
Substâncias 

simples e 

compostas



ESTUDO DAS SUBSTÂNCIAS 

E MISTURAS

SUBSTÂNCIA: forma particular de matéria,

apresentando composição fixa, definida.



Substância Fórmula Representação

Gás 

hidrogênio
H2

Gás oxigênio O2

Gás ozônio O3

Substância simples: é constituída de uma molécula

formada por átomos do mesmo elemento químico

(mesmo tipo de átomo).



Substância composta: é constituída por uma

molécula formada por mais de um elemento

químico.

Substância Fórmula Representação

Água H2O

Sal de cozinha
NaCl

Açúcar C12H22O11



Substâncias Puras

SIMPLES COMPOSTA



VARIEDADE ALOTRÓPICA

C(grafite)                                   C(diamante)

estrutura amorfa                estrutura  cristalina

 Variação na arrumação dos átomos 

 Variação na atomicidade      

O2 (Oxigênio) O3 (Ozônio)



Curva de Aquecimento da água

S

L

L e G

G

T°C

100

0

- 20

tempo

S e L



Substâncias



Nome Componentes principais

Amálgama Mercúrio (Hg) + Prata (Ag) +

Estanho (Sn)

Vinagre Água (H2O) + ácido acético

(CH3COOH)

Latão Cobre (Cu) + zinco (Zn)

Bronze Cobre (Cu) + estanho (Sn)

Aço Ferro (Fe) + carbono (C)

Álcool

hidratado

Etanol (CH3OH) + água (H2O)

Misturas homogêneas



Mistura: material formado por duas ou mais

substâncias, sendo cada uma destas denominada

componente.

CLASSIFICAÇÃO DAS MISTURAS

Fase: em uma mistura, é cada uma das porções que

apresenta aspecto homogêneo ou uniforme.

Mistura homogênea: toda mistura que apresenta uma

única fase.

Mistura heterogênea: toda mistura que apresenta pelo

menos duas fases.



MISTURAS

HETEROGÊNEAHOMOGÊNEA 

ÁGUA + AREIAAR



Água (H2O) + açúcar 

dissolvido (C12H22O11)

Aspecto visual contínuo: 

uma única fase

Óleo(CxHy) + água 

(H2O)

Aspecto visual 

descontínuo: duas 

fases

Água 

gaseificada

Aspecto visual 

descontínuo: 

duas fases

EXEMPLO:



Curva de Mistura Comum

Aquecimento



Curva de Mistura Eutética

Aquecimento

PF



Curva de Mistura Azeotrópica

Aquecimento

PE



Aspecto homogêneo a 

olho nu

Aspecto heterogêneo 

ao microscópio

Copo de leite

Líquido 

branco 

com 

gotículas 

de gordura

O leite é considerado uma mistura heterogênea.



Solução: É uma mistura homogênea composta de

dois ou mais componentes que consiste de:

Solvente: É o componente da solução que se

apresenta em maior quantidade. Freqüentemente,

mas não necessariamente, ele é a água, o que

caracteriza uma solução aquosa.

Soluto: Este é o componente que se

apresenta em menor quantidade. É a substância que

se dissolve no solvente.



Contêm muito soluto em relação ao solvente.

Exemplo: 300g de sal para 1L de água.

Contêm pouco soluto em relação ao solvente.

Exemplo: 10g de sal para 1L de água.


