


MISTURAS

HETEROGÊNEAHOMOGÊNEA

ÁGUA + AREIAAR
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As misturas que possuem apenas 

uma única fase, isto é, as mesmas 

propriedades químicas em toda a sua 

extensão são denominadas de  

HOMOGÊNEA

Se a mistura apresentar mais de uma 

fase, isto é, tem propriedades 

distintas em sua extensão, será 

HETEROGÊNEA
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Mistura – Material formado por duas ou mais

substâncias puras

 Mistura Homogênea – Apresenta uma única fase visível.

Ex.: Água e sal dissolvido.

 Mistura Heterogênea – Apresenta mais de uma fase visível.

Ex.: Água e óleo.
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MISTURA COMUM

•Misturas comuns apresentam temperatura de
fusão e de ebulição variáveis.

•As misturas são polifásicas
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Temperatura (°C) a 1 atm

Tempo

sólido

sólido

e

líquido

líquido

e

gasoso
gasosot’°C

líquido

– 15°C

t°C
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MISTURA EUTÉTICA 

•apresentam temperatura de fusão constante
e temperatura de ebulição variável.
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Temperatura (°C) a 1 atm

Tempo

sólido

sólido

e

líquido

líquido

e

gasoso gasoso

líquido

t’°C

– 15°C

t°C
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MISTURA AZEOTRÓPICA 

•Apresentam temperatura de fusão variável e
temperatura de ebulição constante.
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Temperatura (°C) a 1 atm

Tempo

sólido

sólido

e

líquido

líquido

e

gasoso gasoso

líquido

t’°C

– 15°C

t°C
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MISTURA ≠ SISTEMA

 Sistema – Objeto de nossa observação.

Sistema Homogêneo  Substância Pura. Ex.: água 

 Mistura Homogênea. Ex.: água + sal

Sistema Heterogêneo

 Substância pura em mais de um 

estado físico. Ex.: água + gelo.

 Mistura Heterogênea. Ex.: água + óleo
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SISTEMA HOMOGÊNEO
(uma fase)

SUBSTÂNCIA PURA:

um componente

MISTURA HOMOGÊNEA:
mais de um componente.

SISTEMA HETEROGÊNEO
(mais de uma fase)

SUBSTÂNCIA PURA:

um componente em diferentes 
estados físicos.

MISTURA HETEROGÊNEA:
mais de um componente

DICA-CANAL EDUCAÇÃO
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CLASSIFICAÇÃO DA 

MATÉRIA

SISTEMAS 

HOMOGÊNEOS
SISTEMAS 

HETEROGÊNEOS

SUBSTÂNCIAS 

PURAS

MISTURAS DE UMA 

FASE

MISTURAS DE 

MAIS DE UMA FASE

SUBSTÂNCIAS 

EM MUDANÇA 

DE ESTADO
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 Exemplos Especiais!

SANGUE

(AO MICROSCÓPIO ELETRÔNICO) LEITE 

GRANITO

20


