
DISPERSÃO
É qualquer tipo de mistura, seja ela homogênea ou heterogênea.

Classificação das dispersões:

DISPERSÕES

- Suspensão

- Coloides

- Solução:

Dispersões ou 
misturas heterogêneas

Dispersão ou mistura homogênea



Obs: Numa dispersão, a substância de maior volume é o
dispergente ou dispersante. Já a de menor volume recebe o
nome de disperso.

â Numa solução, o dispersante recebe o nome de solvente
e o disperso de soluto.
Exemplos:

a) Água e terra
Disperso: terra

Dispersante: água

b) Água e  Sal
Soluto: sal

Solvente: água

c) Álcool Hidratado 96 GLº:
- 96 mL de Álcool
- 4 mL de Água

- Soluto: água

- Solvente: álcool



Classificação  das Dispersões por meio do tamanho médio das 
partículas do disperso:

Misturas homogênas

Misturas Heterogênas

Misturas Heterogênas



1. Suspensões ou Misturas Grosseiras: as suspensões apresentam 
partículas de diâmetro maior que 1000 nm. Assim, elas podem ser 
vistas a olho nu ou por microscópio. É uma mistura heterogênea e 
suas partículas se sedimentam, sendo facilmente filtradas.
Exemplos de suspensões: granito, água e areia, água e argila, leite 
de saquinho e etc.
2. Soluções ou Misturas Verdadeiras: são misturas de duas ou mais 
substâncias de aspecto uniforme, sendo que suas partículas 
dispersas apresentam o tamanho menor que 1nm. Portanto, são 
invisíveis a olho nu. Comumente usa-se o termo solução verdadeira e 
não somente solução para distinguir as soluções das dispersões 
coloidais.Nas soluções, as partículas dos solutos não sedimentam; não 
podem ser separadas do solvente por filtração; não conseguem 
dispersar a luz; e nem mesmo com o auxílio de instrumentos ópticos 
como ultramicroscópios elas podem ser vistas. Já tais fatores ocorrem 
com os coloides.



Existem soluções sólidas, líquidas e gasosas. 
Veja exemplos de cada caso:

2.1.Soluções sólidas: ligas metálicas, como o bronze (mistura de 
cobre e estanho), o ouro 18 quilates (ouro e prata ou ouro e cobre), o 
latão (cobre e zinco), etc.
2.2.Soluções líquidas: açúcar na água, oxigênio dissolvido na água, 
álcool, água oxigenada, entre outros;
2.3.Soluções gasosas: o ar.

3. Dispersão coloidal ou coloide: apesar de muitas vezes, a olho nu, as 
dispersões coloidais serem confundidas com soluções verdadeiras, 
por apresentarem um aspecto homogêneo, algumas características as 
distinguem. Por exemplo, ocorre a formação de depósitos sob ação de 
uma centrífuga e suas partículas podem ser retidas por filtros.



TIPOS DE DISPERSÃO COLOIDAL

Nome Substância
dispersa

Substância
dispersante

Exemplos

Sol Sólida 
(MICELA ) 

Líquida Proteínas em água, detergentes em 
água 

Gel Líquida Sólida Geléias, gelatinas, queijos 

Emulsão Líquida Líquida Maionese, manteiga 

Espuma Gás Líquida ou 
sólida 

Espumas líquidas: chantilly, espuma 
de sabão

Espumas sólidas: pedra-pome, 
carvão, maria-mole 

Aerossol Sólida ou 
líquida 

Gás Poeira, fumaça, neblina, sprays 

Sol 
sólido 

Sólido Sólido A maioria das pedras preciosas ; 
vidros 

As dispersões 
coloidais são 
classificadas de 
acordo com as 
fases dispersas e 
de dispersão, 
gerando cinco 
tipos básicos de 
coloides, que são: 
sol, gel, emulsão, 
espumas e 
aerossol. Esses 
tipos de coloides 
podem ainda ser 
sólidos ou 
líquidos, conforme 
mostram os 
exemplos:

Plasma sanguíneo

Leite de Caixinha



1. EFEITO TYNDALL
O Efeito Tyndall ocorre quando há a dispersão ou o ato de 

esparramar a luz pelas partículas coloidais _ partículas muito 
pequenas que estão em suspensão no ar ou no líquido, 
possibilitando a visualização do trajeto da luz, já que as partículas 
do dispero refletem e dispersam os raios luminosos. Essas 
partículas dispersas na dispersão coloidal possuem o diâmetro 
médio entre 1 e 1000 nm.

Características de Coloides:

Neblina



Diferenciação entre Coloides e Solução



COLOIDES: AEROSSÓIS



2.





ESTABILIDADE DOS COLOIDES
A aglomeração das micelas provoca a precipitação do 
coloide.

