordagem alternativa à tradicionalmente efectuada nestas áreas que, paralelamente, se 

pretende analisar. 

O formalismo proposto serve ainda de base ao desenvolvimento de um conjunto de 

recomendações para a obtenção de equações fundamentais que se pretende apresentar. 

Estas constituirão um elemento importante na aplicação do estudo do equilíbrio químico levado 

a cabo em casos particulares de sistemas termodinâmicos na fase gasosa. 

Mostra-se ainda, consequentemente, que estes procedimentos constituem ferramentas 

metódicas de amplo interesse e aplicabilidade na gestão e resolução de problemas ambientais. 

 

 

1.2. Enquadramento ambiental 
Na verdade a Termodinâmica tem como objectivo a generalidade, uma vez que é aplicável aos 

sistemas macroscópicos (Callen, 1985). Aliás, este âmbito macroscópico da Termodinâmica 

torna-a numa área científica independente de considerações ao nível atómico, subatómico ou 

molecular (Denbigh, 1981). Deste modo, sendo o Ambiente uma área que se ocupa do estudo 

dos sistemas físicos e naturais a uma escala macroscópica, torna-se evidente o papel que a 

Termodinâmica pode apresentar no estudo de questões ambientais. 

A Natureza mostra continuamente a tendência dos sistemas para um estado de equilíbrio. A 

Termodinâmica vem demonstrar precisamente esta tendência, através da imposição de limites 

e condições aos fluxos de energia, massa e entropia. Paralelamente, beneficia de uma 

estrutura lógica sólida e robusta baseada numa formulação matemática, capaz de descrever 

sistemas em equilíbrio (Valsaraj, 1995; Sousa, 2007). 

De facto, o estudo do equilíbrio constitui uma das áreas de estudo de que se ocupa a 

Engenharia do Ambiente, permitindo a caracterização do equilíbrio em sistemas com múltiplos 
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componentes, a determinação do equilíbrio de fases ou ainda o desenvolvimento da 

optimização de processos de separação. Neste âmbito o estudo do equilíbrio químico torna-se 

numa das áreas de maior relevância ao nível da Engenharia Química e da Engenharia do 

Ambiente (Valsaraj, 1995). 

É possível a extensão dos formalismos termodinâmicos ao estudo de outros sistemas numa 

perspectiva de integração e unificação das abordagens de diversas áreas do conhecimento, 

beneficiando da estrutura lógica e da formulação matemática da Termodinâmica (Sousa, 2007). 

Esta dissertação, ao alargar o âmbito de aplicação habitual do formalismo de 

Gibbs-Tisza-Callen às questões do equilíbrio químico, pretende contribuir para a construção de 

uma abordagem unificada às questões ambientais, em particular no que respeita aos 

problemas de equilíbrio químico. Estes problemas, como se mostra, apresentam um extenso 

interesse e aplicabilidade em Engenharia do Ambiente. 

Esta dissertação ocupa-se em particular do estudo do equilíbrio químico em sistemas 

constituídos por gases, sendo abordados o modelo de gases perfeitos e modelos de gases 

reais. Neste sentido, o estudo desenvolvido pretende contribuir como uma ferramenta com 

aplicabilidade e interesse ambiental sobretudo ao nível do estudo de reacções químicas 

atmosféricas e de reacções de combustão, incluindo as que se concretizam em condições 

extremas (situação em que se aplicam os modelos de gases reais). 

 

 

1.3. Contributo original 
A extensão inovadora do formalismo proposto nesta dissertação a áreas dominadas por uma 

abordagem tradicional, como a termodinâmica do equilíbrio químico, permite a obtenção de 

alguns resultados originais. Tal resulta sobretudo da estrutura lógica e da natureza axiomática 

do formalismo proposto quando aplicado às áreas em estudo nesta dissertação. Deste modo, 

realçam-se os seguintes aspectos que se pretende constituírem um contributo original desta 

dissertação: 

a. A apresentação de um conjunto de recomendações determinadas numa base empírica 

que permitem a obtenção de equações fundamentais para sistemas com um 

componente. 

b. A sistematização da metodologia de obtenção da condição de equilíbrio químico a 

partir da maximização da entropia do sistema. 

c. A extensão desta abordagem à minimização dos potenciais termodinâmicos, como 

forma de obtenção da condição de equilíbrio químico em diferentes condições. 

d. A determinação de forma inovadora de uma expressão explícita genérica para a 

entalpia de uma reacção. 
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e. No âmbito da aplicação do formalismo proposto a sistemas de misturas de gases 

perfeitos, de van der Waals ou de virial, a determinação das respectivas equações 

fundamentais e de expressões explícitas para as constantes de equilíbrio em função da 

temperatura e pressão. 

f. O desenvolvimento de uma abordagem formal comum ao equilíbrio químico em 

misturas gasosas, sem recurso a conceitos como a fugacidade que não representam 

variáveis de estado dos sistemas termodinâmicos. 

g. A determinação de expressões explícitas para a fugacidade em função das variáveis 

de estado que permitem a sua aplicação a situações de mistura de gases (a maioria 

dos casos práticos). 

 

 

1.4. Estrutura interna da dissertação 
O capítulo 2 constitui a apresentação do formalismo de Gibbs-Tisza-Callen adaptado que 

servirá de base ao estudo do equilíbrio químico levado a cabo. Este item inicia-se pela 

apresentação da axiomática que sustenta o formalismo proposto, seguido pela apresentação 

das principais definições e conceitos do mesmo. Seguidamente, apresenta-se e justifica-se um 

conjunto de recomendações para a obtenção de equações fundamentais para sistemas com 

um componente a partir de informação disponível. Note-se que a principal fonte de obtenção de 

dados termodinâmicos baseia-se na actividade experimental, donde surgem equações que 

envolvem variáveis externas, pelo que, de acordo com o formalismo apresentado, torna-se 

necessária a obtenção da equação fundamental destes sistemas. 

No capítulo 3 é apresentada a extensão do formalismo apresentado no item 2 ao estudo do 

equilíbrio químico. Neste item são apresentados alguns conceitos e definições que 

complementam o formalismo apresentado no item 2 para a especificidade de sistemas onde 

ocorrem reacções químicas. São ainda determinadas as condições de equilíbrio químico em 

diversas condições e com restrições distintas de acordo com o formalismo proposto. Além 

disso, é apresentado o conceito de entalpia de uma reacção de acordo com este formalismo. É 

ainda apresentado um resumo da abordagem tradicional aos assuntos de equilíbrio químico em 

estudo. 

O capítulo 4 ocupa-se da aplicação dos conceitos genéricos apresentados no item 3 de acordo 

com o formalismo proposto a casos particulares de sistemas termodinâmicos constituídos por 

misturas gasosas. São apresentadas paralelamente as aplicações das abordagens proposta e 

tradicional aos sistemas de mistura de gases perfeitos e de gases reais. No caso dos sistemas 

de gases reais são aplicados os modelos de van der Waals e de virial. Para cada modelo de 

gases são desenvolvidos os aspectos apresentados no capítulo 3, isto é as condições de 
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equilíbrio e a entalpia da reacção, acrescidos da aplicação dos conceitos de constante de 

equilíbrio e estudo das suas consequências qualitativas. 

Por fim, no capítulo 5 são resumidas as principais conclusões desta dissertação, sobretudo no 

que respeita à análise comparativa das abordagens tradicional e proposta no âmbito das 

aplicações apresentadas. São ainda apresentados e justificados os principais elementos de 

desenvolvimento de trabalho futuro que surge como sequência imediata do trabalho produzido 

nesta dissertação, bem como as condições que devem ser consideradas na sua concretização. 
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2. Formalismo e método 
O formalismo e a notação propostos nesta dissertação têm como base o formalismo de 

Gibbs-Tisza-Callen (Callen, 1985; Tisza, 1966). Acrescem ainda as adaptações ao nível da 

axiomática, bem como da utilização sistemática de formas diferenciais no tratamento de 

derivadas parciais presentes em Domingos, et al. (2004). Deste conjunto, surge o formalismo 

proposto que é resumido em seguida. 

O formalismo proposto apresenta uma natureza axiomática, dedutiva e dotada de um 

tratamento matemático rigoroso. O conjunto dos axiomas de que parte é idêntico ao proposto 

por Domingos, et al. (2004), o qual se reproduz de forma abreviada no Quadro 1. 

Subjacente à axiomática proposta está a definição de sistemas termodinâmicos simples e 

compostos que define o âmbito de aplicação da mesma. Assim, citando Domingos, et al. 

(2004): 

Um sistema simples é definido como sendo macroscopicamente homogéneo, isotrópico e 

sem cargas eléctricas, suficientemente grande para que os efeitos superficiais possam ser 

desprezados e sem influência de campos eléctricos, magnéticos ou gravíticos. O sistema 

simples é completamente caracterizado pela energia interna, pelo volume e pelo número de 

moles de cada componente químico. Para um sistema simples é ainda possível definir uma 

variável de estado adicional, a entropia. 

Um sistema composto é um conjunto de  sistemas simples espacialmente disjuntos 

caracterizados pelas variáveis , , , …,  com 1,… , . 

Quadro 1: Axiomática de Gibbs-Tisza-Callen adaptada. (Domingos, et al., 2004) 

Axiomas Formulação Aplicabilidade 

1. Conservação 
da energia ∆  Sistema simples 

2. Aditividade 

 

 

 

 

… 

 

Sistema composto 

3. Equação 
fundamental 

Um sistema simples pode ser caracterizado por uma 
equação fundamental continuamente diferenciável, 

crescente da energia interna, homogénea de grau 1, do tipo 

, , , … ,  . 

Notar que esta função é identicamente equivalente a 

, , , … , . 

Sistema simples 
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Axiomas Formulação Aplicabilidade 

4. Postulado de 
Nernst 

lim 0 Sistema simples 

5. Máximo da 
entropia 

O equilíbrio é dado por: 

max
,…, , ,…, ,…

 

com ,  contantes. 

Sistema composto 

6. Positividade da 
temperatura 0 Sistema simples 

 

A equação fundamental de um sistema termodinâmico é apresentada como caracterizadora do 

mesmo, onde a entropia ou a energia interna (variáveis internas1) surgem como funções da 

variável interna restante e das variáveis extensivas volume e números de moles dos 

componentes químicos presentes no sistema. O conhecimento da equação fundamental 

permite ainda a determinação de equações de estado do sistema através das definições 

habituais das variáveis intensivas (Quadro 2 e Quadro 3), bem como dos coeficientes 

termodinâmicos (Quadro 4). 

Quadro 2: Definição das variáveis intensivas para sistemas com um componente. 

 Representação energética Representação entrópica 

E
qu

aç
ão

 
fu

nd
am

en
ta

l 

, ,  

ou 

,  

, ,  

ou 

,  

E
qu

aç
õe

s 
de

 e
st

ad
o 

(v
ar

iá
ve

is
 in

te
ns

iv
as

) 

,
   

1
,

 

,
   

,
 

,
 

,

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Definem-se como variáveis internas a entropia e a energia interna, isto é as variáveis que não são 
passíveis de serem medidas a partir do exterior do sistema. As restantes variáveis definem-se como 
variáveis externas. (Domingos, et al., 2004) 
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Quadro 3: Definição das variáveis intensivas para sistemas com múltiplos componentes. 

 Representação energética Representação entrópica 

E
qu

aç
ão

 
fu

nd
am

en
ta

l 

, , , … ,  , , , … ,  

E
qu

aç
õe

s 
de

 e
st

ad
o 

(v
ar

iá
ve

is
 

in
te

ns
iv

as
) 

, ,… ,

…
…

 
1

, ,… ,

…
…

 

, ,… ,

…
…

 
, ,… ,

…
…

 

, ,
… …
… …

 

, ,
… …
… …

 

 

Quadro 4: Definição dos coeficientes termodinâmicos na representação energética para sistemas 
com um componente2. 

Capacidade calorífica a pressão constante 

,
 

Compressibilidade isotérmica 

1
,

1
 

Capacidade calorífica a volume constante 

,
 

Compressibilidade isentrópica 

1
,

1
 

Expansibilidade isobárica 

1
,

1
 

 

Contudo, a informação habitualmente disponível relativa à caracterização de sistemas 

termodinâmicos não surge sob a forma de equações fundamentais. Veja-se a recolha de 

informação de sistemas termodinâmicos, frequentemente realizada a nível experimental e que 

permite a elaboração de modelos. A natureza empírica destes modelos implica 

necessariamente o recurso a variáveis externas e, portanto, à expressão destes sob a forma de 

equações de estado, coeficientes termodinâmicos ou outras equações que envolvam outras 

combinações de variáveis. Deste modo, para a obtenção e posterior utilização dos modelos 

                                                      
2 Os coeficientes apresentados são apenas os mais frequentemente utilizados e cuja interpretação física é 
mais evidente. Deste modo, poderiam ter sido consideradas as derivadas das restantes combinações de 
variáveis:  e . Contudo, estas derivadas podem ser expressas em função dos coeficientes 
definidos no Quadro 4. Note-se ainda a possibilidade de definição de coeficientes termodinâmicos para 
sistemas com múltiplos componentes. Estes obrigariam à definição de um maior número de coeficientes, 
crescente com o número de componentes do sistema. Para um sistema com  componentes ter-se-iam 
que considerar as derivadas de combinações entre as variáveis , , , , … , , , , , , … , . 
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numa vertente mais ampla, torna-se necessária a obtenção da equação fundamental do 

sistema em estudo a partir da informação disponível. 

A obtenção de equações fundamentais a partir coeficientes termodinâmicos ou de equações 

que envolvam variáveis intensivas implicará necessariamente primitivações. Note-se que as 

variáveis intensivas e os coeficientes termodinâmicos correspondem respectivamente a 

primeiras e segundas derivadas da equação fundamental do sistema (Quadro 5). Contudo, a 

informação disponível raramente permite que simples primitivações das equações conhecidas 

sejam suficientes para a obtenção explícita de uma equação fundamental, quer devido ao facto 

de estas equações envolverem variáveis extensivas e intensivas, quer pelas funções 

desconhecidas que resultam dos processos de primitivação. Deste modo, torna-se relevante no 

processo de obtenção de equações fundamentais, não só o grau de diferenciação das 

variáveis presentes nas equações disponíveis face à equação fundamental, mas sobretudo a 

natureza das variáveis presentes e a combinação que geram nessas mesmas equações. 

