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Q1) ( dúvida do vitor ) Frações do petróleo podem ser transformadas em outros produtos por meio de vários processos, entre os 
quais: 

I. craqueamento 

II. reforma catalítica (conversão de alcanos e cicloalcanos em compostos aromáticos).

III. isomerização 

Utilizando o n-hexano como composto de partida, escreva uma equação química balanceada para cada um desses processos, usando 
fórmulas estruturais.
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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



(Enem/2013) Entre as substâncias usadas para o tratamento de água está o sulfato de alumínio que, em 
meio alcalino, forma partículas em suspensão na água, às quais as impurezas presentes no meio se 
aderem. O método de separação comumente usado para retirar o sulfato de alumínio com as impurezas 
aderidas é a

A) flotação.
B) levigação.
C) ventilação.
D) peneiração.
E) centrifugação.



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 



Química Frente A03:  Estudo físico dos gases  



1) Teoria cinética dos gases.( teoria do gás ideal 

► O comportamento , ou estado de um gás fica caracterizado quando conhecemos os 

valores exatos de seu _________, de sua ________ e de sua _____________volume pressão temperatura

1.1 ) Todo gás é formado por partículas minúsculas ( átomos, moléculas  íons)  que se 
movimentam velozmente, de modo livre e desordenado. Esse movimento é denominado 
_______________, porque depende diretamente da ___________ agitação térmica temperatura

Por que as partículas dos gases não se depositam no 
solo devido à ação da gravidade



1.2) As partículas de um gás estão muito afastadas umas das outras, e o espaço que  elas ocupam é 
desprezível em relação ao espaço “vazio” que existe entre elas. Desse modo, a atração que as partículas de um 
gás exercem umas sobre as outras também é desprezível; o movimento de uma partícula praticamente não 
interfere diretamente no movimento da outra.

Baixa 
densidade

Formam mistura 
homogênea

Facilmente 
comprimidos 

Expandem 
espontaneamente

Dilatação com o 
calor



1.3) As partículas de um gás chocam de forma perfeitamente _________ entre si e as paredes do recipiente 
que as contém , isto é , sem perder energia cinética e quantidade de movimento.

elástica

Explica o movimento perpétuo e 
ininterrupto

1.4)  A _________exercida por um gás dentro de um recipiente resulta justamente dos choques 
das partículas contra as paredes do recipiente.

pressão

1.5) Estando em movimento contínuo, as partículas de um gás possuem uma __________________, que 
depende da massa e da velocidade das partículas.

energia cinética 



Teoria do gás ideal  

Ausência de interações 
intermoleculares 

As moléculas 
________se comportam 
mais idealmente do que 

as moléculas ______

Apolares

polares

II- O tamanho das moléculas é desprezível se comparado as espaço entre elas.

Moléculas considerada 
como ponto material



Teoria do gás ideal  

Ecinicial = Ec final

III- Choque entre as moléculas perfeitamente elástico 






