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Assim como podemos juntar duas ou mais substâncias
para formar uma mistura , podemos , ao contrário ,
desfazer essa mistura , separando seus componentes.

Na natureza , por mais perfeita que seja , raramente
encontramos substâncias puras. E para consegui-las ,
utilizamos um conjunto de processos físicos denominado.

Introdução

Esses processos só são possíveis devido ao fato de não
ocorrer , numa mistura , alterações das propriedades
físicas de seus componentes (P.F , P.E, densidade , etc...)

Análise Imediata



Misturas heterogêneas

Catação

“plástico , vidro e papel”

Peneiração ou 
Tamisação“farinha e partículas 

de maior tamanho”

“feijão e 

marinheiros”



“limalha de ferro e areia”

“ouro 

e areia”

Imantação ou Separação  
Magnética

Levigação

bateia



Mercúrio no garimpo
(PERIGO)

A extração ilegal 
resulta em graves 
prejuízos ao meio 
ambiente como a 
formação de 
bancos de areia no 
meio do rio, 
poluição causada 
pelo mercúrio e 
vazamentos de 
óleo das balsas



é um método de 
separação específico das 
misturas com um 
componente 
ferromagnético como o 
cobalto, o níquel e, 
principalmente, o ferro.

Imantação ou Separação  
Magnética



Ventilação
“café e folhas”

Dissolução Fracionada

É importante lembrar que a 
dissolução deve ser seguida de 

filtração e evaporação , para que 
seja obtido todos os componentes 

fracionados

H2O



Flotação
“serragem e areia”

densidade inferior ao 
do líquido (serragem)

líquido (água)

densidade superior 
ao do líquido (areia)



Decantação ou Sedimentação

Sistema sólido - gás

Câmara de  poeira ou chicanas 

Ex : ar e partículas de carvão





Seja X a idade da pessoa. 
Então :

¾ X = 27  X = 36 anos



Decantação ou Sedimentação

Sistema sólido - líquido

“água e areia”



Sifonação Decantação em funil de 
bromo (sistema liq-liq)

link
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A centrífuga acelera o processo de decantação e
por isso é usada em misturas que apresentam alto
tempo de sedimentação.

Centrifugação



Centrifugação
Ex : plasma e soro



resíduo

(areia)

filtrado

(água)

Filtração

“água e 

areia”



FILTRAÇÃO

A água promove a extração do café e a filtração o 
separa dos resíduos não solúveis.



Filtração à vácuo

A filtração a 
vácuo 
acelera o 
processo 
de filtração.



filtro

Filtração de sólidos + gás



CRISTALIZAÇÃO FRACIONADA



PROFESSORES DO COLÉGIO PROMOVE

O BONITÃO



Evaporação
Retirada do NaCl da água do mar 

nas salinas.

Misturas homogêneas



Na evaporação o componente de interesse 
é o sólido dissolvido .

As principais salinas brasileiras 
estão no Rio Grande do Norte , 

Rio de Janeiro e Ceará



Destilação Simples
Quando se tem a necessidade de 

aproveitar a parte líquida da mistura.

Destilação



DESTILAÇÃO SIMPLES



Destilação Fracionada
Quando a mistura é composta por líquidos de 

pontos de ebulição próximos.



DESTILAÇÃO FRACIONADA



Foto real de 
destilação 

fracionada em 
laboratório.

Refinaria de petróleo , mostrando as 
colunas de destilação

condensador

erlenmeyer

manta térmica

balão de destilação

coluna de fracionamento

Destilação
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Coluna de 
destilação e 
as frações do 
petróleo.



Coluna de destilação e as frações do petróleo.



Liquefação Fracionada

Usada para a separação de gases – Ex : destilação do ar

EX : PRODUÇÃO DO O2 E DO N2 A PARTIR DO AR



DESTILAÇÃO DO AR LÍQUIDO



ONDE SE 
ENCONTRA 
O ROSTO 
DE UMA
PESSOA NA 
FIGURA? 