Quadro 5: Grau de diferenciação das variáveis termodinâmicas para sistemas de um componente. 

Grau de 

diferenciação face 

à equação 

fundamental 

Variáveis 

0 
,  

,  

1 
, , ,  

1
, , ,  

2 

, , , , ,  

1
1

1
,        

1
1 ,

1
      

1
,        ,  

 

Da análise do Quadro 5 torna-se nítida a forma de obtenção da equação fundamental em 

sistemas de um componente a partir de uma equação de estado ou de um coeficiente 

termodinâmico que apresente as variáveis naturais indicadas. Veja-se um exemplo em que se 

dispõe das equações de estado ,  e , . Por primitivação directa de ,  obtém-se 

,  a menos de uma função desconhecida de  e por primitivação directa de ,  obtém-

se ,  a menos de uma função desconhecida de . Da combinação das duas funções 

,  obtidas, determinam-se as funções desconhecidas, chegando deste modo à equação 

fundamental (Figura 1). Deste modo, se mostra a necessidade de pelo menos duas equações 

do grau 1 para concretizar a obtenção da equação fundamental. Caso contrário, o 

conhecimento de apenas uma equação de estado torna-se insuficiente para a determinação da 

função desconhecida obtida após a primitivação. 
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Grau 0 ,  

Grau 0 , ,  u s, v, ψ s  

Grau 1 ,  ,  

Figura 1: Exemplo de obtenção da equação fundamental a partir de duas equações de estado. 

 

Veja-se ainda outro exemplo em que se dispõe de , , ,  e , , isto é funções 

de grau 2 ou segundas derivadas da equação fundamental (Figura 2). Neste caso, a 

complexidade do processo de obtenção da equação fundamental será maior, uma vez que será 

necessário um maior número de relações e procedimentos. 

Grau 0 ,  

Grau 0 , ,   , ,  

Grau 1 ,   ,  

Grau 1 ,  ,   

Grau 2      

Grau 2 , ,   , ,  , ,   

Grau 1 , ,   , ,  , ,  , ,  

Grau 2    ,  ,  

; ;  

Grau 2 ,  ,  ,    

Figura 2: Exemplo de obtenção da equação fundamental a partir de três coeficientes 
termodinâmicos. 

 

Neste caso o uso das relações entre os coeficientes termodinâmicos permite à partida o 

conhecimento dos 5 coeficientes da representação energética. Isto é, partindo do 

conhecimento de apenas quaisquer 3 coeficientes, é possível a determinação dos 2 restantes. 
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Uma vez dispondo dos 5 coeficientes (segundas derivadas da equação fundamental) será 

necessário primitivar os mesmos, a fim de caminhar no objectivo de alcançar expressões que 

correspondam a graus de diferenciação inferiores face à equação fundamental. Contudo, as 

expressões obtidas após primitivação apresentam funções desconhecidas das variáveis que 

eram constantes nas derivadas que definem os coeficientes termodinâmicos. Deste modo, 

como não é possível o conhecimento directo destas funções desconhecidas, porque os 

coeficientes não correspondem a derivadas parciais com as mesmas variáveis independentes, 

será necessário obter outras expressões que permitam concluir acerca das funções 

desconhecidas. Estas expressões podem ser obtidas derivando as equações resultantes da 

primitivação efectuada em ordem à variável que era constante no coeficiente de que se partiu e 

transformar estas derivadas noutras, utilizando a relação de Maxwell3. Deste modo, é possível 

obter novas expressões e combinações para as derivadas com as mesmas variáveis 

independentes e assim determinar as funções desconhecidas. Terminado este procedimento, 

procede-se a nova primitivação das variáveis de grau 1 já disponíveis, seguindo um 

procedimento idêntico àquele já utilizado no primeiro exemplo. 

Este exemplo mostra a necessidade de, por vezes, ser necessário derivar variáveis de grau 1, 

regressando a variáveis de grau 2. Este procedimento, pode aparentar um retrocesso face ao 

objectivo de obter a equação fundamental, mas na realidade a derivação de informação 

disponível pode permitir obter informação suplementar que pode complementar aquela que já é 

conhecida. Contudo, não será necessária a derivação de variáveis de grau 2, onde 

obter-se-iam expressões de grau 3, uma vez que se dispõe de relações entre os vários 

coeficientes termodinâmicos4. 

Por outro lado, mostra-se a necessidade permanente de relacionar toda a informação 

disponível em cada momento, mesmo que corresponda a graus de diferenciação mais 

distantes da equação fundamental, de modo a complementar a informação ainda 

desconhecida. Conclui-se ainda a necessidade de primitivar sempre que possível as derivadas 

parciais disponíveis, uma vez que o objectivo central do procedimento de obtenção consiste em 

reduzir o grau de diferenciação das variáveis obtidas face à equação fundamental. 

De facto, o processo de obtenção de equações fundamentais torna-se mais complexo de 

acordo com a distância do grau de diferenciação face à equação fundamental da informação 

disponível. Obter a equação fundamental a partir de coeficientes termodinâmicos (segundas 

derivadas da equação fundamental) torna-se mais complexo do que obtê-la a partir de 

equações de estado (primeiras derivadas da equação fundamental). 

                                                      
3 Através da notação de formas diferenciais é possível falar de uma única relação de Maxwell em vez das 
quatro relações de Maxwell habitualmente definidas (vide Anexo A). 
4 Na verdade, são conhecidas as relações entre os coeficientes termodinâmicos para sistemas de um 
componente na representação energética. Contudo, através de um procedimento análogo ao que levou à 
obtenção dessas relações, é possível obter outras que relacionem os coeficientes termodinâmicos na 
representação entrópica. Estes, porém, não são frequentemente utilizados, porque a sua interpretação 
física é bastante menos intuitiva que a dos coeficientes na representação energética. 
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No entanto, a complexidade deste procedimento depende sobretudo da natureza das variáveis 

envolvidas nas equações disponíveis. Note-se que os exemplos apresentados foram baseados 

em informação constante do Quadro 5, isto é de coeficientes termodinâmicos ou equações de 

estado cujas variáveis são as indicadas neste quadro. Deste modo, a utilização de informação 

inicial que se traduza noutras equações que envolvam outras combinações de variáveis 

introduzem complexidade no processo de obtenção. Porém, os fundamentos do método a 

seguir mantêm-se os mesmos, ou seja o procedimento de obtenção da equação fundamental 

continua a basear-se na resolução de um sistema de equações diferenciais parciais que 

envolve a informação disponível e os constrangimentos resultantes das definições quer das 

variáveis intensivas, quer dos coeficientes termodinâmicos. 

A diversidade da natureza da informação de partida torna impossível a determinação de um 

algoritmo inequívoco que permita a resolução deste sistema de equações. No entanto, é 

possível elencar um conjunto de recomendações que levam necessariamente à obtenção da 

equação fundamental. Estas devem ter em conta, por ordem de relevância, os seguintes 

objectivos: 

a. a diminuição do grau de diferenciação das variáveis, feita necessariamente através de 

primitivações; 

b. a determinação das funções desconhecidas que resultam das primitivações. 

Para que sejam alcançados estes objectivos será então necessária a aplicação dos seguintes 

procedimentos, por ordem de prioridade: 

a. a primitivação, sempre que possível, de todas as derivadas parciais disponíveis em 

cada momento; 

b. a determinação de funções desconhecidas resultantes das primitivações, igualando 

derivadas parciais com as mesmas variáveis independentes; 

c. a derivação das equações resultantes das primitivações em ordem à variável que era 

constante na derivada parcial de que se partiu e a utilização da relação de Maxwell 

para transformar as derivadas obtidas noutras derivadas parciais; 

d. a obtenção de todas as derivadas parciais possíveis a partir das equações disponíveis 

e a utilização da relação de Maxwell para transformar as derivadas obtidas noutras 

derivadas parciais; 

e. a obtenção de coeficientes termodinâmicos a partir da utilização da relação de Maxwell 

sobre as derivadas parciais disponíveis; 

f. a obtenção de coeficientes termodinâmicos a partir das relações entre coeficientes 

termodinâmicos. 

Note-se que todos estes procedimentos sequenciais, que garantem o cumprimento dos 

objectivos elencados e a respectiva ordem de relevância, devem ser acompanhados pela 

permanente substituição de informação nova em informação disponível, de modo a extrair 

informação nova suplementar. 
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Acresce o carácter sequencial do elenco de procedimentos apresentado que permite a 

composição de um processo iterativo de acções que garanta o cumprimento dos objectivos 

descritos, a sua ordem de relevância, culminando na obtenção da equação fundamental do 

sistema. Neste sentido, apresenta-se um conjunto de recomendações para a obtenção de 

equações fundamentais para sistemas de um componente com base em equações inicialmente 

disponíveis5 e que consiste na aplicação iterativa e sucessiva dos seguintes procedimentos: 

1. Primitivar, se possível, as derivadas parciais presentes nas equações disponíveis. No 

caso de ter sido possível, ter em conta os seguintes procedimentos: 

a. Caso sejam integradas duas derivadas parciais com as mesmas variáveis 

independentes, igualar as expressões obtidas e obter deste modo as funções 

desconhecidas. 

b. Caso contrário, derivar as expressões obtidas em ordem à variável que era 

constante na derivada parcial de que se partiu e, se a informação obtida não 

for suficiente, utilizar a relação de Maxwell para transformar as derivadas 

noutras derivadas parciais. 

2. No caso de equações disponíveis que não envolvam coeficientes termodinâmicos, 

obter as derivadas parciais possíveis e ter em conta os seguintes procedimentos: 

a. Utilizar a relação de Maxwell para transformar as derivadas parciais obtidas 

noutras derivadas parciais. 

b. No caso de se dispor de coeficientes termodinâmicos noutras equações, 

utilizar as definições dos coeficientes termodinâmicos e, se necessário, as 

relações de Maxwell para obter outros coeficientes termodinâmicos a partir das 

derivadas obtidas em 2. 

3. No caso de equações disponíveis que envolvam coeficientes termodinâmicos, 

conjugá-las com as equações seguintes para obter outros coeficientes termodinâmicos. 

   ;       ;     

4. Substituir as equações obtidas noutras anteriormente disponíveis, de modo a obter 

novas equações, funções desconhecidas ou a equação fundamental. Caso não se 

obtenha a equação fundamental, retomar o ponto 1, considerando toda a informação 

suplementar obtida. 

  

                                                      
5 Apresenta-se no Anexo B um exemplo de aplicação destas recomendações para obtenção da equação 
fundamental. 
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3. Termodinâmica do equilíbrio químico 
O estudo do equilíbrio químico constitui uma das áreas de maior importância e aplicabilidade 

ambiental da Termodinâmica. A Termodinâmica do Equilíbrio Químico permite dar resposta a 

algumas questões com relevância ambiental como qual o estado de equilíbrio final de um 

composto no ambiente natural ou quais as dependências do estado de equilíbrio em relação a 

variáveis de estado ambientais como a temperatura (Valsaraj, 1995). 

Acresce a unicidade e robustez do formalismo proposto no capítulo 2 com o qual se tratará a 

Termodinâmica do Equilíbrio Químico partindo com base no trabalho desenvolvido nesta área 

presente em Callen (1985). Com esta abordagem pretende-se a extensão do formalismo de 

Gibbs-Tisza-Callen adaptado às questões da Termodinâmica do Equilíbrio Químico, 

contribuindo deste modo para abordagens destes assuntos de uma forma sistemática, dotada 

de uma axiomática robusta e de um tratamento matemático rigoroso e, sobretudo unificada e 

sem falhas conceptuais e de abordagem (Denbigh, 1981). 

O estudo da Termodinâmica do Equilíbrio Químico parte da definição das condições de 

equilíbrio, onde se recorre ao formalismo termodinâmico para a expressão rigorosa deste 

estado. A definição destas condições permitirá a caracterização do estado de equilíbrio de uma 

reacção e, deste modo, a conclusão acerca das consequências deste estado, bem como a sua 

dependência em relação às variáveis de estado do sistema. 

Por outro lado, o estudo da calorimetria das reacções químicas constitui outro aspecto 

frequentemente tratado pela Termodinâmica do Equilíbrio Químico e que assume uma 

relevância ambiental inequívoca. Veja-se, por exemplo, a problemática do estudo dos 

processos de combustão, assuntos frequentemente objecto de análise da Engenharia do 

Ambiente e cuja relevância ambiental é inquestionável. 

Este capítulo ocupar-se-á então da descrição das condições de equilíbrio químico através do 

formalismo sintetizado no capítulo 2, abordando ainda as questões ligadas à entalpia das 

reacções químicas. No item 3.3 apresentar-se-á a abordagem tradicional à descrição do 

equilíbrio químico, comparando-a com a abordagem proposta. São ainda desenvolvidos no 

item 3.4 os conceitos associados à entalpia da reacção quer na abordagem proposta, quer 

através da abordagem tradicional. 

 

 

3.1. Definições e conceitos 
Uma reacção química é habitualmente representada identificando os reagentes e produtos 

intervenientes, explicitando a respectiva estequiometria e relacionando-os através da sua 

posição relativa a uma dupla seta. A título de exemplo, considere-se a reacção de combustão 
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do hidrogénio (3.1.1) em que os componentes intervenientes reagem segundo a proporção de 

duas moles de hidrogénio por cada mole de oxigénio para a produção de duas moles de água. 

2 2  
(3.1.1) 

Contudo, esta equação também pode ser expressa como 

0 2 2  . 
(3.1.2) 

Deste modo, usando a notação de Callen (1985), uma reacção química poder-se-á escrever 

genericamente como 

0  . 

(3.1.3) 

Nesta notação  representa o coeficiente estequiométrico da espécie  (+2, -1 e -2 para o caso 

da reacção de combustão do hidrogénio), e  o símbolo químico da espécie  (H2O, O2 e H2 

para o caso da reacção exemplificada). Note-se portanto que o sinal do coeficiente 

estequiométrico  é arbitrário, na medida em que é também equivalente a utilização do seu 

simétrico quando se expressa a reacção inversa. Contudo, numa mesma equação a utilização 

relativa dos sinais dos coeficientes estequiométricos deve ser coerente com a utilizada para as 

restantes espécies intervenientes (Callen, 1985). 

