




SUBSTÂNCIA E MISTURA
I. SUBSTÂNCIA 

Substância Química é um conjunto de átomos, moléculas ou 
aglomerados iônicos, com composição definida, que possui  
propriedades constantes. 

Exemplos:
Obs: Como tem 
composição 
definida, pode 
ser representada 
por uma fórmula 
química.

H2O

NaCl

C2H5OH



Todo metal, no seu estado mais 
simples e estável, caracteriza uma 
substância:

Símbolo – Fe

Formado por  um conjunto de Átomos



CLASSIFICAÇÃO DAS SUBSTÂNCIA:

SUBSTÂNCIA

IÔNICA

COVALENTE

OU MACROMOLECULAR

MOLECULAR

METÁLICA

1. QUANTO À NATUREZA ( TIPO DE LIGAÇÃO QUÍMICA).



1. SUBSTÂNCIAS IÔNICAS: Possuem pelo menos uma ligação
iônica. Ex: NaCl e NaOH

2. SUBSTÂNCIAS MOLECULARES: Formadas exclusivamente por 
ligações covalentes e com um número determinado de átomos. 
Ex: H2O e H2SO4

3. SUBSTÂNCIAS METÁLICAS: Formadas exclusivamente por
ligações metálicas. Ex: Fe(m) e Al(m)

4. SUBSTÂNCIAS COVALENTES OU MACROMOLECULARES: 
Formadas exclusivamente por ligações covalentes, porém, com 
um número indeterminado de átomos. 

Ex: Cn(gr) , Cn(d) e (SiO2)n



No estudo das substâncias, a natureza da ligação química é revelada a partir da 
estrutura eletrônica dos átomos mostrando como esta afeta as propriedades 
macroscópicas das substâncias, classificando-as quanto a sua natureza.

Para cada substância abaixo, representada pela sua fórmula química, indique 
o tipo de substância, quanto à natureza (iônica, molecular, metálica ou covalente):
a. KI

B. Ag

C. HN03

D. Fe(0H)2

E. SiO2

SUBSTÂNCIA - CLASSIFICAÇÃO

- Iònica

- Iònica

- Metálica

- Molecular

- Covalente

- Sais e Bases: Substâncias Iônicas

- Ácidos: Substâncias Moleculares

- Exceção: NH4OH(aq NH3(g) +  H2O(l)

- Compostos Orgânicos: Moleculares

- Exceção: Sais Orgânicos

CH3 – COO-Na+Exemplo:
(SiO2)n - Macromolécula



• Quanto ao tipo de elementos químicos:

SUBSTÂNCIA

SIMPLES

COMPOSTA

1. SUBSTÂNCIA SIMPLES: Formada por  átomos de um 
mesmo elemento químico. Ex: Fe(m), Al(m), He(g),
H2(g),  etc.

2. SUBSTÂNCIA COMPOSTA: Formada por átomos de
elementos químicos diferentes. Ex: H2O, CO2, NaCl,
H2SO4, etc.

Obs: Composto químico é o mesmo que
substância composta.



2.MISTURA
É a união de duas ou mais substâncias diferentes. 

Exemplos:

a) Água e açúcar

b) Sal e areia

Obs: Uma mistura não tem fórmula própria. É representada pelas
fórmulas das substâncias que a compõem. Ex: H2O + C12H22O11



DIFERENÇAS ENTRE MISTURAS: TIPOS 
DE MISTURAS.

Misturas Homogêneas
- Apresentam as mesmas 
propriedades (tanto físicas 
quanto químicas) em qualquer 
parte do sistema( Pontos de 
fusão e ebulição, densidade, 
etc.).
- São sistemas monofásicos. 
Possuem uma única fase.

Misturas Heterogêneas
- Não apresentam as mesmas 
propriedades em qualquer parte 
do sistema.
- São sistemas polifásicos. 
Possuem mais de uma fase.

Exemplo: Água e etanol

Exemplo: Água e gasolina





De uma forma geral, as substâncias puras dificilmente são 
encontradas isoladas na natureza, sendo encontradas na forma de 
misturas, isto é, associadas às outras substâncias. Isso quer dizer 
que nós e quase tudo que está a nossa volta são exemplos de 
misturas das mais variadas substâncias puras.
Para cada sistema abaixo, indique se é substância pura (simples ou 
composta) ou mistura (homogênea ou heterogênea):
a.Água potável -
b.Gás Hilariante -
c.Gás Nitrogênio -
d. Água e Clorofórmio -
e.Água e Azeite -

SUBSTÂNCIA E MISTURA

Mistura Homogênea

Mistura Heterogênea: H2O   e  CHCl3    

Mistura Heterogênea

Substância Composta: N2O 
N2Substância Simples:

Polar, porém, de 
baixíssima polaridade



Ressublimação



I. Comportamento da substância pura:

MUDANÇA DE ESTADO DE AGREGAÇÃO  EM SUBSTÂNCIA PURA 
E MISTURA.

EXEMPLO: ÁGUA



II. Comportamento da mistura homogênea comum

EXEMPLO: ÁGUA E SAL DE COZINHA

Efeito crioscópico

Efeito Ebulioscópico
líquido



1. MISTURA EUTÉTICA: P.F CONSTANTE E P.E VARIÁVEL 

Exemplos:
- Liga metálica feita de 40% 

de cádmio e 60% de 
bismuto forma uma 
mistura eutética com ponto 
de fusão constante igual a 
140°C, 

- estanho e chumbo (solda 
elétrica), 

- sal de cozinha e gelo.

CASOS ESPECIAIS DE MISTURAS HOMOGÊNEAS:



2. MISTURA AZEOTRÓPICA: P.F VARIÁVEL E P.E CONSTANTE

Exemplo: mistura de 96% de 
álcool etílico e 4% de água (álcool 
hidratado) possui ponto de 
ebulição constante de 78,2°C



Substância Pura

Mistura Homogênea

Mistura Eutética Mistura Azeotrópica



SISTEMAS
É uma parte específica do universo físico, isolada, sujeita a um

estudo científico. Ex: um pedaço de madeira, um recipiente com água.

Classificação dos SISTEMAS:

SISTEMA

HOMOGÊNEO: única fase (monofásico)

HETEROGÊNEO: mais de uma fase



Sistema
Homogêneo

Substância pura: encontra-se numa única fase de 
agregação. Ex: água líquida.

Mistura Homogênea: as substâncias são 
miscíveis, formando única fase. Ex: água e 
álcool; mistura de gases.

Sistema
Heterogêneo

Substância pura: em mais de uma fase de 
agregação. Ex: gelo e água líquida.
Mistura Heterogênea: as substâncias são 
imiscíveis, formando mais de uma fase. Ex: óleo 
e água líquida.

Óleo e água líq.

(sistema bifásico)

Água e álcool

(sistema monofásico)



Exemplos:

a) Água Mineral
Sistema Homogêneo

- Mistura Homogênea

- Uma Fase

- Vários Componentes 
(água e sais minerais)

Única fase

b) Água 
destilada, no 
estado:   
sólido, líquido 
e gasoso em 
equilíbrio.

Sistema Heterogêneo
- Substância 

- Três  Fases

- Um componente: água   
Mais de uma fase


