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2.2. Gases e dispersões

Lei de Avogadro, 
volume molar e 
massa volúmica

Soluções, coloides 
e suspensões

Composição quantitativa de soluções

• concentração em massa

• concentração

• percentagem em volume e percentagem em massa

• partes por milhão

Diluição de 
soluções 
aquosas

AL 2.2. Soluções a 
partir de solutos 

sólidos

AL 2.3. Diluição de 
soluções

Lei de Avogadro

•Nas mesmas condições de pressão 
e temperatura, volumes iguais de 
gases diferentes contêm o mesmo 
número de moléculas (ou átomos 
se o gás for monoatómico).

Condições de pressão e 
temperatura normais (PTN 
ou CNPT) 

•Pressão 1 atm, Temperatura 0ºC, 
Volume molar 22,4 dm3/mol

Atmosfera

•A atmosfera é formada por uma 
solução gasosa na qual se 
encontram outras dispersões 
como os coloides e suspensões de 
matéria particulada.

Dispersões

•As dispersões de acordo com o 
tamanho das partículas dispersas, 
podem ser classificadas em 
soluções, coloides e suspensões.

Matéria particulada

•PM10 – Quando o diâmetro é 
inferior a 10 m

•PM2,5 – quando o diâmetro é 
inferior a 2,5 m



Gases e Dispersões

Reconhecer que muitos materiais se apresentam na forma de dispersões que podem ser caracterizadas quanto à sua composição.

• Definir volume molar e, a partir da Lei de Avogadro, concluir que tem o mesmo valor para todos os gases à mesma pressão e temperatura.

• Relacionar a massa de uma amostra gasosa e a quantidade de matéria com o volume molar, definidas as condições de pressão e temperatura.

• Relacionar a massa volúmica de uma substância gasosa com a sua massa molar e volume molar.

• Descrever a composição da troposfera terrestre, realçando N2 e O2 como os seus componentes mais abundantes.

• Indicar poluentes gasosos na troposfera e identificar as respetivas fontes.

• Distinguir solução, dispersão coloidal e suspensão com base na ordem de grandeza da dimensão das partículas constituintes.

• Descrever a atmosfera terrestre como uma solução gasosa, na qual também se encontram coloides e suspensões de matéria particulada.

• Determinar a composição quantitativa de soluções aquosas e gasosas (como, por exemplo, a atmosfera terrestre), em concentração, concentração em massa, fração molar, percentagem

em massa e em volume e partes por milhão, e estabelecer correspondências adequadas.
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Relaciona o 
número de 
partículas 

(atenção que 
pode ser 
átomos, 

moléculas, 
iões, eletrões, 

etc.) com a 
quantidade 

(moles)

Relaciona a 
massa com a 

quantidade de 
matéria. A 

massa molar, 
conhecida a 

fórmula 
química, pode 
se calculada 

pela Ar 
registada na TP 

Traduz a Lei de Avogadro. O 
volume molar é a constante 

de proporcionalidade entre o 
volume da amostra de um 

gás e a quantidade de 
matéria. Volume molar é o 
volume ocupado por uma 

mole de moléculas de um gás 
em determinadas condições. 

Atenção GASES e não 
líquidos.

A massa volúmica é 
característica física de uma 

material. Corresponde à 
massa de um determinado 

volume do MESMO material.

A concentração molar 
relaciona a quantidade de 

soluto pelo volume total de 
mistura homogénea 

(solução). Atenção às 
unidades e às reduções.

Concentração mássica. Pode 
ser reduzida para a molar 

usando as miudinhas.
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Fração molar, 
valor entre 0 
e 1. A soma 
de todas as 
frações da 

mistura dá 1. 
adimensional

Fração mássica, 
o valor está 
entre 0 e 1. 

Atenção que 
não dá o 

mesmo valor 
que a fração 

molar! 

Percentagem em massa. Se 
10% significa que podemos 

abrir em 10 g do componente 
por 100 g da mistura.

Percentagem em volume. Se 
20% significa que podemos 

abrir em 20 L do 
componente por 100 L da 

mistura.

Partes por milhão em 
massa. Se 5 ppm significa 
que podemos abrir 5 g do 
componente por 106 g da 

mistura. 

Partes por milhão em 
volume. Se 10 ppmV significa 

que podemos abrir 10 L do 
componente por 106 L da 

mistura.

Atenção

• aos exercícios de 
determinação do declive

• Aos exercícios de 
comparação por relações