Um conceito importante no estudo do equilíbrio químico é o de avanço da reacção que traduz o 

grau de transformação dos reagentes em produtos. Este conceito é directamente estabelecido 

pelo estado de equilíbrio e depende das quantidades iniciais de cada componente. Ainda de 

acordo com Callen (1985) tendo em consideração um determinado número de moles de um 

dado componente  do sistema termodinâmico após ser atingido o estado de equilíbrio pode ser 

definido como 

, , ∆  , 

(3.1.4) 

onde ,  representa o número de moles do componente  presente no sistema previamente à 

concretização da reacção química e ∆  a variação do número de moles deste componente 

entre os dois momentos considerados. Contudo, a variação da quantidade química de qualquer 

componente durante uma reacção ( ) está dependente da estequiometria da reacção, 

dependendo portanto do coeficiente estequiométrico do componente em causa. Deste modo, 

Callen (1985) propõe a definição de um factor de proporcionalidade Ñ que não depende do 

componente como 
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Ñ , 

(3.1.5) 

também designada como Lei de Proust das Proporções Definidas (Güémez, et al., 1998). Esta 

pode ainda ser genericamente expressa como 

Ñ . 
(3.1.6) 

Deste modo, a equação (3.1.4) pode ser reescrita como 

, ∆Ñ . 
(3.1.7) 

As definições apresentadas neste item podem também ser generalizadas para um sistema 

onde ocorram múltiplas reacções simultâneas, representadas pelo sistema (3.1.8). Neste caso, 

o número de moles total de cada componente após ser atingido o equilíbrio é dado por (3.1.9). 

0

…

0

 

(3.1.8) 

, ∆Ñ  

(3.1.9) 

 

 

3.2. Condições de equilíbrio 
Através da axiomática exposta no Quadro 1, aplicando o axioma do máximo da entropia, o 

estado de equilíbrio de um sistema termodinâmico é dado pelo máximo da entropia, para certas 

condições. Também de acordo com a axiomática referida, a equação fundamental de um 

sistema com  componentes na representação entrópica é da forma , , , … , . 

No caso particular de um sistema onde se verifica a ocorrência de reacções químicas (e 

consequente variação da quantidade de cada composto), a determinação da condição de 

equilíbrio corresponderá a um problema de maximização sujeita à estequiometria e às 

condições iniciais do sistema. Tratar-se-á de um problema de maximização da entropia num 

sistema constituído pelas quantidades iniciais de  componentes em que num dado momento 

passam a ser permitidas as reacções químicas. 
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Callen (1985) propõe a consideração de que a reacção decorre num recipiente rígido e 

adiabático, ou seja sem trocas de massa, trabalho ou calor com o exterior. Nessas condições 

poder-se-ão considerar constantes  e . Deste modo, o problema de maximização pode ser 

formulado do seguinte modo: 

max
,…,

, … ,  sujeito a 
, ∆Ñ
…
, ∆Ñ

 . 

(3.2.1) 

Utilizado os constrangimentos do problema para eliminar as variáveis , … , , o problema 

anterior resulta num problema de maximização não constrangida: 

max
∆Ñ

∆Ñ ,… , ∆Ñ  . 
(3.2.2) 

Aplicando a condição de estacionaridade e desenvolvendo: 

Ñ
0 

Ñ Ñ Ñ
0 

0 

1
0 . 

(3.2.3) 

Uma vez que 0, conclui-se que a condição de equilíbrio de um sistema onde ocorrem 

reacções químicas a energia interna e volume constantes é dada por 

, , ∆Ñ 0 . 

(3.2.4) 

Esta condição de equilíbrio (3.2.4), associada ao resultado (3.1.7), permite a caracterização do 

estado de equilíbrio, nomeadamente o conhecimento da composição química do sistema em 

equilíbrio. 

É frequente a utilização da energia de Gibbs no estudo de reacções químicas e em particular 

do equilíbrio químico. Aliás, a abordagem tradicionalmente realizada às questões do equilíbrio 

químico assenta exclusivamente na utilização da energia de Gibbs (Atkins, 1994; Azevedo, 

1995; Smith, et al., 1996). 

De facto, torna-se conveniente a utilização da energia de Gibbs no estudo do equilíbrio químico 

em sistemas a temperatura e pressão constantes, a grande maioria dos casos práticos. 
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Domingos, et al. (2004) mostra que os teoremas dos mínimos para os potenciais 

termodinâmicos constituem princípios equivalentes ao da maximização da entropia como 

caracterizadores do estado de equilíbrio. Em particular, para a energia de Gibbs, citando 

Domingos, et al. (2004): 

O valor no equilíbrio, de qualquer variável não constrangida de um sistema composto em 

contacto com uma fonte a temperatura constante Tr e uma fonte a pressão constante Pr, é o 

que minimiza a energia de Gibbs para T=Tr e P=Pr. 

Deste modo, efectuando um processo análogo ao da maximização da entropia, considerando 

neste caso um sistema sujeito a pressão e temperatura constantes, a condição de equilíbrio 

resultará do seguinte problema de minimização constrangida: 

min
,…,

, … , sujeito a 
, ∆Ñ
…
, ∆Ñ

 . 

(3.2.5) 

Utilizado os constrangimentos do problema para eliminar as variáveis , … , , a condição 

anterior resulta no seguinte problema de minimização não constrangida: 

min
∆Ñ

∆Ñ ,… , ∆Ñ  . 
(3.2.6) 

Aplicando a condição de estacionaridade, desenvolvendo e sabendo que, por definição, 

,
: 

Ñ
0 

Ñ Ñ Ñ
0 

0 

0 . 

(3.2.7) 

Deste modo, conclui-se que a condição de equilíbrio de um sistema onde ocorrem reacções 

químicas a temperatura e pressão constantes é dada por 

, , ∆Ñ 0 . 

(3.2.8) 

Na verdade, a perfeita dualidade entre os princípios do máximo da entropia e do mínimo da 

energia (Domingos, et al., 2004), permite estender a determinação da condição de equilíbrio 

aos restantes potenciais termodinâmicos, num processo análogo ao realizado para a energia 

de Gibbs. 
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Por exemplo, para a energia de Helmholtz, o estado de equilíbrio corresponderá também a um 

problema de minimização. Citando Domingos, et al. (2004): 

O valor no equilíbrio de qualquer variável não constrangida de um sistema composto em 

contacto diatérmico com uma fonte de calor à temperatura Tr constante é o que minimiza a 

energia de Helmholtz do sistema composto, com T=Tr. 

Reproduzindo o tratamento já efectuado à energia de Helmholtz, considerando agora um 

sistema sujeito a temperatura e volume constantes, obtém-se o seguinte problema de 

minimização constrangida: 

min
,…,

, … , sujeito a 
, ∆Ñ
…
, ∆Ñ

 . 

(3.2.9) 

Eliminando os números de moles com os constrangimentos do problema, obtém-se o problema 

de minimização não constrangida 

min
∆Ñ

∆Ñ ,… , ∆Ñ  . 

(3.2.10) 

Aplicando a (3.2.10) a condição de estacionaridade e desenvolvendo: 

Ñ
0 

Ñ Ñ Ñ
0 

0 

0 . 

(3.2.11) 

Conclui-se deste modo que a condição de equilíbrio de um sistema onde ocorrem reacções 

químicas a temperatura e volume constantes é dada por 

, , ∆Ñ 0 . 

(3.2.12) 

Por último, para a entalpia, citando Domingos, et al. (2004): 

O valor r no equilíbrio de qualquer variável não constrangida de um sistema composto em 

contacto com um reservatório de pressão com a pressão constante Pr é o que minimiza a 

entalpia do sistema composto, com P=Pr. 
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Deste modo, considerando um sistema sujeito a entropia e pressão constantes, obtém-se o 

problema de minimização constrangida (3.2.13) e, por eliminação do número de moles, o 

problema de minimização não constrangida (3.2.14). 

min
,…,

, … , sujeito a 
, ∆Ñ
…
, ∆Ñ

 . 

(3.2.13) 

min
∆Ñ

∆Ñ ,… , ∆Ñ  . 
(3.2.14) 

Aplicando a condição de estacionaridade e desenvolvendo: 

Ñ
0 

Ñ Ñ Ñ
0 

0 

0 . 

(3.2.15) 

Conclui-se deste modo que a condição de equilíbrio químico num sistema a entropia e pressão 

constantes é dado por 

, , ∆Ñ 0 . 

(3.2.16) 

Verifica-se que independentemente da via pela qual se obtém a condição de equilíbrio, 

obtém-se um resultado com a mesma aparência (Quadro 6). Contudo, apesar de qualquer uma 

das equações fundamentais , , , … , , , , , … , , , , , … ,  ou 

, , , … ,  traduzir de forma completa o comportamento do sistema (Domingos, et al., 

2004; Güémez, et al., 2000), em cada caso o potencial químico será função de variáveis 

diferentes consoante seja obtido a partir da entropia, energia de Gibbs, energia de Helmholtz 

ou entalpia. Na verdade obtêm-se resultados distintos para casa caso e, consequentemente, 

composições químicas em equilíbrio distintas. Será necessário, deste modo, em cada problema 

de equilíbrio químico, escolher quais as restrições que se adequam à especificidade prática 

dos problemas em causa. Contudo, como já foi referido, a determinação da condição de 

equilíbrio através da energia de Gibbs torna-se na opção mais frequente, pois é aquela que se 

adapta à maioria dos casos práticos. 
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Quadro 6: Resumo dos métodos de obtenção da condição de equilíbrio químico. 

Restrições ,  constantes , constantes , constantes ,  constantes 

Função 
utilizada , , , … ,  , , , … ,  , , , … ,  , , , … ,  

Enunciado 
do 

problema 
max
∆Ñ

∆Ñ ,… , ∆Ñ  min
∆Ñ

∆Ñ ,… , ∆Ñ  min
∆Ñ

∆Ñ ,… , ∆Ñ  min
∆Ñ

∆Ñ ,… , ∆Ñ  

Condição 
de 

equilíbrio 
0 

Potencial 
químico , , ∆Ñ  , , ∆Ñ  , , ∆Ñ  , , ∆Ñ  

 

É também legítimo utilizar a condição de equilíbrio como medida do afastamento ao estado de 

equilíbrio de um dado sistema. Esta análise permite ainda, numa situação de não equilíbrio, 

prever em que sentido a reacção se vai desenvolver, ou seja se é espontânea a transformação 

de reagentes em produtos ou o contrário. 

A análise deste afastamento ao estado de equilíbrio pode ser realizada em função do sinal da 

quantidade ∑ . Por exemplo, se se tiver ∑ 0, então o potencial químico dos 

produtos terá de aumentar e o dos reagentes terá de diminuir até que se atinja ∑ 0. 

Considerando o exemplo de um sistema sujeito a pressão e temperatura constantes, em que 

se tem , , ∆Ñ , e atendendo ao significado físico do potencial químico, que o equipara 

a uma “força química”, pode-se concluir que a um aumento de potencial químico deverá 

corresponder um aumento do número de moles desse componente para uma dada pressão e 

temperatura constantes, e vice-versa. Deste modo, numa situação em que se tenha ∑

0, conclui-se que a reacção química evoluirá no sentido da transformação dos reagentes em 

produtos. Obtém-se assim a relação entre o sinal de ∑  e o sentido da espontaneidade 

da reacção química (Quadro 7). 

Quadro 7: Consequências qualitativas do sinal de ∑ . 

Sinal de 
∑  0 0 0 

Caracterização do 
equilíbrio 

Reacção espontânea no 
sentido da transformação 
de reagentes em produtos 

Equilíbrio químico 
Reacção espontânea no 
sentido da transformação 
de produtos em reagentes 

 

Alternativamente, como ∑  e 
Ñ

 são equivalentes num sistema sujeito a pressão e 

temperatura constantes, é possível efectuar esta análise com base no estudo do sinal de 
Ñ
. 

Note-se que uma reacção é espontânea se houver produção de entropia a energia interna e 
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volume constantes ou, analogamente, se houver diminuição da energia de Gibbs a pressão e 

temperatura constantes. Neste caso, numa evolução para um estado de equilíbrio ter-se-á 

sempre 0. Assim, em função do sinal de 
Ñ
, conclui-se sobre o sinal de Ñ e deste modo, 

através do resultado (3.1.7) e da definição do sinal de  (3.1.3), sobre o sentido em que uma 

determinada reacção será espontânea (Quadro 8). 

Quadro 8: Consequências qualitativas do sinal de 
Ñ
. 

Sinal de 
Ñ

 
Ñ

0 
Ñ

0 
Ñ

0 

Sinal de Ñ Ñ 0 Ñ 0 Ñ 0 

Caracterização do 
equilíbrio 

Reacção espontânea no 
sentido da transformação 
de reagentes em produtos 

Equilíbrio químico 
Reacção espontânea no 
sentido da transformação 
de produtos em reagentes 

 

 

3.3. Abordagem tradicional 
O estudo do equilíbrio químico baseia-se tradicionalmente na análise da energia de Gibbs do 

sistema (Atkins, 1994; Azevedo, 1995; Smith, et al., 1996). De facto os estados de equilíbrio 

correspondem aos mínimos da energia de Gibbs do sistema, em condições de pressão e 

temperatura constantes, as de maior interesse e aplicabilidade prática. 

No estudo do equilíbrio químico, nomeadamente na sua quantificação, é usado o conceito de 

energia de Gibbs de reacção, ∆ , definida como a derivada da energia de Gibbs de um 

sistema em ordem ao avanço da reacção (Atkins, 1994). A energia de Gibbs de reacção é 

calculada a partir dos potenciais químicos e coeficientes estequiométricos dos componentes 

através da equação (3.3.1). 

∆  

(3.3.1) 

Na prática a determinação das energias de Gibbs de reacção é efectuada através de valores 

tabelados para as energias de Gibbs de formação dos compostos em condições padrão, ∆ , 

relacionadas com os potenciais químicos dos componentes em condições padrão como em 

(3.3.2) (Atkins, 1994). 

