
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professor Dimi 
 
Resoluções 
 
01. É um método de separação de misturas heterogêneas de dois tipos: líquido + sólido e líquidos imiscíveis. 

Essa técnica é física, pois se baseia na diferença de densidade entre os componentes da mistura. Ex.: água 
e óleo, água e serragem. 

 
02. É um processo físico de separação de misturas heterogêneas sólido – líquido ou sólido - gasoso, que 

consiste basicamente em passar a mistura de interesse através de um meio filtrante que é alocado em um 
funil de vidro (no caso de filtrações em pequena escala, feitas em laboratório), onde a fração sólida da 
mistura fica retida no meio filtrante. Este processo de separação de misturas é amplamente utilizado em 
análises laboratoriais (industriais e acadêmicas) e em escala industrial (operações unitárias), e proporciona 
a obtenção de um filtrado purificado e livre de partículas sólidas. Ex.: água e areia, o uso do aspirador de 
pó. 

 
03. O processo de consiste na separação de misturas homogêneas entre dois ou mais líquidos ou gases com 

pontos de ebulição próximos, que volatilizam quase simultaneamente, não sendo possíveis de controlar 
utilizando o processo de destilação simples. O processo pode ocorre em pequena escala (em laboratórios 
para análises de pequenos volumes de amostras) ou em escala industrial (como ocorre no processo de 
destilação do petróleo), contudo a base da técnica é a mesma, mesmo que os equipamentos sejam 
diferentes. 

 
04. Separação Magnética, também conhecida como imantação, é um método de separação de misturas 

heterogêneas sólidas. Dentre as substâncias misturadas, uma delas apresenta propriedades magnéticas, 
tais como cobalto, ferro e níquel, o que torna possível a utilização do método. Ex.: pó de ferro e enxofre.  

 
05. Liquefação Fracionada, consiste em abaixar a temperatura da mistura gasosa até que comece a liquefazer 

(virar líquido), separadamente cada um dos seus componentes. 
 
06. 1) separação magnética → retira o pó de ferro 

2) dissolução → adição de água para dissolver o sal 
3) filtração ou decantação → retira a areia 
4) destilação simples → retira o sal da água 

 
07. A flotação compreende um processo de separação de misturas heterogêneas e é de caráter físico. A técnica 

tem por finalidade a adição de bolhas de ar no meio para que elementos que estão suspensos ao líquido 
juntem-se às bolhas. Forma-se, dessa maneira, uma espuma, que pode ser removida, que, inclusive, reúne 
as impurezas, arrastando-as ao ser descartada. É o processo inverso à sedimentação, pois este, 
diferentemente da flotação, compreende o efeito de precipitado, com elementos se depositando ao fundo 
de um dado recipiente pela ação da gravidade. Posteriormente, essas partículas em precipitado serão 
retiradas por meio da decantação. Ex.: ETE e ETA. 

 
08. É um processo de separação granulométrica de misturas heterogêneas entre sólidos granulares que separa 

os mesmos pela diferença de densidade. O processo consiste em efetuar o arraste, através da adição de 
um líquido corrente (normalmente água), dos componentes sólidos de menor densidade. Os sólidos mais 
densos se mantém no recipiente. É muito utilizado na separação de misturas que contém metais pesados, 
mas pode ser aplicado para outras misturas, como por exemplo, na separação de misturas de rochas e 
sujidades (folhas, caules, galhos, raízes, etc.), onde as rochas por serem mais densas permanecem no 
recipiente e as sujidades são arrastadas pela água. 

 
09. Sim, Dissolução fracionada (adição de agua para dissolver o sal) e em seguida uma filtração ou decantação 

(retirada da areia) e por último uma destilação simples para separar a água do sal.  
(vide questão 06) 

 
10. Dissolução ou extração e uma filtração grosseira. 
 
 
 


