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 (Processos mecânicos de separação)

Sistema sólido - sólido
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Conteúdos:
- Processos de separação de misturas

Objetivo da aula:
- Apresentar a importância dos processos de separação 

de misturas e correlaciona-los com o cotidiano do aluno. 



Sistema líquido – sólido

SEPARAÇÃO DE MISTURAS 
HETEROGÊNEAS
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Filtração comum: É a retenção de um 
sólido através de uma superfície porosa 
(filtro). Utilizada para separar misturas de 
um líquido com um sólido não dissolvido, 
quando o tamanho das partículas do 
sólido é relativamente grande em relação 
ao tamanho dos poros do papel de filtro. 
Ex: água e areia.
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Filtração a vácuo:
Quando o sólido e o líquido 
formam uma mistura de difícil 
filtração, como é o caso da água 
com farinha, pode-se acelerar o 
processo por meio da filtração a 
pressões reduzidas. Nesse 
processo utiliza-se o funil de 
Büchner e o Kitassato.
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Quando a filtração é lenta.....

7



DICA: No caso do 
café temos DOIS 
processos: extração e 
filtração.
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Decantação: Quando a água barrenta é 
colocada em repouso, a terra tende a se depositar no fundo do 
recipiente. A decantação é o processo no qual as fases se separam 
devido a uma diferença de densidades.

9



10

DECANTAÇÃO



Centrifugação: É uma maneira acelerada de se realizar a decantação. 
Ex: separação dos diversos componentes do sangue.
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Quando a decantação é lenta usamos a 
centrifugação.....

12



  Decantação em 
funil de separação 

  Ex: água e óleo.
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Para separar líquidos imiscíveis: 
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1. Considere a seguinte cadeia de produção de derivados de petróleo:

Que opção apresenta os métodos de Separação I, II e III utilizados nesta cadeia, nesta 
ordem?
a) centrifugação, decantação, flotação.
b) decantação, flotação, destilação fracionada.
c) filtração, decantação, flotação.
d) decantação, tamização, destilação simples.
e) tamização, evaporação, destilação fracionada.
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1. Numa das etapas do tratamento da água que abastece uma 
cidade, a água é mantida durante um certo tempo em tanques para 
que os sólidos em suspensão se depositem no fundo. A essa 
operação denominamos:

a) filtração
b) sedimentação
c) sifonação
d) centrifugação
e) cristalização
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Sistema Sólido – Sólido

SEPARAÇÃO DE MISTURAS HOMOGÊNEAS
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Sistema líquido – sólido

SEPARAÇÃO DE MISTURAS 
HETEROGÊNEAS
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Conteúdos:
- Processos de separação de misturas

Objetivo da aula:
- Apresentar a importância dos processos de separação de 

misturas e correlaciona-los com o cotidiano do aluno. 



Fusão fracionada: Teoricamente é indicada para separar 
misturas comuns (não eutéticas) cujos componentes 
estejam na fase sólida. 

Ex: liga metálica de cobre e níquel presente em moedas.
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Sistema Sólido – 
líquido

SEPARAÇÃO DE MISTURAS 
HOMOGÊNEAS
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EVAPORAÇÃO

Extração de sal(NaCl) da água 
do mar, nas salinas é um 
processo que envolve a 
evaporação seguida da 
cristalização fracionada.
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Salina: aqui a água é eliminada 
por evaporação
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Destilação simples:
Funciona quando, no aquecimento de 
uma mistura homogênea de um líquido + 
um sólido, apenas o líquido vaporiza. 
Assim, os vapores atingem a região fria 
(condensador), ocorrendo a passagem 
para o estado líquido.

Ex: água e sal de cozinha.
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Sistema líquido – 
líquido

SEPARAÇÃO DE MISTURAS 
HOMOGÊNEAS
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Destilação fracionada
À medida que os vapores sobem 
pela coluna de fracionamento, eles 
vão se tornando cada vez mais ricos 
no componente mais volátil, que 
será recolhido pelo condensador. 

Ex: destilação fracionada dos 
componentes da gasolina, 
destilação fracionada do ar 
liquefeito, etc.
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DESTILAÇÃO DO PETRÓLEO
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Sistema sólido – gás 

SEPARAÇÃO DE MISTURAS 
HOMOGÊNEAS
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Câmara de poeira
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1. Associar os métodos (indicados na coluna A) que devem ser 
utilizados para separar as misturas (indicadas na coluna B):

a) 1 - IV ; 2 - III  ; 3 - V ; 4 - II  ; 5 - I
b) 1 - III  ; 2 - IV ; 3 - V ; 4 - I   ; 5 - II
c) 1 - I  ; 2 - V  ; 3 - III ; 4 - II  ; 5 - IV
d) 1 - II   ; 2 - IV ; 3 - III ; 4 - V ; 5 - I
e) 1 - III  ; 2 - IV ; 3 - V ; 4 - II  ; 5 - I



36

1. São preparadas 3 misturas binárias em um laboratório, descritas da seguinte 
maneira:

1ª mistura → heterogênea, formada por um sólido e um líquido 
2ª mistura → heterogênea, formada por dois líquidos
3ª mistura → homogênea, formada por um sólido e um líquido
 
Os processos de separação que melhor permitem recuperar as substâncias originais 
são, respectivamente:
a) filtração, decantação, destilação simples.
b) decantação, filtração, destilação simples.
c) destilação simples, filtração, decantação.
d) decantação, destilação simples, filtração.
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• MODELOS ATÔMICOS
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