∆ ° ° ∆ ° 

(3.3.2) 
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O uso de informação tabelada de propriedades de substâncias químicas pressupõe a definição 

de condições padrão. Estas constituem a definição de referências que permitem a utilização da 

informação publicada na determinação de propriedades em diversos estados relativos àquele 

definido como padrão. A International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), uma 

organização internacional que normaliza definições utilizadas na área da Química, define como 

estado padrão de uma substância a determinada temperatura a sua forma pura à pressão de 1 

bar (Atkins, 1994). 

A energia de Gibbs de reacção permite inferir o nível de proximidade ao ponto de equilíbrio 

químico numa dada reacção, bem como o sentido em que a mesma é espontânea. Esta 

relação encontra-se definida no Quadro 9 e é perfeitamente análoga à apresentada no 

formalismo proposto (Quadro 7 ou Quadro 8). 

Quadro 9: Consequências qualitativas do sinal da energia de Gibbs de reacção. 

Sinal da Energia 
de Gibbs da 

Reacção 
∆ 0 ∆ 0 ∆ 0 

Caracterização do 
equilíbrio 

Reacção espontânea no 
sentido da transformação 
de reagentes em produtos 

Equilíbrio químico 
Reacção espontânea no 
sentido da transformação 
de produtos em reagentes 

 

Note-se que portanto a condição de equilíbrio químico em condições de pressão e temperatura 

constantes é caracterizada por 

∆ 0 . 

(3.3.3) 

De facto o estudo do equilíbrio químico pode ser apresentado recorrendo a outras abordagens 

alternativas à energia de Gibbs, nomeadamente através da maximização da entropia (Gislason, 

et al., 2006). Contudo, esta abordagem implica uma formulação matemática mais extensa, o 

que a torna frequentemente não utilizada (Canagaratna, 2008). 

 

 

3.4. Entalpia e equilíbrio químico 
A entalpia de uma reacção química permite traduzir a energia libertada ou absorvida sob a 

forma de calor por uma determinada reacção química. Note-se, deste modo, a diferença de 

entalpia de uma reacção face à função de entalpia , , , … ,  do sistema a cujo mínimo 

corresponde o estado de equilíbrio como referido em 3.2. Para o propósito do actual item a 

determinação da entalpia de uma reacção implica o conhecimento da variação da entalpia em 
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função do avanço da reacção, isto é, pretende-se conhecer 
Ñ ,

 (Callen, 1985). Note-se que 

esta abordagem parte da consideração de um sistema a pressão e temperatura constantes e, 

portanto, em que a condição de equilíbrio resulta da minimização da energia de Gibbs. 

Tradicionalmente representada por ∆ , a entalpia de uma reacção corresponde na verdade a 

uma troca de calor. Veja-se que, para uma pressão constante, tem-se 0 e ainda 

 mesmo em processos irreversíveis. Nestas condições, a forma diferencial da entalpia de 

um sistema fechado pode ser dada por 

 . 
(3.4.1) 

Mostra-se assim que para uma pressão definida, mesmo em processos irreversíveis, a 

variação de entalpia de um sistema é igual à sua troca de calor com o exterior. 

Por outro lado,  pode ser definido como em (3.4.2). 

 

(3.4.2) 

Substituindo (3.4.2) em (3.4.1), obtém-se, para uma pressão constante: 

 . 

(3.4.3) 

Substituindo (3.1.6) em (3.4.3), obtém-se 

Ñ . 

(3.4.4) 

Esta expressão permite determinar de forma inovadora a entalpia duma reacção aqui definida 

como 
Ñ ,

 através da aplicação de formas diferenciais. Considere-se a expressão de 
Ñ ,

 

em formas diferenciais (3.4.5). 

Ñ , Ñ
 

(3.4.5) 

Substituindo (3.4.4) em (3.4.5), obtém-se 

Ñ , Ñ
∑ Ñ
Ñ

∑ Ñ
Ñ

 . 

(3.4.6) 
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Substituindo a relação de Maxwell para múltiplos componentes 

∑ Ñ 6: 

Ñ ,

∑ Ñ ∑ Ñ
Ñ

,Ñ

 . 

(3.4.7) 

Em particular, localmente em torno do estado de equilíbrio, pode substituir-se (3.2.8) em (3.4.7) 

e conclui-se que nestas condições a entalpia de uma reacção é dada por (3.4.8). 

Ñ ,
,Ñ

 

(3.4.8) 

Além da quantificação da entalpia da reacção, é relevante o conhecimento do seu sinal, uma 

vez que este define o sentido da troca de calor. Caso se tenha 
Ñ ,

0, a reacção química 

em causa define-se como endotérmica e a troca de calor estabelece-se no sentido do exterior 

para o sistema. No caso de se ter 
Ñ ,

0, a reacção define-se como exotérmica e ocorre 

libertação de energia sob a forma de calor para o exterior. 

A abordagem desenvolvida nesta dissertação permite o estabelecimento de uma expressão 

explícita para a entalpia da reacção. Ou seja, é possível a sua determinação caso se disponha 

de expressões explícitas para o potencial químico dos componentes intervenientes no sistema. 

Na abordagem tradicional, a entalpia de uma reacção para uma dada temperatura  é 

denotada por ∆ °  (Atkins, 1994), e é determinada em função das entalpias dos 

componentes do sistema como em (3.4.9) (Atkins, 1994). 

∆ ° °  

(3.4.9) 

Em (3.4.9) °  representa a entalpia molar padrão da espécie  à temperatura . Estes 

valores frequentemente encontram-se tabelados quando se referem às entalpias de formação 

∆ ° , podendo assumir outras designações em função da especificidade da reacção 

química em causa. Ainda segundo Atkins (1994) é frequente a utilização da equação (3.4.10) 

para a determinação da entalpia a uma temperatura , quando conhecida a uma temperatura 

. Na verdade este processo de obtenção é rigoroso a pressão constante ou em sistemas de 

gases perfeitos. Analogamente, é possível obter, para uma dada temperatura constante, a 

entalpia a uma pressão , conhecido o seu valor a uma pressão , através de (3.4.11). 

                                                      
6 Esta relação de Maxwell obtém-se por analogia ao caso de sistemas onde ocorrem reacções químicas a 
partir de uma relação de Maxwell incluindo o número de moles (vide equação (A.9) do Anexo A). 
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(3.4.10) 

 

(3.4.11) 

Deste modo, apesar de formalmente bastante distintas, a abordagem tradicional fornece 

necessariamente os mesmos resultados que a abordagem proposta, aplicando-se ambas a 

condições de pressão e temperatura constantes. Contudo, na abordagem tradicional o cálculo 

da entalpia da reacção baseia-se em valores tabelados, portanto previamente determinados. 

Por outro lado, na abordagem proposta a equação (3.4.8) tem a vantagem de sintetizar toda a 

informação necessária para cálculo da entalpia da reacção directamente, por exemplo, em 

função da temperatura e da pressão do sistema, uma vez que 
,

, , , … , . 
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4. Equilíbrio químico em sistemas termodinâmicos particulares 

O estudo do equilíbrio químico aplicado aos sistemas cujos componentes se encontram na fase 

gasosa assume um interesse acrescido, não só por estes sistemas constituírem grande parte 

das reacções químicas com interesse ambiental, como também por constituírem os sistemas 

de mais simples modelação. 

Deste modo, a aplicação aos sistemas de gases perfeitos torna-se naturalmente como o 

primeiro caso particular a ser analisado. A simplicidade deste modelo, bem como a sua 

aplicabilidade à grande maioria dos sistemas onde ocorrem reacções químicas na fase gasosa 

justificam a sua análise. Note-se que desde a aplicação às reacções químicas atmosféricas até 

ao estudo de processos de combustão em motores de combustão interna ou em ciclos 

termodinâmicos, o modelo de gás perfeito fornece bons resultados e simples utilização num 

largo espectro de condições práticas. 

Contudo, torna-se também relevante o estudo do equilíbrio químico aplicado a sistemas de 

gases reais. Além do interesse teórico desta abordagem, numa tentativa de sistematizar a 

aplicação aos sistemas na fase gasosa, surge ainda o interesse na modelação de fenómenos 

em condições extremas de pressão e temperatura, onde não é aplicável o modelo de gás 

perfeito (Zevenhoven, 2001). Nesta dissertação apenas são aplicados os modelos de gases 

reais de van der Waals e de virial. O primeiro, por se tratar de um modelo de grande 

simplicidade, que tradicionalmente surge nos tratamentos de gases reais e que fornece em 

certas condições bons resultados (Zevenhoven, 2001). O segundo, por constituir um modelo 

mais complexo que deriva directamente da mecânica estatística e onde, dada a sua forma de 

expansão em série, é possível obter resultados com uma exactidão indefinidamente acrescida 

pela consideração de mais termos da série. 

No capítulo 3 verificou-se que para aplicação da condição de equilíbrio será necessário obter 

uma expressão explícita do potencial químico de cada componente. Neste capítulo é 

apresentada uma abordagem sistemática a cada um dos moledos de gases enunciados, onde 

se determina o potencial químico para cada modelo e se retiram conclusões ao nível das 

constantes de equilíbrio, de acordo com a organização sequencial indicada no Quadro 10. 

Quadro 10: Sequência da abordagem aos modelos de gases no capítulo 4. 

Assunto Modelo de gás 
perfeito 

Modelo de van der 
Waals Modelo de virial 

Abordagem tradicional 4.1.3 4.2.1 4.2.1 

Equação de estado 4.1.1 4.2.2 4.2.3 

Equação fundamental 4.1.1 4.2.2 4.2.3 
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Assunto Modelo de gás 
perfeito 

Modelo de van der 
Waals Modelo de virial 

Potencial químico 4.1.1 4.2.2 4.2.3 

Fugacidade  4.2.2.1 4.2.3.1 

Constante de equilíbrio e 
dependência face à temperatura 

e à pressão 

4.1.1.1 

4.1.1.2 

4.1.2.1 

4.2.2.2 4.2.3.2 

Entalpia de reacção 4.1.2 4.2.4 4.2.4 

 

 

 

4.1. Equilíbrio químico em gases perfeitos 

4.1.1. Modelo de gás perfeito 
O potencial químico para uma mistura de gases perfeitos pode ser obtido através da aplicação 

directa da sua definição, isto é através da derivação em ordem ao número de moles da 

equação fundamental ou de um potencial termodinâmico (Quadro 3). 

No caso de sistemas de gases perfeitos é conhecida a equação fundamental de uma mistura 

de gases (4.1.3). Esta é obtida com base nas equações de estado (4.1.1) e (4.1.2). 

 

(4.1.1) 

 

(4.1.2) 

, ln ln  

(4.1.3) 

A partir desta equação fundamental, o potencial químico de um componente  vem como 

, ,
ln ln  , 

(4.1.4) 

onde  é uma função apenas da temperatura, definida como em (4.1.5). 
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1  ln , 1 
(4.1.5) 

Note-se que nas equações anteriores  é uma constante específica do gás , tal que ,  

(Domingos, et al., 2004). 

Considere-se o caso de maior aplicabilidade prática: um sistema termodinâmico onde ocorrem 

reacções químicas sujeitas a pressão e temperatura constantes, de modo a que o estado de 

equilíbrio seja definido pela equação (3.2.8). Neste caso, substituindo (4.1.4) na condição de 

equilíbrio, obtém-se a condição de equilíbrio para o caso particular de um sistema constituído 

por gases perfeitos (4.1.6). 

ln ln 0 

(4.1.6) 

4.1.1.1. Constante de equilíbrio 

É frequente a definição de uma constante que caracterize um estado de equilíbrio de uma 

reacção particular num dado sistema em função da pressão e da temperatura, a constante de 

equilíbrio. Em sistemas de misturas de gases perfeitos é oportuna a definição desta constante 

em função das fracções molares em equilíbrio dos componentes elevados ao respectivo 

coeficiente estequiométrico. Deste modo, desenvolvendo a equação (4.1.6) e resolvendo-a em 

ordem às fracções molares, obtém-se 

∑

 exp  . 

(4.1.7) 

Em sistemas de gases perfeitos é também conveniente a expressão de uma constante de 

equilíbrio em função das pressões parciais dos diversos constituintes. Na verdade, para gases 

perfeitos é possível relacionar uma fracção molar de um constituinte com a sua pressão parcial 

e pressão total do sistema através da equação de estado , como se vê em seguida: 

 . 

(4.1.8) 

Deste modo, o produto das fracções molares elevadas aos respectivos coeficientes 

estequiométricos pode ser relacionado com as pressões parciais, substituindo (4.1.8) em 

(4.1.7) e obtendo 

∑  . 

(4.1.9) 
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Assim, é possível obter uma expressão para uma constante de equilíbrio que caracteriza o 

estado de equilíbrio de uma dada reacção em função da pressão e temperatura do sistema e 

definida equivalentemente a partir dos produtos das fracções molares ou das pressões parciais 

dos constituintes em equilíbrio (4.1.10). 

, ∑
∑

 exp  

(4.1.10) 

4.1.1.2. Efeito da pressão no equilíbrio químico 

A dependência da constante de equilíbrio relativamente à pressão está apenas relacionada 

com a estequiometria dos reagentes e produtos. Se existe igual número de moles de reagentes 

e de produtos, verifica-se que ∑ 0 e, consequentemente, conclui-se que a pressão não 

afecta a constante de equilíbrio e, deste modo, a composição do sistema em equilíbrio. 

Por outro lado, se a quantidade de reagentes for superior à de produtos, tem-se ∑ 0. 

Nestas condições, um aumento de pressão do sistema traduzir-se-á num aumento da 

constante de equilíbrio. Como esta constante constitui uma medida da transformação de 

reagentes em produtos, um aumento de pressão nestas circunstâncias fará com que o sistema 

tenda para um novo estado de equilíbrio caracterizado por uma maior quantidade de produtos 

e uma menor quantidade de reagentes. Resultados simétricos obter-se-iam caso ∑ 0. 

