
Análise Imediata
1 - Definição

Análise imediata é um conjunto de processos mecânicos e físicos 

utilizado pelos químicos na separação dos componentes de uma 

mistura (homogênea ou heterogênea).



2 - Separação de misturas heterogêneas
2.1 - Filtração comum

É um processo utilizado para separar componentes de uma mistura 

heterogênea sólido-líquido ou sólido-gás.

Exemplos:
a) Aspirador de pó: separa as partículas sólidas dos gases.

b) Água e Serragem.

Aparelhagem utilizada: béquer, funil de vidro, papel de filtro e suporte de funil.
Exemplo do cotidiano:

Café: - Dissolução do açúcar.

- Extração de algumas  substâncias 

que são dissolvidas em água.

- Sublimação de algumas   

substâncias, responsáveis pelo 

cheiro do café.



Obs: Quando a filtração é lenta, utiliza-se pressão reduzida.

Aparelhagem: Trompa de vácuo, kitassato e funil de 

Buchner (porcelana)





2.2 - Decantação

2.2.1 - Decantação simples ou comum

É um processo utilizado para separar os componentes de uma 

mistura heterogênea sólido-líquido. Exemplo: água e areia.

Procedimento

1º Passo: Sedimentação: Deixa-se a mistura em repouso para que 

ocorra a separação dos componentes por ação da gravidade.

2º Passo: Isolamento das fases: 

- Processo manual: o líquido pode ser separado 

por inclinação do frasco. 

- Sifonação: utiliza-se um sifão para o escoamento 

do líquido.



Obs: Quando a sedimentação é lenta, utiliza-se uma centrífuga 

(centrifugação). Uma centrífuga estabelece uma rotação rápida ao 

recipiente em que está a mistura sólido-líquido, provocando uma 

sedimentação mais rápida das partículas sólidas. 



Esquema de uma centrifugação



2.2.2 - Dencantação com funil de bromo ou funil de separação. 

É um processo utilizado para separar os componentes de uma 

mistura heterogênea líquido-líquido (líquidos imiscíveis).
Aparelhagem: funil de decantação, béquer e suporte para o funil 

de decantação.

Exemplos de líquidos imiscíveis:

- Água e óleo 

- Água e gasolina 

- Água e benzeno (C6H6) 

- Água e Hexano (C6H14)

- Água e éter etílico (CH3CH2– O – CH2CH3)  

- Água e clorofórmio (CHCl3) 

- Água e tetracloreto de carbono (CCl4) 



Obs: Câmara de poeira: é um processo utilizado industrialmente para 

separar componentes de uma mistura heterogênea sólido-gás. 

Exemplo: ar atmosférico.

Esquema da câmara de poeira

Mistura 

homogênea



2.4 - Outros processos de separação de misturas heterogêneas

2.4.1 - Flotação ou Sedimentação fracionada

É um processo utilizado para separar componentes de uma mistura 

heterogênea sólido-sólido por meio de um líquido de densidade 

intermediária aos dois sólidos.
Exemplo:

- Mistura: areia e serragem 

- Líquido: água 
Esquema

Obs: Após a separação das fases por 

intermédio do líquido, isola-se as fases 

pelos seguintes processos: 

- Decantação comum: isola-se a areia. 

- Filtração comum: isola-se 

a serragem.



2.4.2 - Dissolução fracionada 

É um processo utilizado para separar componentes de uma mistura 

heterogênea sólido-sólido com o uso de um líquido que dissolve 

apenas um dos sólidos. 
Exemplo: 

Mistura: areia e sal 

Líquido adicionado: água

Esquema:

Obs: Após a separação das fases, 

utiliza-se os seguintes processos 

para isolar as fases: 

- Decantação comum ou filtração 

comum: isola-se a areia. 

- Evaporação: isola-se o sal d’água.



2.4.3 - Sublimação: 

A sublimação é a passagem direta de sólido a gás que sofrem algumas 

substâncias como o iodo, em determinadas condições de pressão e temperatura. 

A sublimação pode-se aplicar às soluções sólidas e às misturas, sempre uma das 

substâncias possa sofrer este fenómeno. Basta aquecer a mistura ou solução à 

temperatura adequada e recolher os vapores que, quando arrefecem, se vêm 

submetidos a uma sublimação regressiva, ou seja, passam diretamente de gás a 

sólido. É um processo utilizado para separar 

componentes de uma mistura sólido-sólido 

com um leve aquecimento. A sublimação só 

pode ser aplicada quando apenas um dos 

componentes da mistura é sublimável.