Existem dois fatores que mantêm o coloide estável. 
São eles:
a) as micelas possuem a mesma carga elétrica e, portanto, 
sofrem repulsão, evitando a aglomeração e 
consequentemente a precipitação do coloide.



b) a camada de solvatação, que encontra-se ao redor da 
micela nos coloides liófitos, impede o contato direto entre as 
micelas. Essa camada é formada pelas moléculas do 
dispersante.



CLASSIFICAÇÃO DOS COLOIDES EM :

�Coloide liófilo (reversíveis) (lios: líquido; filos: amigo) é aquele em 
que a substância se dispersa espontaneamente no dispersante.

�Exemplos: Sabão disperso na água, gelatina (proteína).
�Quando o dispersante é a água, o coloide é chamado hidrófilo.
�Coloide liófobo (irreversíveis) (lios: líquido; fobos: aversão) é 

aquele em que a substância não se dispersa espontaneamente no 
dispersante.

�Exemplos: Ouro coloidal, enxofre coloidal



ELETROFORESE 
�O fenômeno da eletroforese ocorre quando um coloide é 

submetido a um campo elétrico, e todas as micelas migram para o 
mesmo eletrodo.
- Quando as micelas forem positivas, elas migrarão para o cátodo 
(polo negativo, para onde vão os cátions), este fenômeno é 
denominado cataforese.
- Quando as micelas forem negativas, elas migrarão para o ânodo 
(pólo positivo, para onde vão os ânions), este fenômeno é 
denominado anaforese.









EXERCÍCIOS
1. O rótulo de uma garrafa de água mineral está reproduzido a seguir:
Composição química potável:
Sulfato de cálcio 0,0038 mg/L
Bicarbonato de cálcio 0,0167 mg/L
Com base nessas informações, podemos classificar a água mineral 
como:
a) substância pura.
b) substância simples.
c) mistura heterogênea.
d) mistura homogênea.
e) suspendo coloidal.

É uma mistura porque não é constituída 
somente de moléculas de água, possui 
também sulfato de cálcio e bicarbonato de 
cálcio. É homogênea porque possui uma 
única fase, não conseguimos ver os três 
componentes separados na água mineral.

Resolução:

X



2. Uma amostra de uma substância pura X teve algumas de suas 
propriedades determinadas. Todas as alternativas apresentam 
propriedades que são úteis para identificar essa substância, exceto:
a) densidade.
b) massa da amostra.
c) solubilidade em água.
d) temperatura de ebulição.
e) temperatura de fusão.

Massa é a quantidade de matéria em um corpo. Como essa 
propriedade se aplica a qualquer matéria, independente da sua 
constituição, não é possível utilizá-la para identificar uma substância.

Resolução:

X



3. Em um sistema, bem misturado, constituído de areia, sal, 
açúcar, água e gasolina, o número de fases é:
a) 2.
b) 3.
c) 4.
d) 5.
e) 6.

FASE 1: O sal e o açúcar são capazes de interagir com a água 
e por meio das forças intermoleculares e íon-dipolo  as 
moléculas e íons  se ligam e formam uma solução, que é uma 
mistura homogênea.

FASE 2: Água é um composto inorgânico polar  e a gasolina 
um composto orgânico apolar. Essas substâncias não tem 
capacidade de interagir e por possuírem densidades 
diferentes formam uma mistura heterogênea.

FASE 3: A areia (SiO2)n é um silicato covalente que não tem 
afinidade química com a água e a gasolina e, por isso, 
representa uma fase.

X



4. Considere os seguintes sistemas:
I - nitrogênio e oxigênio;
II - etanol hidratado;
III - água e mercúrio.
Assinale a alternativa correta.
a) Os três sistemas são homogêneos.
b) O sistema I é homogêneo e formado por substâncias simples.
c) O sistema II é homogêneo e formado por substâncias simples e composta.
d) O sistema III é heterogêneo e formado por substâncias compostas.
e) O sistema III é uma solução formada por água e mercúrio.

O sistema I é homogêneo (toda mistura formada somente por gases é homogênea), 
e tanto o gás nitrogênio (N2) quanto o oxigênio (O2) são substâncias simples, isto é, 
formadas por um único elemento.
O sistema II é homogêneo, mas não é formado por substâncias simples e 
compostas, mas somente por substâncias compostas, ou seja, suas moléculas 
são formadas por mais de um tipo de elemento químico (etanol – CH3CH2OH e 
água – H2O).

O sistema III é heterogêneo, mas não é 
formado somente por substâncias 
compostas, mas por uma composta (água) 
e uma simples (mercúrio - Hg).