Acresce a possibilidade de relacionar as consequências da equação (4.1.10) com o Princípio 

de Le Châtelier o que permite alargar o âmbito destas conclusões à análise sobre as variáveis 

intensivas. Deste modo, será possível concluir acerca de influência da temperatura na variação 

do volume. Note-se que a uma variação numa variável intensiva ( ) corresponde também 

uma variação na variável extensiva correspondente ( ) (Sousa, et al., 2006). Veja-se então que 

um aumento da pressão do sistema resultará numa diminuição do seu volume. No entanto, o 

valor absoluto desta variação será máximo se as restantes variáveis intensivas se mantiverem 

constantes, em particular se a temperatura se mantiver constante (Sousa, et al., 2006). 

Observa-se ainda a correspondência à verificação intuitiva do Princípio de Le Châtelier: de 

facto um sistema ao qual é aplicado um aumento de pressão irá reagir no sentido de contrariar 

esse aumento. Veja-se o seguinte exemplo: se a pressão a que o sistema está sujeito 

aumentar e se ∑ 0, então pela equação (4.1.10) conclui-se directamente pelo aumento 

da constante de equilíbrio e, consequentemente por um aumento da quantidade de produtos 

em detrimento da quantidade de reagentes. Como num sistema de gases perfeitos o volume 

ocupado é directamente proporcional ao número de moles e como se tem ∑ 0 , o 

aumento do número de moles dos produtos é feito à custa de maior número de moles de 

reagentes, resultando numa diminuição do número total de moles no sistema e, 

consequentemente numa diminuição do volume. Esta diminuição do volume irá contribuir para 

uma diminuição da pressão superior a que o sistema foi sujeito, contrariando, portanto esta 
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perturbação e verificando um resultado intuitivamente determinado pelo Princípio de Le 

Châtelier. 

O Quadro 11 resume as consequências qualitativas da equação (4.1.10) no respeita à sua 

dependência na pressão. 

Quadro 11: Dependência da constante de equilíbrio face à pressão. 

Condição 
estequiométrica 0 0 0 

Sinal da 
derivada 0 0 0 

 

4.1.2. Entalpia de reacção em gases perfeitos 
O conceito de entalpia de uma reacção, explorado genericamente no item 3.4, pode agora ser 

particularizado para os sistemas constituídos por gases perfeitos. Assim, substituindo a 

expressão explícita para o potencial químico de gases perfeitos (4.1.4) na expressão genérica 

para entalpia de uma reacção (3.4.8), tem-se 

Ñ ,
ln ln

,Ñ

 . 

(4.1.11) 

Desenvolvendo (4.1.11), 

Ñ ,
,Ñ

 . 

(4.1.12) 

Substituindo (3.2.8), considerando a vizinhança de um ponto de equilíbrio químico, obtém-se 

Ñ ,
 . 

(4.1.13) 

A equação (4.1.13) pode ainda ser expressa em função da constante de equilíbrio para 

sistemas de gases perfeitos definida em (4.1.10). Deste modo, obtém-se a relação de van’t 

Hoff a partir das definições e utilizando o formalismo apresentado nesta dissertação: 

Ñ ,
ln

,Ñ
 . 

(4.1.14) 



 

32 
 

Note-se que é assim possível determinar a entalpia de uma reacção apenas com base no 

conhecimento da dependência da constante de equilíbrio com a temperatura. Aliás esta é 

frequentemente a forma tradicional de cálculo da entalpia das reacções (Atkins, 1994). 

4.1.2.1. Efeito da temperatura no equilíbrio químico 

Para uma dada pressão constante, a dependência da constante de equilíbrio relativamente à 

temperatura implica o estudo de . Verifica-se que 

∑  exp  . 

(4.1.15) 

Substituindo (4.1.13), 

∑

 
Ñ ,

 exp  . 

(4.1.16) 

Como 
Ñ ,

 é o único termo sem sinal definido na equação (4.1.16), conclui-se que o sinal de 

Ñ ,
 é igual ao sinal de . Deste modo, caso uma reacção seja endotérmica 

Ñ ,
0, 

a um aumento da temperatura do sistema, corresponderá um aumento da constante de 

equilíbrio, ou seja o sistema tenderá para um outro estado de equilíbrio com uma maior 

quantidade de produtos e uma menor quantidade de reagentes. A situação inversa irá ocorrer 

no caso de uma reacção exotérmica. Também se conclui pela independência da constante de 

equilíbrio relativamente à temperatura, caso a entalpia da reacção seja nula. 

É possível ainda inferir a variação da entropia do sistema conhecida a variação da temperatura 

(Sousa, et al., 2006). Deste modo, numa reacção endotérmica, a um aumento da temperatura 

do sistema, corresponde um aumento da entropia do sistema, o que aliás pode ser inferido 

directamente da equação fundamental do sistema (4.1.3). O inverso ocorrerá no caso de uma 

reacção exotérmica. Note-se ainda que o valor absoluto da variação da entropia do sistema 

será maior caso de mantenha a pressão constante (Sousa, et al., 2006). 

O Quadro 12 resume a análise qualitativa desta equação no que respeita à sua dependência 

na temperatura e a respectiva relação com a entalpia da reacção. 

Quadro 12: Dependência da constante de equilíbrio face à temperatura. 

Entalpia da 
reacção Ñ ,

0 
Ñ ,

0  
Ñ ,

0 

Sinal da 
derivada 0 0 0 
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As consequências qualitativas da equação (4.1.10) expressam o princípio de Le Châtelier, isto 

é a equação (4.1.10) traduz os novos estados de equilíbrio do sistema após este ser sujeito a 

uma modificação das suas condições, nomeadamente pressão e temperatura, embora também 

as quantidades dos componentes. Mostra-se mais uma vez a verificação de uma abordagem 

intuitiva a este princípio. 

 

4.1.3. Abordagem tradicional 
Em sistemas de gases perfeitos, o potencial químico de cada componente é tradicionalmente 

representado como na equação (4.1.17) (Atkins, 1994). 

° ln ° 
(4.1.17) 

Na equação (4.1.17) ° representa o potencial químico da espécie  nas condições padrão. De 

facto, comparando a formulação tradicional expressa na equação (4.1.17) com a proposta 

(4.1.4), verifica-se que  

°  , 
(4.1.18) 

com  definido como em (4.1.5). 

Deste modo, verifica-se que a abordagem tradicional das questões de equilíbrio químico em 

sistemas de gases perfeitos é perfeitamente equivalente com a abordagem proposta, apenas 

diferindo a notação utilizada e o formalismo que lhe está subjacente. Refira-se novamente o 

âmbito de aplicação das abordagens em comparação, desenvolvidas para sistemas sujeitos a 

pressão e temperatura constantes. Contudo, o formalismo proposto pode facilmente ser 

adaptado a diversas condições de acordo com o Quadro 6. 

Por outro lado, comparando as formulações da entalpia da reacção, obtêm-se também 

resultados análogos e equivalentes. Tradicionalmente, a relação de van’t Hoff, resultado da 

aplicação particular do conceito de entalpia de reacção a sistemas de gases perfeitos, é 

expressa como 

ln ∆ °
 . 

(4.1.19) 

Este resultado é idêntico ao expresso através do formalismo proposto pela equação (4.1.14), o 

que mostra uma abordagem equivalente à proposta. Contudo, o formalismo proposto possibilita 

uma expressão explícita da constante de equilíbrio em função da pressão e temperatura do 

sistema, permitindo deste modo uma generalização e maior aplicabilidade desta relação. 
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4.2. Equilíbrio químico em gases reais 
São conhecidas as limitações ao modelo de gás perfeito, em particular quando se trata de 

sistemas a pressões elevadas ou temperaturas baixas. Contudo, o comportamento dos gases 

reais pode ser mais bem traduzido para determinados gases e condições de estado do sistema 

por modelos de gases reais. Estes permitem compensar os desvios ao modelo de gás perfeito 

por sistemas termodinâmicos reais através de um factor de compressibilidade  definido como 

 . 
(4.2.1) 

Para sistemas que se comportam como gases perfeitos tem-se 1, caso contrário o factor 

de compressibilidade desviar-se-á da unidade. 

 

4.2.1. Abordagem tradicional 
Analogamente ao estudo de equilíbrio químico já apresentado nos itens anteriores, torna-se 

necessário o conhecimento do potencial químico dos componentes do sistema. No entanto, 

tradicionalmente expressa-se o potencial químico de um gás real de acordo com a equação 

(4.2.2), de modo a conferir-lhe um formato idêntico ao potencial químico do gás perfeito (Atkins, 

1994) (Azevedo, 1995). 

° ln  

(4.2.2) 

Nesta equação recorre-se ao conceito de fugacidade de um gás   , definida segundo Atkins 

(1994) como 

,    , 
(4.2.3) 

em que  é um coeficiente de fugacidade adimensional que depende da temperatura, da 

pressão e da identidade do gás. 

Nestes modelos, a fugacidade surge como um conceito alternativo à pressão. Segundo Atkins 

(1994), a fugacidade pode ser interpretada como uma pressão parcial efectiva. Contudo, a 

fugacidade resulta da construção matemática de modo a que se verifique a equação (4.2.2) 

para qualquer gás e, portanto não apresenta um significado físico concreto. Note-se contudo 

que a fugacidade corresponde à pressão que um gás teria se fosse um gás perfeito, o que leva 

a que, por definição, em gases perfeitos se tenha , 1. 

Desenvolvendo a equação de Gibbs-Duhem (4.2.4), a temperatura constante, obtém-se a 

equação (4.2.5) para a determinação do coeficiente de fugacidade (Atkins, 1994; Bejan, 2006). 
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(4.2.4) 

ln
1

 

(4.2.5) 

A equação (4.2.5) é usada na determinação do coeficiente de fugacidade e, consequentemente 

da fugacidade a partir do conhecimento de uma equação de estado , . Contudo, são 

utilizadas frequentemente equações de estado para um só componente, pelo que se obtêm 

coeficientes de fugacidade para um determinado componente puro e não numa situação de 

mistura de gases que constitui a maioria dos casos práticos. 

Um dos objectivos das secções seguintes será a determinação de expressões analíticas 

explícitas para ,  de acordo com os modelos de gases reais considerados (van der 

Waals e virial) recorrendo ao formalismo proposto e ainda com a aplicabilidade a situações de 

mistura de gases. 

 

4.2.2. Modelo de van der Waals 
A equação de estado de van der Waals constitui sempre uma referência no estudo teórico de 

modelos de gases reais, dada a simplicidade do modelo e pelo facto de historicamente ter sido 

a primeira equação de estado cúbica (Barrie, 2005). 

Para sistemas de um único componente a equação de estado proposta por van der Waals é 

  , 
(4.2.6) 

onde o parâmetro  e  representam parâmetros específico para o componente em causa. 

Neste modelo, o parâmetro  representa o contributo das forças de atracção intermolecular, 

contribuindo deste modo como um factor que resulta na redução da pressão. O parâmetro  

representa o volume específico das moléculas de gás e contribui para a diminuição do volume 

disponível, como resultado da consideração do volume das moléculas do próprio gás. 

No entanto, no estudo desenvolvido nesta dissertação pretende-se a análise de sistemas com 

múltiplos componentes, ou seja em particular o estudo de sistemas de misturas de gases reais. 

Como tal, considere-se a generalização de outras equações de estado cúbicas de sistemas de 

um componente para misturas de gases concretizada em Smith, et al. (1996). Neste sentido, é 

legítima a generalização da equação de estado de van der Waals para uma mistura de gases 

de van der Waals, obtendo-se 

  , 
(4.2.7) 
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onde  representa a pressão total do sistema,  o volume total, ∑  e  e  os 

coeficientes generalizados calculados de acordo com as equações (4.2.8) e (4.2.9), onde os 

parâmetros  e  são calculados a partir das condições no ponto crítico das substâncias 

intervenientes de acordo com o Quadro 13 (Smith, et al., 1996). 

11

 

(4.2.8) 

1

 

(4.2.9) 

Quadro 13: Expressões usadas para a determinação dos coeficientes  e  generalizados para 
misturas de gases modelados por equações de estado cúbicas. (Smith, et al., 1996) 
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Deste modo, a partir da equação de estado para misturas de gases de van der Waals (4.2.7) 

pretende-se obter a expressão explícita do potencial químico de um componente  na mistura, 

seguido um tratamento análogo ao efectuado para os gases perfeitos. Note-se que neste caso 

se pretende aplicar a sequência de recomendações proposta no capítulo 2. Contudo, apesar de 

esta sequência se dirigir apenas a sistemas de um único componente, mostra-se que neste 

caso é possível aplicá-lo com sucesso a uma equação de estado para um sistema de múltiplos 

componentes. Dispõe-se ainda da informação inicial (4.2.10) e (4.2.11) que caracteriza 

qualquer modelo de gases reais que consiste na redução do modelo de uma mistura de van 

der Waals ao modelo de gás perfeito nas condições de um volume infinito ou uma pressão 

nula. 
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lim 0 
(4.2.10) 

lim 0 

(4.2.11) 

A dedução pormenorizada das equações fundamentais (4.2.12) e (4.2.13), obtidas a partir da 

equação de estado (4.2.7) e de acordo com o procedimento recomendado no capítulo 2, 

encontra-se no Anexo C. 

exp
ln ∑ ln ∑ ln ∑

∑  

(4.2.12) 

ln ln ∑ ln ln  

(4.2.13) 

Considere-se a equação fundamental (4.2.12). Esta equação também pode ser expressa em 

função da temperatura, obtendo-se 

  . 

(4.2.14) 

Verifica-se assim que a energia interna de uma mistura de gases de van der Waals 

corresponde à energia interna de uma mistura de gás perfeito subtraída da energia de atracção 

intermolecular. 

Por fim, a partir da equação fundamental obtém-se a equação (4.2.15) para o potencial químico 

de um componente  na mistura. 

, ,
ln 1 ln

2
 

(4.2.15) 

Note-se que na equação (4.2.15) o termo ln 1 ln  corresponde ao 

potencial químico de uma mistura de gases perfeitos considerando apenas o volume disponível 

do sistema, isto é considerando  em vez de . Relativamente aos restantes termos,  

representa o potencial da força de atracção intermolecular e , uma vez que constitui o 

produto de uma pressão por um volume molar, pode ser encarado como a energia necessária 

para vencer as colisões/repulsões originadas pela entrada de uma mole de gás no sistema. 

