
 

 

 
Química – Prof. Dimi 

9º ano – aulas 07 e 08 - 08/03/2021 
SEPARANDO OS COMPONENTES DE UMA MISTURA 

 
Na natureza, as substâncias são, em geral, encontradas misturadas umas às outras. Por este motivo, para 
obter as substâncias puras é necessário separá-las. Podemos usar vários processos para separar os 
componentes de uma mistura:  
 
I - LEVIGAÇÃO:  
É usada para componentes de misturas de sólidos, quando um dos componentes é facilmente arrastado pelo 
líquido. Exemplo: Separação do ouro das areias auríferas. 

 
 
II - VENTILAÇÃO:  
Consiste em separar os componentes da mistura por uma corrente de ar, que arrasta o componente mais leve. 
Exemplo: Separação dos grãos do café de suas cascas. 

 
 
III - CATAÇÃO:  
É método rudimentar baseado na diferença de tamanho e aspecto das partículas de uma mistura de sólidos 
granulados. Utilizamos as mãos ou pinças na separação dos componentes. Exemplos: Separação das bolas por 
cores, escolhendo (catando) o feijão para cozinhar. 

 
 
IV - PENEIRAÇÃO ou TAMISAÇÃO:  
É usada para separar componentes de misturas de sólidos de tamanhos diferentes; passa-se a mistura por uma 
peneira. Exemplo: Separação da areia dos pedregulhos. 
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V - FLOTAÇÃO:  
Consiste em colocar a mistura de dois sólidos em um líquido de densidade intermediária entre os mesmos. 
Exemplo: Separação do isopor da areia. 

 
 
VI - DISSOLUÇÃO FRACIONADA:  
Consiste em colocar a mistura em um líquido que dissolva apenas um dos componentes. Exemplo: Separação 
do sal da areia. 
 
VII - SEPARAÇÃO MAGNÉTICA:  
Consiste em passar a mistura pela ação de um imã. Exemplo: Separação de limalha de ferro da areia. 

 
 
VIII - FILTRAÇÃO:  
Consiste em passar a mistura por uma superfície porosa (filtro), que deixa passar o componente líquido ou 
gasoso, retendo a parte sólida da mistura. 

 
 
IX - EVAPORAÇÃO:  
Consiste em deixar a mistura em repouso sob a ação do sol e do vento até que o componente líquido passe 
para o estado de vapor, deixando apenas o componente sólido. Exemplo: Obtenção do sal a partir da água do 
mar (salinas). 

 
X - DECANTAÇÃO:  
Consiste em deixar a mistura em repouso até que o componente mais denso se deposite no fundo do 
recipiente. Exemplo: A poeira formada sob os móveis.  
Quando os componentes da mistura heterogênea são líquidos imiscíveis usamos o funil de decantação ou funil 
de bromo para separá-los. 

 



Exercícios Complementares 
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XI - CENTRIFUGAÇÃO:  
Consiste em colocar a mistura em um aparelho chamado centrífuga, que acelera a decantação, usando a força 
centrífuga. 

 
 
XII - DESTILAÇÃO:  
A destilação é um processo que se utiliza para separar os componentes de uma mistura homogênea e pode ser 
dividida em destilação simples e destilação fracionada.  
 
DESTILAÇÃO SIMPLES:  
Consiste em aquecer uma mistura homogênea de um líquido com um sólido, até que o componente líquido 
sofra, totalmente, vaporização seguida de condensação, ficando no balão de destilação o componente sólido. 
Exemplo: Obtenção da água pura a da água do mar. 

 
 
DESTILAÇÃO FRACIONADA:  
Consiste em aquecer uma mistura homogênea de dois líquidos com ponto de ebulição diferentes, até que o 
líquido de menor ponto de ebulição sofra vaporização seguida de uma condensação. Exemplo: Purificação do 
álcool retirando água. 

 
 
Exercícios: 
01. Considere a mistura de água e éter, dois líquidos imiscíveis entre si. Para separar esses dois líquidos, o 

processo adequado é:  
a) liquefação.     
b) filtração.     
c) decantação.  
d) dissolução fracionada.    
e) sublimação.  

 
02. Numa das etapas do tratamento de água para as comunidades, o líquido atravessa espessas camadas de 

areia. Esta etapa é uma:  
a) decantação.     
b) filtração.     
c) destilação.  
d) flotação.      
e) levigação.  
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03. De uma mistura heterogênea de dois líquidos imiscíveis e de densidades diferentes pode-se obter os 
líquidos puros por meio de:  
I. Sublimação.    II. Decantação.    III. Filtração.  
Dessas afirmações, apenas:  
a) I é correta.     
b) II é correta.    
c) III é correta.  
d) I e II são corretas.    
e) II e III são corretas.  

 
04. A flotação é um dos métodos de beneficiamento do carvão mineral. Isso é possível, porque a fração rica em 

matéria carbonosa e a fração rica em cinzas apresentam diferentes:  
a) pontos de fusão.     
b) densidades.   
c) pontos de ebulição.  
d) estados físicos.     
e) comportamentos magnéticos.  

 
05. O processo adequado, para separar ferro de ouro, ambos em pó, é o de:  

a) filtração.      
b) destilação.   
c) fusão fracionada.  
d) decantação.     
e) separação magnética.  

 
06. Necessitou-se retirar o conteúdo do tanque de combustível de um carro. Para isso, fez-se sucção com um 

pedaço de mangueira introduzido no tanque, deixando-se escorrer o líquido para um recipiente colocado no 
chão. Esse processo é chamado de:  
a) decantação     
b) filtração     
c) sifonação  
d) centrifugação     
e) destilação  

 
07. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:  

I. Os compostos Cl2, O2, H2O e C2H4 são todas substâncias simples.  
II. Os compostos Cl2, O2, H2O e C2H4 são todas substâncias compostas.  
III. É possível separar de uma mistura, de líquidos com pontos de ebulição diferentes, por destilação 

fracionada.  
IV. É possível separar os componentes de uma mistura gasosa por sifonação.  

 
a) I é verdadeira; II, III e IV são falsas.      
b) III é verdadeira; I, II e IV são falsas.  
c) I e III são verdadeiras; II e IV são falsas.  
d) I, III e IV são verdadeiras; II é falsa.  
e) II, III e IV são verdadeiras; I é falsa.  

 
08. Considere as seguintes misturas:  

I. ar + poeira.   
II. mercúrio metálico + água.  
III. água + nitrato de potássio (solúvel em água)  

 
Para separar os componentes dos sistemas faz-se, respectivamente, uma:  
a) filtração, destilação e decantação.   
b) destilação, filtração, decantação.  
c) filtração decantação, filtração.    
d) decantação, destilação, filtração.  
e) filtração, decantação, destilação.  

 
 
 


