
Aula para o dia 23/03/21





Homogêneo e Heterogêneo

Os materiais podem ser formados :

de  uma Substância  pura

de uma Mistura de substâncias.

ou

Temos dois critérios para classificar um 
material

Verificar as propriedades físicas ,  
determinadas ( substâncias ) ou são 

variáveis ( misturas ) Observar o número de 
fases que ele possui.

Observação: Substância pura as 
constantes físicas



Fase:
Cada uma das porções que apresenta aspecto visual uniforme , o qual pode ser 
contínuo ou não, mesmo quando observado ao microscópio comum.

Gota de sangue

Mistura homogênea 
Mistura heterogênea



► dizemos que um material ou um sistema é homogêneo quando ele possui uma única fase, ou seja, é 
monofásico. 

Material ou sistema homogêneo é aquele que possui um única fase 

Exemplos: água líquida , ferro sólido , amônia gasosa....

☻Qualquer mistura na qual as substâncias componentes estejam totalmente dissolvidas umas nas outras 
( uniformemente distribuídas e espalhadas ) 

Como exemplos de material ou sistema homogêneo podemos citar:

☻Qualquer substância que se apresenta numa  única fase de agregação

Exemplos: álcool hidratado , gás oxigênio e gás nitrogênio  , ouro 18 quilates ( 75% ouro, 12,5% de prata e 12,5% de cobre ) ....

Observação :1) toda mistura gasosa é homogênea  
2) As misturas homogêneas são denominadas de soluções.



► Dizemos que um material é heterogêneo quando ele possui mais de uma fase ( bifásico, trifásico ou 
até polifásico ) 

Material ou sistema heterogêneo é aquele que possui duas ou mais fases. 

Como exemplos de material ou sistema Heterogêneo  podemos citar:

☻Qualquer substância que se apresenta em duas ou mais fases de agregação diferentes.

Exemplo: um sistema com água sólida + água líquida + vapor de água 

☻Qualquer mistura na qual as substâncias componentes sejam insolúveis ou não estejam totalmente dissolvidas umas nas 
outras. 

Exemplos: um sistema com : água + óleo , água + granito ....



Atenção

♦ Uma substância pura pode formar sistemas homogêneos ou heterogêneos , 
dependendo dos estados físicos em que ela se encontra.

♦ As misturas homogêneas formam sistemas homogêneos e as heterogêneas 
formam sistemas heterogêneos 

♦ O número de fases do sistema nem sempre é igual ao número de 
componentes envolvidos.

♦ Sistemas homogêneos apresentam apenas uma fase e sistemas 
heterogêneos apresentam mais de uma fase.



Mistura eutética Mistura azeotrópica 

Substância pura mistura



a)Qual o estado físico em que o chumbo se encontra após 15 minutos de aquecimento?

b)Durante quanto tempo o chumbo permaneceu totalmente liquefeito? 

c)Em qual estado físico o chumbo se encontra a uma temperatura de 1760 °C?

d)Em quais intervalos de tempo o chumbo coexiste em dois estados físicos 

Q1) dado o gráfico , responda:
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L
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Sólido + líquido

15 minutos 

Vapor

Entre 10 e 20 ( sólido + líquido ) ; entre 35 e 50 ( líquido + vapor 
) 



Q2) (UNICAMP-SP) "Os peixes estão morrendo porque a água do rio está sem oxigênio, mas 
nos trechos de maior corredeira a quantidade de oxigênio aumenta". Ao ouvir esta informação 
de um técnico do meio ambiente, um estudante que passava pela margem do rio ficou confuso 
e fez a seguinte reflexão: "Estou vendo a água no rio e sei que a água contém, em suas 
moléculas, oxigênio; então como pode ter acabado o oxigênio do rio?"

a) Escreva a fórmula das substâncias mencionadas pelo técnico. 
b) Qual é a confusão cometida pelo estudante em sua reflexão?



Q3) Ponto de fusão, densidade e solubilidade são algumas constantes físicas que 
caracterizam: 

a) mistura homogênea.
b) apenas substância simples. 

c) mistura heterogênea.
d) substância pura. 

e) apenas substância composta



Q5) A água mineral filtrada (sem gás) é: 

a) uma substância pura. 
b) uma mistura heterogênea. 
c) uma mistura homogênea. 
d) uma substância composta. 
e) um elemento. 

Q6) Assinale a alternativa correta. 

a) Todo sistema homogêneo é uma mistura homogênea. 
b) Todo sistema heterogêneo é uma mistura heterogênea. 
c) Todo sistema heterogêneo é monofásico. 
d) Todo sistema homogêneo é polifásico. 
e) Todo sistema heterogêneo pode ser uma mistura heterogênea ou uma 

substância pura em mais de um estado físico.