Note-se que no modelo de gás perfeito este termo não existe, devido ao pressuposto de não 

interacção e inexistência de volume das moléculas de gás. 
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4.2.2.1. Fugacidade 

De facto, a obtenção de uma expressão analítica explícita para o potencial químico de um 

componente  numa mistura de van der Waals permite a determinação de uma expressão 

explícita para a fugacidade definida em (4.2.2) segundo o modelo de van der Waals. Deste 

modo, combinando as equações (4.1.18), (4.2.2) e (4.2.15), desenvolvendo e resolvendo em 

ordem a , obtém-se 

1
  . 

(4.2.16) 

Reportando agora à definição de fugacidade dada pela equação (4.2.3), conclui-se deste modo 

que o coeficiente de fugacidade para misturas de van der Waals é definido como 

, ,
1

  . 

(4.2.17) 

Note-se que com esta definição se conclui que o coeficiente de fugacidade  apresenta um 

valor constante para todos os componentes da mistura, dependendo apenas da temperatura, 

do volume e o número total de moles de gás na mistura, tendo-se portanto . Na verdade, 

pode também apresentar-se  como função da pressão, temperatura e número total de moles, 

visto que a equação de estado (4.2.7) permite uma solução explícita em ordem ao volume. De 

facto é possível apresentar  como função de quaisquer três das quatro variáveis: , ,  e , 

uma vez que a equação de estado permite resoluções explícitas em ordem a , ,  e . 

Alternativamente, o coeficiente (4.2.17) pode ainda ser definido como função da temperatura e 

dum volume específico generalizado para a mistura de gases, 
∑

. Através da equação 

de estado, pode definir-se este coeficiente como função apenas da pressão e da temperatura, 

ficando , , , . Note-se que deste modo esta definição de coeficiente de 

fugacidade é compatível com a definição tradicional (4.2.3). 

4.2.2.2. Constante de equilíbrio 

Tal como realizado para os gases perfeitos, é possível a definição de constantes de equilíbrio. 

No caso dos gases reais é frequente a utilização da constante de equilíbrio definida como 

∏ . Deste modo, substituindo as expressões para o potencial químico em função da 

fugacidade (4.2.2) e (4.1.18) na condição de equilíbrio para  e  constantes, (3.2.8), obtém-se 

ln 0  . 

(4.2.18) 
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Desenvolvendo em ordem a ∏ , obtém-se a constante de equilíbrio em função da 

fugacidade, definida como 

∑
exp   . 

(4.2.19) 

Contudo, é legítima a definição de uma constante de equilíbrio análoga à definida para os 

sistemas constituídos por gases perfeitos igual ao produto das fracções molares dos 

componentes do sistema. Deste modo, recorrendo agora à expressão explícita para o potencial 

químico de um componente numa mistura de van der Waals (4.2.15), aplicando a condição de 

equilíbrio e desenvolvendo em ordem aos produtos das fracções molares, obtém-se 

, , 1
∑

exp
2

  . 

(4.2.20) 

A partir da constante de equilíbrio definida como em (4.2.20) facilmente se conclui que a 

caracterização do estado de equilíbrio e, consequentemente as constantes de equilíbrio, 

apresentam uma dependência face à pressão apenas relacionada com a estequiometria da 

reacção, em tudo semelhante ao verificado para as misturas de gases perfeitos. Se 

estequiometricamente o número de moles de reagente e produtos for igual (i.e. se ∑ 0), 

então a pressão não afectará a composição do sistema em equilíbrio. Note-se que esta 

constante é apresentada como função de , , , visto que, pela equação de estado,  é 

função de , ,  De facto, à semelhança do que se concluiu com , é possível apresentar  

como função de quaisquer três das quatro variáveis: , ,  e , uma vez que a equação de 

estado permite resoluções explícitas em ordem a , ,  e . 

Conclusões análogas às retiradas para sistemas de gases perfeitos no que respeita à 

influência da pressão na definição do estado de equilíbrio para gases quando ∑ 0 ou 

∑ 0 podem ser efectuadas. 

Note-se ainda que como a constante de equilíbrio  foi definida recorrendo à definição de 

potencial químico da abordagem tradicional (4.2.2), esta apresentará uma forma idêntica 

independentemente do modelo de gás real considerado. No entanto, a expressão explícita da 

fugacidade poderá ser distinta. Acresce a dificuldade em concluir implicações sobre a 

caracterização do estado de equilíbrio com base na constante (4.2.19), dada a ausência de 

significado físico da fugacidade. 
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4.2.3. Modelo de virial 
O modelo de virial tem por base resultados da mecânica estatística. A expressão da sua 

equação de estado sob a forma de uma série de infinitos termos permite a obtenção de 

resultados com níveis de exactidão tão elevados quantos os necessários, utilizando para tal um 

número adequado de termos da série. Na verdade a equação de estado de virial pode 

apresentar-se como uma expansão em série infinita em  ou em , como em (4.2.21) e (4.2.22) 

(Smith, et al., 1996). 

1  
(4.2.21) 

1  
(4.2.22) 

Apesar de as equações de estado (4.2.21) e (4.2.22) serem equivalentes, a expansão em  

dota de significado físico os diversos coeficientes (B2, B3, B4, etc.), tornando a equação de 

estado (4.2.22) mais usada por este motivo (Smith, et al., 1996). 

Deste modo,  representa as interacções entre pares de moléculas,  as interacções entre 

três moléculas e assim sucessivamente para os restantes termos da expansão (Smith, et al., 

1996). 

Note-se que as interacções entre duas moléculas são muito mais frequentes que entre três 

moléculas e que estas são muito mais frequentes que entre quatro moléculas. Portanto, 

conclui-se que a contribuição de termos sucessivos da expansão de virial decresce 

rapidamente. É por este facto que habitualmente são utilizadas versões truncadas da expansão 

de virial, facilitando a sua utilização, embora com perda de rigor tanto maior quanto menor for o 

número de termos da série utilizados. Os coeficientes de virial são funções apenas da 

temperatura (Smith, et al., 1996). 

Considerando um sistema constituído por múltiplos componentes, e efectuando uma 

generalização idêntica à realizada para o modelo de van der Waals, a equação de estado de 

virial vem 

  , 

(4.2.23) 

onde  representa a pressão total do sistema,  o volume total, ∑  e , , , … 

representam os coeficientes generalizados de virial para múltiplos componentes. Note-se que 

por definição 1. 
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Com vista à realização de um procedimento análogo ao que levou à determinação das 

equações fundamentais para um sistema constituído por gases de van der Waals, surge a 

necessidade de considerar ainda um modelo de virial simplificado com coeficientes constantes. 

Nestas condições, obtêm-se então as equações fundamentais (4.2.24) e (4.2.25). Veja-se a 

necessidade idêntica de generalização com sucesso do procedimento de obtenção de 

equações fundamentais proposto no capítulo 2, acrescido da necessidade de redução do 

modelo de virial ao de gás perfeito nas condições em que este se aplica, considerando para tal 

as condições (4.2.10) e/ou (4.2.11). A obtenção destas equações fundamentais encontra-se 

com detalhe no Anexo D. 

 exp
ln ∑ ∑ ∑ ln ∑ ln

∑  

(4.2.24) 

ln ln   ln  

(4.2.25) 

Note-se contudo que a equação (4.2.24) pode ser escrita em função da temperatura, 

verificando-se por tanto que a energia interna pelo modelo de virial é igual à do modelo de gás 

perfeito: 

 . 

(4.2.26) 

As equações fundamentais determinadas possibilitam a determinação de uma expressão 

analítica explícita para o potencial químico de um componente  numa mistura de virial (4.2.27). 

1
∑  

(4.2.27) 

Uma vez que a determinação dos infinitos coeficientes de virial constitui uma tarefa impossível, 

recorre-se normalmente à expansão truncada, sobretudo ao segundo coeficiente (Smith, et al., 

1996). Este coeficiente é mais frequente e facilmente calculado quer para substâncias puras, 

quer para misturas, sendo para estas últimas através de relações empíricas ou modelos da 

mecânica estatística, como apresentado em seguida. 

Para sistemas de um componente, a versão truncada ao segundo coeficiente da equação de 

estado de virial é da forma 

1  . 
(4.2.28) 
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Generalizando a equação (4.2.28) para uma mistura de gases, a equação de estado truncada, 

fica 

1  , 
(4.2.29) 

onde  representa a pressão total do sistema, ∑  e  representa um coeficiente 

generalizado para a mistura calculado com base nos coeficientes específicos para cada 

componente. 

A equação fundamental de um sistema onde se aplica a equação de estado (4.2.29) constitui 

necessariamente um caso particular de (4.2.24). Uma vez que se recorre à equação de estado 

de virial truncada ao segundo coeficiente, a equação fundamental será um caso particular da 

equação (4.2.24) desenvolvida apenas até ao segundo coeficiente. Tem-se deste modo 

 exp
ln ∑ ∑ ln ∑ ln

∑  . 

(4.2.30) 

Também para este caso particular, com base na equação fundamental (4.2.30) é possível a 

determinação do potencial químico de uma espécie  na mistura, obtendo-se (4.2.31). 

2
 

(4.2.31) 

A consideração de uma versão truncada do modelo de virial tem como principal vantagem a 

determinação de apenas um coeficiente. De facto, normalmente a utilização do modelo 

truncado ao segundo coeficiente torna-se suficiente para a obtenção de resultados com um 

bom nível de exactidão (Smith, et al., 1996). Acresce a vantagem de existirem modelos que 

permitem a determinação deste coeficiente para os diversos componentes do sistema. Aliás, a 

mecânica estatística fornece um resultado exacto para este coeficiente nos casos em que o 

campo de forças intermoleculares apresenta simetria esférica (Smith, et al., 1996): 

2 1    , 

(4.2.32) 

onde  é o número de Avogadro,  a constante de Boltzman e  uma função de 

energia potencial de duas moléculas em função da sua distância. Frequentemente recorre-se à 

função de Lennard-Jones que estabelece para um dado componente (Smith, et al., 1996; 

Tribus, 1961) 
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4  . 
(4.2.33) 

Contudo, para misturas de gases, o coeficiente generalizado  pode ser definido como 

∑ ∑ , onde os coeficientes  correspondem ao componente  puro, enquanto 

que os coeficientes cruzados  podem ser determinados através do potencial de 

Lennard-Jones com os respectivos parâmetros determinados pelo modelo de mistura de 

Lorentz-Berthelot (Smith, et al., 1996; Hitchcock, et al., 1999). Deste modo ter-se-á  

calculado por (4.2.32), com o potencial de Lennard-Jones determinado de acordo com as 

equações (4.2.34) a (4.2.36). 

4  
(4.2.34) 

2  
(4.2.35) 

 
(4.2.36) 

Nas equações (4.2.34) a (4.2.36)  e  referem-se aos parâmetros  e  do componente  

puro. 

A utilização do potencial de Lennard-Jones aqui apresentado constitui uma de diversas formas 

de determinar o segundo coeficiente de virial. Pode recorrer-se a outras funções de potencial 

para a determinação do coeficiente através da equação (4.2.32), notando que esta apenas 

fornece resultados exactos nos casos em que o campo de forças intermoleculares apresenta 

simetria esférica. De outra forma ter-se-á sempre um resultado aproximado. Além disso, 

conhecem-se casos de moléculas gasosas onde o potencial de Lennard-Jones não fornece 

resultados fidedignos (Holleran, 2008). Por outro lado, a exactidão dos resultados pretendidos 

deve presidir não só à escolha do número de termos a utilizar na expansão de virial, como 

também da função de potencial a utilizar. Desenvolvimentos recentes ao nível da investigação 

nesta área podem possibilitar a obtenção de um maior número de funções de potencial mais 

fiáveis e de aplicabilidade mais ampla (Stone, 2008). 

4.2.3.1. Fugacidade 

Analogamente ao realizado para o modelo de van der Waals, a obtenção de uma expressão 

explícita do potencial químico permite a determinação de uma expressão explícita para a 

fugacidade de um gás  na mistura. Considerando o caso geral da expansão de virial, esta 

expressão é obtida através da resolução do sistema de equações (4.1.18), (4.2.2) e (4.2.27). 

Desenvolvendo este sistemas e resolvendo-o em ordem a , obtém-se 
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 exp
1

∑  . 

(4.2.37) 

Conclui-se deste modo que para o modelo de virial o coeficiente de fugacidade será 

independente do componente e definido como 

, exp
1

∑  . 

(4.2.38) 

Para o caso particular da versão truncada ao segundo coeficiente de virial, isto é considerando 

o potencial químico definido por (4.2.31) em vez de (4.2.27), obtém-se a fugacidade como 

 . 
(4.2.39) 

4.2.3.2. Constante de equilíbrio 

Realizando um procedimento semelhante ao efectuado para o modelo de van der Waals, é 

possível definir duas constantes de equilíbrio com base no produto das fugacidades ou das 

fracções molares dos componentes do sistema. Tal como referido em 4.2.2.2, a expressão da 

constante de equilíbrio definida com base nas fugacidades ( ∏ ) será idêntica para 

qualquer modelo de gás real obtendo-se a equação (4.2.19), diferindo neste caso a expressão 

explícita para a fugacidade de cada componente. 

Contudo, a constante de equilíbrio definida com base nas fracções molares ( ∏ ) 

será distinta e é obtida aplicando a expressão obtida para o potencial químico à condição de 

equilíbrio (3.2.8). Considerando a versão truncada ao segundo coeficiente de virial, tem-se 

, ,
∑

 exp
2

 . 

(4.2.40) 

Como a dependência da pressão nestas equações é formalmente idêntica, obtêm-se as 

mesmas consequências qualitativas que as descritas para o modelo de van der Waals. 

 

4.2.4. Entalpia de reacção em gases reais 
A determinação da entalpia de reacção em sistemas de gases reais concretiza-se, à 

semelhança do procedimento adoptado para gases perfeitos, pela substituição da expressão 

do potencial químico para o modelo de gás real na equação (3.4.8) que define a entalpia de 

reacção para um caso genérico. 
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No caso dos modelos de gás real apresentados nesta dissertação, uma vez que se obtêm 

expressões extensas para o potencial químico de cada componente, resultam expressões de 

difícil manipulação algébrica. Contudo, através de cálculo computacional é possível obter 

resultados e manipular estas expressões. 

