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Misturas - Homogêneas e 
Heterogêneas 

 

Misturas (Se adicionarmos um material a outro material, iremos obter uma 
mistura.) 
A maior parte dos materiais e objetos encontrados na natureza são misturas. Elas 
são classificadas como homogêneas ou heterogêneas. 

 
Homogêneas: 
As misturas homogêneas apresentam um 
aspecto uniforme, ou seja, uma única fase, e 
seus componentes não podem ser 
identificados por meios visuais, nem com 
auxilio de um microscópio. É também chamada 
de solução. (A substância que dissolve é 
chamada de solvente, e a dissolvida soluto.) 
Ex.: mistura de água e sal. 

 
Heterogêneas: 
São aquelas em que se consegue distinguir seus componentes, a mistura de óleo 
e água é um exemplo. Misturas heterogêneas apresentam, duas ou mais fases. 
(Mas nem sempre é possível distinguir, sem aparelho de aumento). Ex.: Leite. 
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Observando a imagem, nota-se que o leite não é 
considerado uma mistura homogênea, e sim, uma 
mistura heterogênea. 

Nesse exemplo consegue-se 

enxergar suas fases. 



 

Sistemas bifásicos (duas fases), 

trifásicos (três fases) e polifásicos 

aqueles que apresentarem quatro ou 

mais fases visíveis. 

Heterogêneas. Quanto ao número de fases: 
 

 
 
 
 

Exercícios: 
 

1) Dentre as alternativas a seguir, qual mistura é homogênea? 
 

a) água e areia b) água, açúcar e areia c) água e óleo d) água e açúcar 

 

2) Pode ser considerado um solvente: 
 

a) água b) açúcar c) sal 

 

3) Podem ser considerados solutos: 

a) água b) açúcar c) sal 

 
4) Observe os desenhos e complete o quadro abaixo, com o tipo de mistura 

(homogênea ou heterogênea) e o número de fases : 
 

 

     
         Tipo de mistura 

 
         Número de fases 

 
   Água e sal 

  

    
   Água e areia 

  

 
Óleo, água e areia 
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