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Filtração Simples

Separa os componentes de misturas 

heterogêneas sólido + líquido ou sólido + gás.

A filtração simples em laboratório faz uso do funil 

simples, papel de filtro, baqueta ou bastão e um 

béquer ou erlenmeyer para recolher o filtrado.

O sólido que fica retido no papel de filtro é 

chamado de resíduo.
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Filtração a Vácuo

Separa misturas heterogêneas de sólido + líquido 

de uma forma mais rápida que a filtração simples.

A filtração a vácuo em laboratório faz uso do funil 

de Buchner, papel de filtro, baqueta ou bastão e o 

filtrado é recolhido em um kitassato.

A sucção de ar diminui a pressão no interior do 

kitassato e a diferença de pressão atmosférica faz 

o líquido passar rapidamente pelo papel de filtro.



z

Filtração a Vácuo



z

Dissolução Fracionada

=> Separa os componentes de uma mistura por 

diferença de solubilidade.

=> É empregada geralmente para misturas 

heterogêneas de sólidos. Mas pode ser usada em 

algumas misturas homogêneas.
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Dissolução Fracionada

=> Considere uma mistura de areia (SiO2), sal de 

cozinha (NaCl) e enxofre (S8).

Substância Solubilidade 

em H2O

Solubilidade 

em CCl4

SiO2 Insolúvel Insolúvel

NaCl Solúvel Insolúvel

S8 Insolúvel Solúvel

SiO2 + NaCl + S8

Adição de H2O

Filtração

SiO2+ S8 NaCl + H2O

Adição de CCl4
Filtração

SiO2 S8 + CCl4

Vaporização

NaCl

S8

CCl4

Destilação
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Dissolução Fracionada

Determinação do teor de etanol na gasolina 

comercial:

50 mL de gasolina ------- 11 mL de etanol

100 mL de gasolina ---------------------- x

x = (11mL × 100 mL) / 50 mL = 22 mL

22% de etanol em volume 
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Centrifugação

=> É uma sedimentação acelerada pela força 

centrífuga. Dessa forma, faz uso da diferença de 

densidade.

=> É empregada em laticínios para separar a gordura 

do leite do soro. É usada também para a separação do 

plasma sanguíneo dos elementos figurados.
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