 

 

4.3. Resumo dos resultados 
O Quadro 14 sintetiza o conjunto de resultados obtidos segundo o formalismo proposto para os 

três modelos de gases considerados. Conseguiu-se para estes casos a obtenção de equações 

fundamentais para misturas de gases e, consequentemente, expressões explícitas para os 

potenciais químicos de um determinado componente na mistura. Obtiveram-se ainda 

expressões explícitas para a fugacidade, permitindo deste modo efectuar a ponte entre a 

abordagem proposta e a tradicional. 
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Quadro 14: Resumo dos resultados obtidos para modelos de gases. 
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5. Conclusões e trabalho futuro 
O formalismo termodinâmico de Gibbs-Tisza-Callen adaptado proposto nesta dissertação 

revela a capacidade de síntese do conhecimento e descrição de um sistema termodinâmico 

através da sua equação fundamental. Mostra-se a capacidade de enunciação, numa base 

empírica, de um conjunto de procedimentos e recomendações que permitem a obtenção da 

equação fundamental em sistemas com um componente a partir de um qualquer conjunto de 

informação inicial. É possível deste modo a sistematização e generalização do procedimento 

de obtenção da equação fundamental para um sistema com um componente. 

Mostra-se ainda a capacidade de aplicação genérica dos procedimentos de obtenção da 

equação fundamental propostos no item 2 a sistemas com múltiplos componentes de mistura 

de gases, como exemplificados no Anexo C e Anexo D, a partir das respectivas equações de 

estado e da consideração da redução das equações obtidas ao modelo de gás perfeito nas 

condições em que este se aplica. Deste modo, obtêm-se equações fundamentais para misturas 

de gases reais, segundo os modelos de van der Waals e de virial. Aliás, a obtenção da 

equação fundamental para uma mistura de gases de virial com coeficientes constantes 

representa um contributo original. Para o modelo de van der Waals o método de obtenção da 

equação fundamental é inovador e alternativo ao sugerido em Kondepudi, et al. (1998) para 

sistemas de um componente. 

O formalismo proposto nesta dissertação permite ainda obter de uma forma inovadora as 

condições de equilíbrio químico para sistemas com diversas restrições, através da 

maximização da entropia ou da minimização dos potenciais termodinâmicos. Obtêm-se 

condições de equilíbrio formalmente idênticas, mas que conduzem a composições químicas em 

equilíbrio distintas, uma vez que o potencial químico é função de variáveis diferentes (Quadro 

6). 

A utilização do formalismo proposto permite ainda a obtenção de uma expressão genérica para 

a entalpia de uma reacção química em função dos potenciais químicos dos componentes 

intervenientes e da estequiometria da reacção, à semelhança da obtida em Callen (1985). No 

entanto, a utilização da notação das formas diferenciais e ainda da relação de Maxwell 

permitem a sistematização da manipulação algébrica de equações com derivadas parciais e, 

consequentemente, a obtenção de uma forma inovadora da expressão genérica para a entalpia 

de uma reacção química. Estes resultados obtidos para a entalpia da reacção mostram-se 

equivalentes aos expressos pela abordagem tradicional, embora a obtenção de expressões 

explícitas permita uma maior generalização e possivelmente uma aplicabilidade mais flexível 

das mesmas. 

Para sistemas a pressão e temperatura constantes, foram analisados os significados físicos de 

Ñ ,
 e 

Ñ ,
. Neste contexto, pode ainda ser alvo de desenvolvimento futuro o estudo e 
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análise do significado físico de 
Ñ ,

. Esta possibilidade constitui uma das vantagens directas 

da utilização da abordagem proposta, uma vez que é facilmente perceptível a definição precisa 

e o significado físico das grandezas em estudo. 

A aplicação dos resultados genéricos obtidos a partir do formalismo proposto (capítulo 3) ao 

caso particular de sistemas constituídos por misturas de gases perfeitos permite a obtenção de 

expressões explícitas em função das variáveis de estado dos sistemas (pressão, temperatura e 

composição química) para as constantes de equilíbrio e entalpia da reacção. Estas expressões 

partilham de uma mesma base formal que se baseia no conhecimento de expressões explícitas 

para o potencial químico de cada componente do sistema. As consequências qualitativas das 

expressões obtidas coincidem com as esperadas pela aplicação intuitiva do Princípio de Le 

Châtelier. 

Face à abordagem tradicional, obtém-se através do formalismo proposto uma definição de 

potencial químico e entalpia da reacção idêntica, embora as expressões explícitas obtidas 

permitam uma maior liberdade e flexibilidade de aplicação. 

No que respeita à aplicação dos resultados genéricos obtidos no capítulo 3 a sistemas 

constituídos por misturas de gases reais mostra-se a possibilidade de determinação de 

expressões explícitas para o potencial químico e constantes de equilíbrio. Estas beneficiam das 

mesmas vantagens das equações obtidas analogamente para sistemas de mistura de gases 

perfeitos. Permitem ainda a utilização de expressões explícitas para o cálculo computacional 

da entalpia da reacção por aplicação directa da equação geral determinada (3.4.8). Verifica-se 

ainda, como esperado, a redução das equações obtidas para os modelos de gases reais 

estudados às equações do modelo de gás perfeito, nas condições de aplicação deste. A 

abordagem proposta aplicada aos sistemas de gases reais permite a definição de constantes 

de equilíbrio com base na constituição química do sistema, como as constantes  propostas. 

Salienta-se a capacidade da abordagem proposta na obtenção de expressões explícitas 

aplicáveis a sistemas de gases perfeitos ou reais e que beneficiam de uma mesma base formal 

apenas em função de variáveis de estado dos sistemas e que dispensam o recurso ao conceito 

de fugacidade. Mostra-se assim que este conceito não é necessário na construção do 

formalismo proposto e que sem ele é possível a obtenção de resultados idênticos que 

cumprem os mesmos fins, manipulando variáveis externas e directamente medíveis como as 

variáveis de estado dos sistemas termodinâmicos. 

A maioria dos sistemas ambientais é constituída por múltiplas fases, cada uma com múltiplos 

componentes. Este facto torna pertinente a extensão do estudo desenvolvido e apresentado 

nesta dissertação aos fenómenos de equilíbrio entre fases de múltiplos componentes, onde 

aliás se recorre frequentemente ao conceito de fugacidade (Mackay, 2001; Reid, et al., 1988; 

Weber, et al., 1996). Constituem exemplos directos de aplicação destas áreas, a necessidade 

de melhoramento do estudo e domínio sobre a eficiência de métodos de separação com os 
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quais se ocupa a Engenharia Química e a Engenharia do Ambiente (Valsaraj, 1995). Neste 

âmbito, o estudo do equilíbrio químico em soluções, isto é em misturas no estado líquido 

torna-se essencial e surge logicamente no seguimento desta dissertação. 

No estudo da termodinâmica do equilíbrio químico em soluções é possível uma abordagem 

análoga à seguida nesta dissertação com a distinção de soluções ideais e reais. Contudo, no 

caso concreto do estudo de soluções, apesar de serem conhecidas equações fundamentais 

para a água (o mais comum dos solventes) (Shapiro, et al., 2006), surgem problemas ao nível 

da capacidade de obtenção de equações fundamentais para as situações de misturas de 

solventes líquidos e solutos. Enquanto que no caso dos sistemas constituídos por gases é 

possível dispor de equações de estado genéricas que podem não depender da identidade dos 

componentes intervenientes7, no caso das soluções não se dispõe deste tipo de equações. 

Contudo, para estes casos, encontram-se disponíveis na literatura algumas equações de 

estado, de base empírica, específicas para sistemas com determinados componentes (Astina, 

et al., 2004). Neste âmbito, tem sido desenvolvida investigação no sentido de alargar a gama 

de aplicabilidade das equações de estado produzidas com base empírica (Span, et al., 2001; 

Lemmon, et al., 1999). 

  

                                                      
7 Veja-se o exemplo da equação de estado dos gases perfeitos. No entanto, para modelos de gases reais, 
aliás como demonstrado nesta dissertação, é possível dispor de equações de estado e equações 
fundamentais cujos parâmetros são calculados em função da identidade dos componentes intervenientes, 
embora esta não afecte o aspecto formal das referidas equações. 



 

50 
 

 

  



 

51 
 

Referências 
Astina, I Made and Sato, Haruki. 2004. A fundamental equation of state for 1,1,1,2-

tetrafluoroethane with an intermolecular potential energy background and reliable ideal-gas 

properties. Fluid Phase Equilibria. 2004, Vol. 221, pp. 103-111. 

Atkins, P. W. 1994. Phsical Chemistry. 5th Ed. Oxford : Oxford University Press, 1994. 

Azevedo, Edmundo Gomes. 1995. Termodinâmica Aplicada. Lisboa : Escolar Editora, 1995. 

Barrie, Patrick J. 2005. JavaScript programs to calculate thermodynamic properties using 

cubic equations of sate. Journal of Chemical Education. June 2005, Vol. 82, pp. 958-959. 

Bejan, Adrian. 2006. Advanced Engineering Thermodynamics. 3rd Ed. New Jersey, USA : 

John Wiley & Sons Ldt., 2006. 

Callen, Herbert B. 1985. Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics. 2nd Ed. 

New York : John Wiley & Sons Ltd, 1985. 

Canagaratna, Sebastian G. 2008. Zeroth law, entropy, equilibrium, and all that. Journal of 

Chemical Education. May 2008, Vol. 85, pp. 732-736. 

Denbigh, Kenneth. 1981. The Principles of Chemical Equilibrium. 4th Ed. Cambridge : 

Cambridge University Press, 1981. 

Domingos, José J. e Domingos, Tiago. 2004. Termodinâmica Macroscópica - Princípios e 

Conceitos. 2ª Edição. Lisboa : AEIST, 2004. 

Gislason, Eric A. and Craig, Norman C. 2006. Why do two objects at different temperatures 

come to a common intermediate temperature when put in contact? Entropy is maximized. 

Journal of Chemical Education. June 2006, Vol. 83, pp. 885-890. 

Güémez, Júlio, Fiolhais, Carlos and Fiolhais, Manuel. 2000. Equivalence of 

thermodynamical fundamental equations. European Journal of Physics. 2000, Vol. 21, pp. 395-

404. 

—. 1998. Fundamentos de Termodinâmica do Equilíbrio. Lisboa : Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1998. 

Hitchcock, Monica R. and Hall, Carol K. 1999. Solid-liquid phase equilibrium for binary 

Lennard-Jones mixtures. Journal of Chemical Physics. 1999, Vol. 110, pp. 11433-11444. 

Holleran, Eugene. 2008. The failure of the Lennard-Jones n,m intermolecular potentials to 

represent some common gases. Fluid Phase Equilibria. 2008, Vol. 269, pp. 56-58. 

Kondepudi, Dilip and Prigogine, Ilya. 1998. Modern Thermodynamics. West Sussex : John 

Wiley & Sons Ltd., 1998. 



 

52 
 

Lemmon, Eric W. and Tillner-Roth, Reiner. 1999. A Helmholtz energy equation of state for 

calculating the thermodynamic properties of fluid mixtures. Fluid Phase Equilibria. 1999, Vol. 

165, pp. 1-21. 

Mackay, Donald. 2001. Multimedia Environmental Models. 2nd Ed. Boca Raton, USA : CRC 

Press, 2001. 

Reid, Robert C., Prausnitz, John M. and Poling, Bruce E. 1988. The Properties of Gases and 

Liquids. 4th Ed. Singapore : McGraw-Hill, 1988. 

Shapiro, Howard and Moran, Michael. 2006. Fundamentals of Engeneering Thermodynamics. 

5th Ed. West Sussex : John Wiley & Sons Ltd, 2006. 

Smith, J. M., Ness, H. C. Van and Abbott, M. M. 1996. Introduction to Chemical Engineering 

Thermodynamics. 5th Ed. Singapore : McGraw-Hill, 1996. 

Sousa, Tânia. 2007. Thermodynamics as a Substantive and Formal Theory for the Analysis of 

Economic and Biological Systems. Amsterdam and Lisbon : Vrije Universiteit, Amsterdam & 

Techinal University of Lisbon, 2007. PhD Thesis. 

Sousa, Tânia and Domingos, Tiago. 2006. Equilibrium econophysics: A unified formalism for 

neoclassical economics and equilibrium thermodynamics. Physica A. 2006, Vol. 371, pp. 492-

512. 

Span, R., et al. 2001. Multiparameter equations of state - recent trends and future challenges. 

Fluid Phase Equilibria. 2001, Vols. 183-184, pp. 1-20. 

Stone, Anthon J. 2008. Intermolecular potentials. Science. 2008, Vol. 321, pp. 787-789. 

Tisza, Laszlo. 1966. Generalized Thermodynamics. Cambridge, Massachusets : The MIT 

Press, 1966. 

Tribus, Myron. 1961. Thermostatics and Thermodynamics. New York : D. van Nostrand 

Company, Ldt., 1961. 

Valsaraj, Kalliat T. 1995. Elements of Environmental Engineering - Thermodynamics and 

Kinetics. Boca Raton, USA : CRC Press, 1995. 

Weber, Walter J. and DiGiano, Francis A. 1996. Process Dynamics in Environmental 

Systems. New York : John Wiley & Sons, Ldt., 1996. 

Zevenhoven, Ron. 2001. Non-ideal gases in diesel engine processes. Gothenburg, Sweden : 

s.n., 2001. First Biennial Meeting and General Section Meeting of The Scandinavian-Nordic 

Section of the Combustion Institute. 

 



 

 
 

Anexos 
  



 

II 
 

 

  



 

III 
 

A. Relação de Maxwell 
Habitualmente, as relações de Maxwell são definidas como igualdades entre diferentes 

derivadas parciais de funções termodinâmicas. São habitualmente definidas como 

 , 

(A.1) 

 , 

(A.2) 

 , 

(A.3) 

 . 

(A.4) 

Citando Domingos, et al. (2004): 

Utilizando o formalismo das formas diferenciais, é possível reduzir as relações de Maxwell a 

uma única, obtidas a partir da aplicação de derivada exterior a ambos os membros da 

equação : 

0  . 

Rearranjando, temos 

 . 

