


Professor: Mariano Domingos 
Aula para o dia 12/04/21    



Destilação por arraste de vapor 



Destilação fracionada do ar

– Para separarmos os componentes do ar atmosférico, 
liquefazemos a mistura gasosa (por diminuição da temperatura e 
aumento da pressão) e, em seguida, fazemos a destilação. O 
componente de menor temperatura de ebulição será destilado em 
primeiro lugar.



Processo de filtração A filtração é um método físico de separação de misturas heterogêneas, 
quando temos um sólido disperso em um líquido ou gás.



►Processo utilizado para separa mistura do tipo

Sólido/ líquido

► Isso ocorre com o tamanho das partículas 
do sólido é relativamente grande.



Filtração a vácuo ou pressão reduzida 

►Quando o tamanho das partículas do sólido não é muito 
grande e formam uma pasta “ entupindo” os poros do papel 
de filtro caso seja feita a filtração comum.



Sólido + líquido 

repouso

sedimentação

Sólido Líquido decantado 

Líquido mais denso 

Líquido menos denso Separa mistura Heterogênea do tipo 

Sólido/líquido 
ou 

Líquidos imiscíveis   

Processo de decantação 

Obs: Essa técnica baseia na diferença de densidade



Para acelerar o processo de decantação , utiliza-se 
um aparelho denominado centrifuga

Nela as partículas de maior densidade, por 
inércia são arremessadas para o fundo do tubo 



A ------------------------ é um tipo de processo físico de separação de misturas heterogêneas. Essa técnica 
consiste em adicionar bolhas de ar ao meio para que as partículas em suspensão no líquido aglutinem-se a 
essas bolhas. A espuma formada pode então ser removida, arrastando consigo as partículas de impurezas.

Outra aplicação importante é a flotação no tratamento de água e esgoto. Em determinada etapa desse 
tratamento, são adicionados à água coagulantes químicos. Um exemplo é o sulfato de alumínio, que forma 
flóculos ao reagir com o hidróxido de cálcio. Esses flóculos incorporam-se à sujeira da água (lama, argila e 
micro-organismos) em um processo chamado de floculação.

Flotação



Serragem e areia 

Areia

água

Serragem 

Separa mistura heterogênea do tipo sólido/sólido 

Adição de um líquido com densidade intermediária aos dois sólidos e no qual os 
sólidos não sejam solúveis

Flutuação    

Processo que consiste em adicionar à mistura a ser desdobrada um 
líquido que não reaja e não dissolva nenhum dos componentes e 
que tenha densidade intermediária à deles. O material menos 
denso flutua no líquido e o mais denso sedimenta.



água Filtração simples

evaporação

Dissolução fracionada



É o processo utilizado para separar misturas sólido-sólido, 
quando apenas um dos componentes é atraído por um ímã.

Separação magnética 



Consiste em adicionar à mistura a ser desdobrada um solvente que não reaja com nenhum dos 
componentes, mas que dissolva todos eles. Em seguida, o sistema é submetido a um aquecimento 
contínuo, para ocasionar a ebulição do solvente e a consequente formação de cristais do componente 
menos solúvel no referido solvente. Esses cristais são separados por filtração, e o filtrado resultante é 
novamente aquecido. O processo é repetido até que haja a separação de todos os componente

Cristalização fracionada 




