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Sustâncias e Misturas 

 

Tudo o que existe na Terra e no Universo é formado por 

uma ou várias substâncias. Quando algo é formado por 

mais de uma substância, dizemos que se trata de uma 

mistura. Veja alguns exemplos de misturas do nosso dia a 

dia: 

Café com leite, suco (fruta, açúcar e água), bolo (é uma 

mistura de açúcar, manteiga, ovo, leite e farinha), a água do 

mar, etc. 

No primeiro capitulo do nosso livro, vimos que a água 

está presente em vários elementos e que tem a propriedade 

de dissolver substâncias, como o sal e o açúcar, formando o 

soro caseiro, que também é uma mistura. 

 

Você poderia listar outros exemplos de misturas? 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

As substâncias podem ser encontradas em três estados 

físicos:  

➢ sólido, como as rochas, a areia, o ouro a prata; 

➢ líquido, como a água do mar, o leite, o óleo; 

➢ gasoso, como a ar que nos rodeia. 

 

O que irá determinar o estado físico desses materiais é a 

temperatura. Ou seja, se a temperatura estiver muito fria ou 

muito quente, poderá alterar o estado físico, assim como 

acontece com a água. 

As misturas podem ser de dois tipos: 

1. Misturas homogêneas 

apresentam apenas uma fase (um único aspecto visual), 

dando a impressão que possui apenas um material, ou 

seja, nas misturas homogêneas não conseguimos ver 

quais substâncias estão ali misturadas. Elas são 

formadas quando um material tem a capacidade de 

dissolver outro. Exemplos: 

•  água e sal; 

•  água e açúcar; 

•  gasolina e álcool; 

•  ar atmosférico (gás oxigênio, gás nitrogênio, gás 

carbônico, vapor de água etc); 

 

2. Misturas heterogêneas 

apresentam mais de uma fase (dois ou mais aspectos 

visuais). São formadas quando um material não 

dissolve outro, permitindo sua visualização, como as 

sementes trituradas no suco do maracujá. Outros 

exemplos: 

 

• O leite é uma mistura heterogênea porque possui 

uma fase líquida (água) e uma fase sólida (gordura) 

• Granito (rocha formada por três 

minerais: quartzo, mica e feldspato) 

• Sangue; 

• Água e areia; 

• Água e óleo (imagem ao lado, 

podemos perceber tanto a água como o óleo); 

• Água e gasolina. 

 

Observe a imagem abaixo, e indique qual recipiente 

contem mistura homogênea e mistura heterogênea. 

 
______________________________________________ 

 

Classifique as misturas a seguir em homogênea e 

heterogênea. 

a) Soro caseiro _______________________________ 

b) Dindin de cajá ______________________________ 

c) Batom garoto ______________________________ 

d) Sopa de legumes ____________________________ 

e) Leite achocolatado __________________________ 

f) Suco de maracujá ___________________________ 

g) Coxinha __________________________________ 

h) Água mineral ______________________________ 
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