Exemplos de substâncias sublimáveis: 

- Iodo (I2)

- Naftaleno ou naftalina (C10H8)

- Cânfora





2.4.4 – Fusão fracionada: 

É um processo utilizado para separar componentes de uma mistura 

heterogênea sólido-sólido com a fusão de apenas um dos 

componentes da mistura. É um processo de separação de misturas 

entre sólidos que possuem ponto de fusão distintos.
Exemplo: 

Mistura: areia e enxofre 

Fusão: Enxofre (S8)



2.4.5 - Separação magnética ou imantação

É um processo utilizado para separar componentes de uma mistura 

heterogênea sólido-sólido, por meio de um ímã. 

Exemplo: areia e limalhas de ferro.







2.4.6 - Levigação

É um processo utilizado para separar componentes de uma mistura 

heterogênea sólido-sólido, com uma corrente de água.

Exemplo: 

Areia Aurífera: com auxílio da água, separa-se o ouro da areia. 













3 - Separação de misturas homogêneas
3.1 - Evaporação

É um processo industrial utilizado na obtenção do sal a partir da 

água do mar. Procedimento: A água do mar é colocada em tanques 

rasos, cavados na própria areia, como no Brasil clima tropical, ocorre 

a evaporação d´agua e o depósito do sal no fundo dos tanques de 

onde é recolhido (Fase Sólida). 



3.2 - Destilação simples

É um processo de laboratório utilizado para separar componentes de 

uma mistura homogênea sólido-líquido

Exemplo: água e sal dissolvido.

Obs: O processo se baseia na diferença entre os pontos de ebulição 

dos componentes da mistura. 

Aparelhagem: Balão de destilação, termômetro, condensador, bico de 

bunsen (ou manta de aquecimento), erlenmeyer, tela de amianto, tripé 

de ferro e suporte.



Montagem de uma destilação simples

Obs: Manta elétrica: utilizada para 

aquecimento de líquidos inflamáveis.



3.3 - Destilação fracionada 
É um processo utilizado para separar componentes de uma mistura 

homogênea líquido-líquido (líquidos miscíveis). 

Exemplos: petróleo, fabricação de pinga. 

Obs: Quando a diferença entre os pontos de ebulição dos 

componentes não é muito acentuada, utiliza-se uma coluna de 

fracionamento (coluna de vidro, cheia de cacos de vidro ou bolinhas 

de porcelana). Os vapores desses líquidos, ao subirem quase ao 

mesmo tempo, são forçados a passar por essa coluna, contendo as 

bolinhas de vidro ou porcelana, de modo que só o vapor de menor 

ponto de ebulição (mais volátil) chegue ao condensador e assim 

garante-se a pureza de cada componente do destilado.



Montagem de uma destilação fracionada



O petróleo é separado em suas fracções por destilação fraccionada, 

tal como mostra na figura:







3.4 - Liquefação fracionada

É um processo utilizado para separar componentes de uma mistura 

homogênea gás-gás. 

Exemplo: ar puro.
Esquema para obtenção industrial dos componentes do ar

- 200ºC





Cromatografia
Cromatografia é um processo de separação e identificação de 

componentes de uma mistura.

Essa técnica é baseada na migração dos compostos da mistura, os 

quais apresentam diferentes interações através de duas fases.

• Fase móvel: fase em que os componentes a serem isolados 

"correm" por um solvente fluido, que pode ser líquido ou gasoso.

• Fase estacionária: fase fixa em que o componente que está sendo 

separado ou identificado irá se fixar na superfície de outro material 

líquido ou sólido.

.



Cromatografia de tintas de canetas 

para descobrir qual a mistura de tintas 

usadas para a obtenção da cor 

especifica da caneta.

Parte estacionaria: papel filtro (filtro de 

café)

Parte móvel: álcool pode subir no filtro 

quando absorvido

Substancia (mistura): a tinta de caneta

O álcool avança sobre o papel filtro e à 

medida que sobe acaba desintegrando 

por forças moleculares as cores da tinta 

da caneta, demonstrando assim de 

quais cores ela é formada.



Cristalização é a formação de cristais que resulta quando um sólido 

precipita de uma solução líquida.

CRISTALIZAÇÃO

Os cristais se formam quando a concentração de um soluto atinge o 

máximo, uma condição chamada saturada. O resfriamento ou a 

evaporação da solução acionará o processo de cristalização.