X



5. A curva de aquecimento, representada no gráfico, mostra a variação de 
temperatura em função do tempo de uma amostra de álcool vendida em 
supermercado. Considerando-se essas informações, uma análise 

desse gráfico permite corretamente afirmar:
a) O álcool da amostra é uma substância 
composta pura.
b) O vapor formado no final do aquecimento 
contém apenas etanol.
c) A temperatura de ebulição mostra que esse 
álcool é uma mistura azeotrópica.
d) A temperatura de ebulição constante mostra 
que o álcool da amostra é isento de água.
e) A temperatura de fusão variável mostra que o 
álcool vendido em supermercado é uma mistura 
eutética.

Analisando o gráfico da amostra de álcool adquirida no supermercado, 
percebemos que o seu ponto de fusão é variável (segunda reta) e que o seu ponto 
de ebulição é constante. Essas características são de uma mistura azeotrópica.

X



6. No campo da metalurgia, é crescente o interesse nos processos de recuperação 
de metais, pois é considerável a economia de energia entre os processos de 
produção e de reciclagem, além da redução significativa do lixo metálico. E esse é 
o caso de uma microempresa de reciclagem, na qual se desejava desenvolver um 
método para separar os metais de uma sucata, composta de aproximadamente 
63% de estanho e 37% de chumbo, por meio aquecimento. Entretanto, não se 
obteve êxito nesse procedimento de separação. Para investigar o problema, foram 
comparadas as curvas de aquecimento para cada um dos metais isoladamente 
com aquela da mistura, todas obtidas sob as mesmas condições de trabalho.



A partir das informações das figuras, é correto afirmar que a sucata é constituída 
por uma:
a) mistura eutética, pois funde em temperatura constante.
b) mistura azeotrópica, pois funde em temperatura constante.
c) substância pura, pois funde em temperatura constante.
d) suspensão coloidal que se decompõe pelo aquecimento.
e) substância com impurezas e com temperatura de ebulição constante.

A sucata é uma mistura eutética
porque seu gráfico apresenta ponto de 
fusão constante e ponto de ebulição 
variável.

X



7. Considere os sistemas apresentados a seguir:
I. Creme de leite
II. Maionese comercial
III. Óleo de soja
IV. Gasolina
V. Poliestireno expandido
Desses, são classificados como sistemas coloidais:
a) apenas I e II
b) apenas I, II e III
c) apenas II e V
d) apenas I, II e V
e) apenas III e IV

Se classificam como coloides o creme de leite, a 
maionese e o poliestireno expandido (mais 
conhecido como isopor).
O óleo de soja e a gasolina constituem soluções 
homogêneas por não possuírem partículas em 
suspensão.

X



8. A fumaça é constituída por um conjunto de substâncias emitidas 
no processo de queima da madeira, ela se classifica como uma 
dispersão coloidal. Quantos estados físicos da matéria estão 
presentes na fumaça?
a) um
b) dois
c) três
d) a fumaça não possui estado físico

Temos dois estados da matéria, pois a fumaça é uma dispersão 
coloidal de fuligem (carbono sólido) em gases liberados na 
combustão (CO2, CO, H2O, etc).
A fumaça é visível em razão da dispersão da luz que sobre ela incide, 
é por isso que as partículas que a constituem são visíveis a olho nu
(Efeito Tyndall).

X



9. Agentes emulsificantes são capazes de impedir que os componentes (disperso 
e dispersante) de uma emulsão se separem. Baseado neste princípio, marque as 
alternativas referentes a estas substâncias e justifique sua resposta.
a) água
b) caseína do leite
c) sabão
d) açúcar
e) gema de ovo

As alternativas coretas são b, c, e.
Justificativa:
- A caseína se trata de uma proteína que mantém unidas a 
gordura e a água presentes no leite.
- O sabão é constituído de moléculas que apresentam uma 
parte apolar e uma polar. A parte apolar é capaz de dissolver 
sujeiras gordurosas, por exemplo, gordura em panelas. Ao 
mesmo tempo, a parte polar liga-se às moléculas de água, 
retirando a sujeira da panela a ser limpa, formando assim uma 
emulsão (espuma emulsificante).
- A gema de ovo, quando adicionada à maionese, impede que 
os ingredientes da mesma se separem: o óleo (ou azeite) se 
encontra disperso (dissolvido) no vinagre com auxílio da 
gema de ovo.



10. Quando se dispersam, em água, moléculas ou íons que têm em 
sua estrutura extremidades hidrofóbicas e hidrofílicas, a partir de uma 
determinada concentração, há agregação e formação de partículas 
coloidais, denominadas micelas, tal propriedade é típica de moléculas 
de:
a) lipídio
b) aminoácido
c) hidrocarboneto alifático
d) sabão
e) hidrogênio

A parte apolar presente na molécula de sabão é considerada 
hidrofóbica (tem aversão à água) e por isso se une às partículas de 
sujeira da superfície a ser limpa. Já a parte polar (hidrofílica) se une a 
molécula de água e arrasta a sujeira presente. Juntas, as partes 
polares e apolares formam a micela (partícula coloidal).

X


