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Definição

Os coloides (dispersões coloidais ou sistemas coloidais) são sistemas dispersos 

em que pelo menos um componente tem tamanho de 1 nm até 1 μm.

Histórico: Em 1861, Thomas Graham observou diferenças no comportamento 

de dispersões líquidas. Enquanto substâncias como o açúcar e o sal de cozinha

se difundem rapidamente em uma solução, a velocidade de difusão de amido, 

albumina ou cola é bem menor. Outra diferença é que substâncias dispersas 

constituídas por partículas pequenas como o sal de cozinha e o açúcar

conseguem se difundir através de membranas, já substâncias dispersas como 

o amido, albumina e cola não conseguem se difundir através de membranas 

porque as partículas coloidais são muito grandes para atravessar seus poros.



Introdução: Sistemas Dispersos
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Tipos de coloides

Estado físico Disperso gasoso Disperso líquido Disperso sólido

Dispersante gasoso -

Dispersante líquido

Dispersante sólido

AEROSSOL LÍQUIDO AEROSSOL SÓLIDO

ESPUMA LÍQUIDA

ESPUMA SÓLIDA

EMULSÃO SOL LÍQUIDO

SOL SÓLIDOGEL

Nuvens, neblina e 

produtos em spray

Fuligem e alguns 

microrganismos

Espuma de barbear 

e clara em neve

Leite e loções 

cremosas

Cola branca e 

tintas pigmentadas

Isopor e espuma de 

colchão

Queijo, geleia e 

creme dental

Vidros e plásticos 

pigmentados



Efeito Tyndall

É o efeito óptico de dispersão da luz visível, promovido pelas partículas 

coloidais ou em suspensão, Esse efeito não é observado em soluções 

verdadeiras. 



Movimento Browniano

é o movimento aleatório das partículas suspensas em um fluido (líquido ou 

gás), resultante da sua colisão com átomos rápidos ou moléculas no gás ou 

líquido.



FIM


