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Escreva TQ( para transformação química ) e TF ( para transformação física ).

1) ( ) Produção de plásticos a partir do petróleo.

2) ( ) Separação do nitrogênio do ar.

3) ( ) dissolução do bicarbonato em água

4) ( ) produção da gasolina a ´partir do petróleo.

5) ( )   Produção do suco de tomate.

6) ( ) Separação do nitrogênio da amônia.

7) ( ) dissolução da sacarose  em água.

8) ( ) produção de vinho a partir  da uva.
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NaHCO3 + H2O  → Na+ + HCO3-

HCO3- + H2O → H2O + CO2(g) + OH-



As transformações 

1ª)  transformação física 

São alterações sofridas pela matéria que não provocam nenhuma
modificação na sua composição (substâncias que formam o
material), ou seja, antes, durante e após a ocorrência de um
fenômeno físico, as substâncias que constituem a matéria serão
exatamente as mesmas.

2ª)  transformação química 
São alterações sofridas pela matéria que provocam modificação na sua
composição, ou seja, as substâncias que formam a matéria antes da ocorrência
de um fenômeno químico são diferentes das substâncias que compõem a
matéria após o fenômeno.

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/substancias-simples-compostas.htm


A análise imediata 

é o conjunto de processos que envolvem fenômenos físicos e visam separar os 
componentes de uma mistura, sem alterá-los 

Os processos de destilação são muito usados nas indústrias. Um dos mais simples é o do
alambique para fabricação de aguardente



Destilação: É usada para separar cada um dos componentes de misturas sólido-
líquido ou líquido-líquido miscíveis.  

Temos cinco  tipos: 

Destilação simples 

Destilação fracionada

Destilação por arraste de vapor

Destilação fracionada do ar 

Destilação seca 



Termômetro 

Balão de destilação 

Solução água + sal

Condensador 

Entrada de água 

Saída de água Chama
Destilado

Destilação simples



destilação fracionada é usada para misturas líquido-líquido miscíveis. A única diferença é que, 
antes do condensador, há uma coluna de fracionamento, em que há uma barreira, pois esse 
condensador possui bolinhas ou cacos de vidro ou de porcelana.
Assim, somente o líquido que tiver menor ponto de ebulição conseguirá passar pela coluna de 
fracionamento, enquanto o outro sofrerá condensação e voltará para o balão de destilação.



Aplicação da destilação fracionada 

Refino do petróleo ( basicamente  uma mistura de hidrocarbonetos )
O refinamento do petróleo é a separação dos seus componentes com base na diferença de faixa de ponto 
de ebulição das diferentes frações



Destilação por arraste de vapor 



Destilação seca da madeira 



 Os principais carvões minerais são: 

Turfa Linhito Hulha Antracito



Hulha 

Gás de Hulha 

Águas amoniacais  

Carvão coque 

Alcatrão de hulha 

Mistura de H2(g) , CO(g) , CH4(g) 

Usado como redutor na metalurgia 

C(s) + O2(g) → CO(g) 

Fe2O3(s)  + CO(g) → Fe(s) + CO2(g) 

Solução de NH4OH e seus sais 

►Líquido escuro , oleoso. 
►Insolúvel em água 
►Rico em compostos aromáticos 

Destilação seca da   hulha 

Parei 