Cristalização Fracionada é o processo de separação dos 

componentes de uma solução na base das suas solubilidades 

diferentes, por meio de evaporação da solução até que o componente 

menos solúvel cristaliza.

Cristalização fracionada: Adiciona-se um líquido que 

dissolva todos os sólidos. Por evaporação da solução 

obtida, os componentes cristalizam-se separadamente.





Separação de Misturas

- A cristalização fracionada é um modo de separação de misturas.

- Util na maioria das vezes em processos de purificação de sais.

Baseia-se no fato de que as diversas substancias possuem 

diferentes graus de solubilidades a diferentes temperaturas. 

Controlando a temperatura e os componentes ionicos da misturas 

podemos fazer com que se precipite determinada substancia 

preferencialmente a outra.



- (UFTM MG) Em 1849, Usiglio identificou e quantificou as 

substâncias obtidas pela evaporação da água do mar. A tabela abaixo 

mostra os resultados de seu trabalho. Sais depositados durante a 

concentração da água do mar (gramas)

• Segundo Usiglio, 1849 

(B.J. Skinner, e K.K. Turekian, O homem e o oceano. 1977)

O trabalho de Usiglio

exemplifica um processo de 

separação de misturas 

conhecido como 

a) filtração. 

b) centrifugação. 

c) cristalização fracionada. 

d)  decantação. 

e)  destilação fracionada. 

X











UFU.



A figura representa uma estação de tratamento de água, 

desde a captação até a distribuição. Na etapa 2 são 

adicionados sulfato de alumínio, cloro e cal no tanque. Já na 

etapa 5, a água passa por várias camadas filtrantes 

(cascalho, areia e carvão). Sobre as etapas do tratamento da 

água, responda ao que se pede: 

A) Explique, em relação à etapa 2, a função de cada 

substância – sulfato de alumínio, cloro e cal – para o 

tratamento da água. 

B) Discorra sobre o processo de floculação, que ocorre na 

etapa 3, explicando sua função no tratamento da água. 

C) Explique o motivo de a água passar pela filtração, na 

etapa 5, e a função do carvão e da areia nesse processo. 



- O sulfato de alumínio tem a função de coagular (unir) as 

partículas de sujeira, por meio da floculação. 

- O cloro serve para matar os micro-organismos (bactericida). 

- A cal é usada para corrigir / aumentar o pH da água.

A)

I. Cl2(g)  +  H2O(l) →  H+
(aq) +  Cl-(aq)  +  HClO(aq)

Ácido Hipocloroso
II.HClO(aq) →  H+

(aq) +  Cl-(aq)  +  [O]

Oxigênio nascente (reativo)

Usa-se também  no lugar do Cloro o sal Hipoclorito de Sódio: NaClO

NaClO(aq) +  HOH(l)  HClO(aq)  + Na+
(aq) +  OH-

(aq)

I. CaO(s)  +  2HOH(l)  →  Ca(OH)2(aq) 

II. Ca(OH)2(aq) →   Ca2+
(aq) +  2OH-

(aq)

Adição de Cal:

Cal viva ou virgem Cal hidratada ou apagada ou extinta.



B. floculação é o processo de aglomeração (união) dos flocos de 

sujeira e sua função é retirar as impurezas da água. É um processo 

químico, que por meio de uma reação de precipitação, facilita a 

decantação das partículas sólidas suspensas na água. 

I. CaO(s)  +  2HOH(l)  →  Ca(OH)2(aq) 

II. Ca(OH)2(aq) + Al2(SO4)3(aq)  →  CaSO4(s)  +  Al(OH)3(s)

Agente Floculante

Após a floculação e a decantação, 

a água fica limpa, transparente , 

cristalina.



C. 

- A filtração é feita para remover as partículas sólidas da água. 

- A areia é para reter as partículas sólidas suspensas (sujeira), que 

ainda existem  na água. 

- O carvão é para remover o odor e sabor da água. 

REMOÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA

Quando a água passa por um filtro de carvão ativado, as partículas 

orgânicas (líquidas e gasosas) e produtos químicos ficam presos em 

seu interior, através de um processo conhecido como “adsorção”.

O carbono é um material extremamente poroso 

que atrai e retém uma grande variedade de 

contaminantes prejudiciais à saúde.

O carvão torna-se ativado quando milhões de 

poros minúsculos entre os átomos de carbono 

se abrem devido à sua mistura com oxigênio.

https://www.tratamentodeagua.com.br/produto/carvao-ativado/

