
 
Separação de Misturas – 6º ANO QUÍMICA – LÉLIA BEZZAN 

 

 

 

Processos de Separação de Misturas 
 

Relembrando: Uma mistura tem composição química variável e não pode ser representada por uma fórmula. 
 

Comparando um copo com água pura (isto é, que não contenha mistura) com um copo com água e açúcar, 
totalmente dissolvido, nossa visão não irá notar nenhuma diferença, mas, pelo paladar, percebemos a diferença 
entre uma e outra. Note que: 
• pela visão, distinguimos os materiais homogêneos dos heterogêneos; 

 
Os materiais encontrados na natureza são, em geral, misturas de várias substâncias. Mesmo em 

laboratório, quando tentamos preparar uma só substância, acabamos, normalmente, chegando a uma mistura 
de substâncias. Torna-se então importante, nos laboratórios e também nas indústrias químicas, separar os 
componentes das misturas até que cada substância pura fique totalmente isolada das demais. Essa separação 
chama-se desdobramento (ou fracionamento, ou resolução, ou, ainda, análise imediata da mistura). Por 
exemplo: 

 
 
No final do desdobramento, devemos verificar se as substâncias foram realmente bem separadas. No 

exemplo acima, se a água ficou realmente pura, ela deverá, ao nível do mar, congelar a 0 °C, ferver a 100 °C etc. 
É interessante lembrar que, no cotidiano, são usados vários métodos de separação, como exemplificamos 

abaixo. Vamos separar os metodos de acordo com os tipos de misturas: 
Separaçao de misturas heterogêneas 

 
Exemplos de: filtração e peneiração no cotidiano 

 
Filtração 
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É um processo mecânico que serve para desdobrar misturas heterogêneas de um sólido disperso em um líquido 
ou em um gás, como nos exemplos práticos mostrados ao lado. 

 
 

Em laboratório, a filtração mais simples é feita com um funil do tipo comum, em geral de vidro, no qual é colocada 
uma folha de papel de filtro convenientemente dobrada. 

 
 
Decantação 
É também um processo mecânico que serve para desdobrar misturas heterogêneas de um sólido num líquido ou 
de dois líquidos imiscíveis entre si. 

Por exemplo, a areia que está em suspensão na água vai, lentamente, se depositando no fundo do 
recipiente (processo chamado sedimentação); no final, a água pode ser separada ou por inclinação 
cuidadosa do recipiente (processo de decantação) ou, então, por aspiração com auxílio de um sifão 
(processo de sifonação). 
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Evidentemente, se colocarmos uma mistura de areia e serragem em água, a areia irá ao fundo e a 
serragem flutuará na água. Temos então uma sedimentação fracionada, que nos permitirá separar a 
serragem da areia. 

]Nos laboratórios, empregam-se os funis de separação (ou de decantação, ou de bromo) para separar líquidos 
imiscíveis de densidades diferentes; após a separação espontânea, abre-se a torneira e escoa-se apenas o líquido 
mais denso. 

 
Centrifugação 
A centrifugação ocorre através da força centrífuga, a qual separa o que é mais denso do que é menos denso. 
Exemplo: centrifugação no processo de lavagem de roupas, a qual separa a água das peças de vestuário. 
Separação magnética 
A separação magnética é a separação de metal de outras substâncias mediante o uso de ímã. 
Exemplo: separar limalha de ferro (metal) de enxofre em pó ou areia. 

 
 
Peneiração ou Tamisação 
A peneiração  é a separação entre substâncias através de uma peneira. 
Exemplo: peneirar o açúcar para separar grãos maiores para fazer um bolo apenas com o açúcar mais fino. 
Catação 
A catação é o método mais simples para separação de misturas. É realizado de forma manual, separando 
partes sólidas. 
Exemplo: separação dos materiais do lixo ou separação de sujeiras de grãos. 
 