(A.5) 

Esta equação é equivalente às habituais relações de Maxwell. De facto, dividindo ambos os 

membros desta equação pelos produtos de duas formas-1 que permitem construir 

derivadas parciais, isto é, todos os produtos de uma das formas-1 no membro esquerdo por 

uma das formas-1 no membro direito, obtemos as equações (A.4) na linguagem das formas 

diferenciais. 

Podem ainda ser obtida uma relação de Maxwell genérica para múltiplos componentes. Para 

tal basta aplicar o mesmo raciocínio à equação . Deste 

modo obtém-se 

0 
(A.6) 
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Citando Domingos, et al. (2004): 

Esta [(A.6)] é a relação geral de Maxwell. Para obtermos relações entre derivadas parciais a 

partir destas equações, é necessário dividir a equação por um produto adequado de dois 

diferenciais. No entanto, na forma em que está, seja qual for o par pelo qual se divida, 

haverá vários termos que não corresponderão a derivadas parciais. Na realidade, é 

necessário eliminar todos menos dois dos pares. Consideremos o caso particular de um só 

componente químico, 1: 

0 . 

Esta equação pode ser multiplicada à direita por qualquer dos seis diferenciais 

, , , , , , produzindo seis equações diferentes: 

0  , 
(A.7) 

0  , 
(A.8) 

0  , 
(A.9) 

0  , 
(A.10) 

0  , 
(A.11) 

0  . 
(A.12) 
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B. Obtenção da equação fundamental para um sistema de um 
componente 

Considere-se a obtenção da equação fundamental de um sistema do qual se conhece a 

seguinte informação inicial: 

  , 

(B.1) 

  , 

(B.2) 

lim 0  . 
(B.3) 

Aplicando o procedimento recomendado no capítulo 2, começando pelo ponto 1, verifica-se 

que as derivadas parciais presentes são , ,  e . No entanto, apenas é possível primitivar 

. Deste modo, resolvendo (B.2) em ordem a , tem-se 

1
  . 

Primitivando, 

1
 

 

ln   . 
(B.4) 

Aplicando agora o ponto 1 b. das recomendações, dado que o ponto 1 a. não aplicável, 

obtém-se 

 . 

(B.5) 

A esta equação não é aplicável a relação de Maxwell. Dado que a aplicação dos pontos 2 e 3 

das recomendações não resultam na obtenção de nova informação, considerando o ponto 4 e 

resolvendo (B.4) em ordem a , tem-se 

exp   . 
(B.6) 

Voltando ao ponto 2, e como o ponto 1 não é aplicável, obtêm-se as seguintes derivadas 

parciais (B.7) e (B.8). 
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1
exp  

(B.7) 

exp  

(B.8) 

Retoma-se o ponto 4, dado que a aplicação das recomendações 2 a., 2 b. e 3 não permitem 

obter nova informação. Deste modo, substituindo (B.6) em (B.8), obtém-se 

   . 
(B.9) 

Resolvendo (B.9) em ordem a , 

 . 

(B.10) 

Substituindo (B.10) em (B.4), tem-se 

ln  . 

(B.11) 

Substituindo (B.5) em (B.11), obtém-se 

ln  . 
(B.12) 

A partir de (B.12) e considerando a definição de , tem-se 

 . 

(B.13) 

Substituindo (B.13) em (B.1), 

 . 
(B.14) 

Retomando o ponto 1 das recomendações, integrando , 

 

 

ln  . 
(B.15) 

Aplicando agora o ponto 1 b., dado que o ponto 1 a. não é aplicável, tem-se 
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 . 

(B.16) 

Aplicando agora o ponto 2 b. das recomendações a esta nova equação, tem-se 

 

 . 
(B.17) 

Uma vez que se conhece ,  e , é possível a determinação dos restantes dois coeficientes 

termodinâmicos através da aplicação do ponto 3 das recomendações. Contudo, como se 

mostra em seguida, o conhecimento de todos os coeficientes não é necessário para a 

determinação de uma forma geral da equação fundamental que se pretende obter. Deste 

modo, dispensando-se a apresentação da determinação dos restantes coeficientes e 

retomando o ponto 1 das recomendações, integrando , tem-se 

 

 . 
(B.18) 

Aplicando agora a recomendação 1 b., 

 . 

(B.19) 

Dado que não se obtém nova informação da aplicação das recomendações 2 e 3, aplicando a 

recomendação 4, substituindo (B.3) em (B.18) e desenvolvendo, 

lim 0 
0 . 

(B.20) 

Substituindo (B.20) em (B.18), tem-se 

 . 
(B.21) 

Substituindo (B.21) em (B.17), obtém-se 

1
 . 

(B.22) 

Substituindo (B.22) em (B.17), 
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1
 . 

(B.23) 

Substituindo (B.5) em (B.23), tem-se 

   . 
(B.24) 

Como uma função apenas de  só é igual a uma função apenas de  se ambas foram iguais a 

uma constante , conclui-se (B.25) e (B.26). 

   
(B.25) 

 
(B.26) 

Primitivando as derivadas presentes em (B.25) e (B.26), de modo a obter as funções 

desconhecidas, obtém-se (B.27) e (B.28). 

ln  
(B.27) 

ln  
(B.28) 

Substituindo (B.27) em (B.4), obtém-se uma forma geral da equação fundamental pretendida: 

ln ln   . 
(B.29) 
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C. Obtenção das equações fundamentais para uma mistura de 
gases de van der Waals 

Neste processo de obtenção da equação fundamental, parte-se da seguinte informação inicial 

disponível: 

  , 
(C.1) 

lim 0  , 
(C.2) 

lim 0  . 
(C.3) 

Aplicando o procedimento indicado na página 12, generalizando-o a um sistema de múltiplos 

componentes, verifica-se a impossibilidade de primitivação da equação de estado (C.1). 

Note-se que quer se primitive em ordem a  ou em ordem a , as primitivas impõem apenas  

ou  constantes, respectivamente, o que se torna impossível na equação de estado de que se 

dispõe: no caso de se primitivar em ordem a , dever-se-ia ter  constante, quando não surge  

na equação; no caso de se primitivar em ordem a , dever-se-ia ter apenas  e desconhece-se 

o modo como varia , em função de  e/ou . 

Deste modo, deve então prosseguir-se para o ponto 2 das recomendações. Surgem facilmente 

pelo menos três derivadas possíveis: 
, ,…,

,
, ,…,

,
, ,…,

 (note-se que 

, ,…,
, ,…,

, logo torna-se trivial o conhecimento de 
, ,…,

 a partir de 

, ,…,
. 

Derivando, obtém-se então: 

, ,…,
 , 

, ,…,
2  . 

Para determinar 
, ,…,

, considere-se a equação de estado resolvida em ordem à 

temperatura, ou seja 

 . 

Deste modo, vem então 



 

X 
 

, ,…,

2
 . 

Seguindo para o procedimento 2 a. verifica-se que este só pode ser aplicado à derivada 

, ,…,
. Deste modo, usando a relação de Maxwell, obtém-se: 

, ,…,

…
…

…
… , ,…,

. 

Com esta nova equação já possível voltar a aplicar o ponto 1 das recomendações. Assim, 

desenvolvendo: 

, ,…,
 

1
, , … ,  

ln , , … ,  
(C.4) 

Seguindo o procedimento, como apenas foi integrada uma derivada parcial, passa-se para o 

ponto 1 b. das recomendações. No entanto, a derivação da equação (C.4) em ordem a , não 

trará informação nova, uma vez que a dependência relativamente à temperatura apenas surge 

na função desconhecida. 

Seguindo o procedimento, após a obtenção da equação (C.4) não é útil voltar a aplicar o ponto 

2 a. das recomendações, dado que não se obtém nova informação. Deste modo, como não se 

dispõe de coeficientes termodinâmicos, não se aplicam os pontos 2 b. e 3. das 

recomendações, passando-se para o ponto 4. Deste modo, aplicando (C.2), sendo  dado 

pela equação (4.1.3), substituindo e desenvolvendo: 

lim ln , , … , ln ln ln

ln 0 

, , … , ln ln ln

lim ln 0 

, , … , ln ln ln

lim ln 1 0 
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, , … , ln ln ln 0 

, , … , ln ln ln  . 

(C.5) 

Substituindo agora a função , , … ,  na equação (C.4), obtém-se: 

ln ln ln ln  . 

(C.6) 

Resolvendo esta equação em ordem a  e voltando a aplicar o ponto 1 das recomendações, 

obtém-se: 

, ,…,
exp

ln ∑ ln ∑ ∑ ln
∑  

  exp
ln ∑ ln ∑ ∑ ln

∑

, , … ,  , 
(C.7) 

ou ainda, 

, , … ,  . 

(C.8) 

Passando agora para o ponto 1 b. das recomendações, aplicando-o à equação (C.7), 

obtém-se: 

, ,…,

exp
ln ∑ ln ∑ ∑ ln

∑

,…,
. 

(C.9) 

Uma vez que a aplicação do ponto 2 das recomendações não introduz nenhuma informação 

adicional, passando para o ponto 4 e relacionando a equação (C.9) com a equação de estado 

(C.1), conclui-se que: 
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exp
ln ∑ ln ∑ ∑ ln

∑

,…,

  , 

ou seja, 

,…,
 . 

(C.10) 

Integrando (C.10), 

, , … , , … ,  . 
(C.11) 

Aplicando agora a condição (C.3), de forma a conhecer : 

lim ,… , 0 

, … , lim 0 

, … , 0  . 
(C.12) 

Substituindo(C.11) e (C.12) em (C.7), obtém-se a equação fundamental , , , … , : 

exp
ln ∑ ln ∑ ln ∑

∑  . 

Esta equação pode ser expressa em ordem à entropia, obtendo-se a equação fundamental na 

forma entrópica, , , , … , , 

ln ln ∑ ln ln  . 
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D. Obtenção das equações fundamentais para uma mistura de 
gases de virial 

Neste processo de obtenção da equação fundamental, parte-se da seguinte informação inicial 

disponível: 

  , 

(D.1) 

lim 0  , 
(D.2) 

lim 0  . 
(D.3) 

Aplicando o procedimento indicado na página 12, generalizando-o a um sistema de múltiplos 

componentes, verifica-se a impossibilidade de primitivação da equação de estado (D.1). 

Note-se que quer se primitive em ordem a  ou em ordem a , as primitivas impõem apenas  

ou  constantes, respectivamente, o que se torna impossível na equação de estado de que se 

dispõe: no caso de se primitivar em ordem a , dever-se-ia ter  constante, quando não surge  

na equação; no caso de se primitivar em ordem a , dever-se-ia ter apenas  e desconhece-se 

o modo como varia , em função de  e/ou . 

Deste modo, deve então prosseguir-se para o ponto 2 das recomendações. Surgem facilmente 

pelo menos três derivadas possíveis: 
, ,…,

,
, ,…,

,
, ,…,

 (note-se que 

, ,…,
, ,…,

, logo torna-se trivial o conhecimento de 
, ,…,

 a partir de 

, ,…,
. 

Derivando, obtém-se então: 

, ,…,
 , 

, ,…,
 . 

Para determinar 
, ,…,

, considere-se a equação de estado resolvida em ordem à 

temperatura, ou seja 

1

∑
 . 
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Deste modo, vem então 

, ,…,

∑

∑
 . 

Seguindo para o procedimento 2 a. verifica-se que este só pode ser aplicado à derivada 

, ,…,
. Deste modo, usando a relação de Maxwell, obtém-se: 

, ,…,

…
…

…
… , ,…,

. 

Com esta nova equação já possível voltar a aplicar o ponto 1 das recomendações. Assim, 

desenvolvendo: 

, ,…,
 

, , … ,  

ln , , … ,  

(D.4) 

Seguindo o procedimento, como apenas foi integrada uma derivada parcial, passa-se para o 

ponto 1 b. das recomendações. No entanto, a derivação da equação (D.4) em ordem a , não 

trará informação nova, uma vez que a dependência relativamente à temperatura apenas surge 

na função desconhecida. 

Seguindo o procedimento, após a obtenção da equação (D.4) não é útil voltar a aplicar o ponto 

2 a. das recomendações, dado que não se obtém nova informação. Deste modo, como não se 

dispõe de coeficientes termodinâmicos, não se aplicam os pontos 2 b. e 3. das 

recomendações, passando-se para o ponto 4. Deste modo, aplicando (D.2), sendo  dado 

pela equação (4.1.3), substituindo e desenvolvendo: 

lim ln , , … , ln ln

ln ln 0 

, , … , ln ln ln lim

0 
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, , … , ln ln ln 0 

, , … , ln ln ln  . 

(D.5) 

Substituindo agora a função , , … ,  na equação (D.4), obtém-se: 

ln ln ln ln  . 

(D.6) 

Resolvendo esta equação em ordem a  e voltando a aplicar o ponto 1 das recomendações, 

obtém-se: 

, ,…,

exp
ln ∑ ∑ ln ∑ ∑ ln

∑  

 

  exp
ln ∑ ∑ ln ∑ ∑ ln

∑

, , … ,  , 
(D.7) 

ou ainda, 

, , … ,  . 

(D.8) 

Passando agora para o ponto 1 b. das recomendações, aplicando-o à equação (D.7), 

obtém-se: 

, ,…,

 exp
ln ∑ ∑ ln ∑ ∑ ln

∑

,…,
. 

(D.9) 

Uma vez que a aplicação do ponto 2 das recomendações não introduz nenhuma informação 

adicional, passando para o ponto 4 e relacionando a equação (D.9) com a equação de estado 

(D.1), conclui-se que: 
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 exp
ln ∑ ∑ ln ∑ ∑ ln

∑

,…,
  , 

ou seja, 

,…,
0 . 

(D.10) 

De (D.10), conclui-se portanto que  não é função do volume, tendo-se 

, … ,  . 
(D.11) 

Aplicando agora a condição (D.3), de forma a conhecer : 

lim ,… , 0 

, … , 0  . 
(D.12) 

Substituindo (D.12) em (D.7), obtém-se a equação fundamental , , , … , : 

 exp
ln ∑ ∑ ∑ ln ∑ ln

∑  . 

 

Esta equação pode ser expressa em ordem à entropia, obtendo-se a equação fundamental na 

forma entrópica, , , , … , , 

ln ln ∑ 1
  ln  . 
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