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Conteúdos:
- Processos de separação de misturas
- (ANÁLISE IMEDIATA)

Objetivo da aula:
- Apresentar a importância dos processos de separação de

misturas e correlaciona-los com o cotidiano do aluno.



Flotação: Utilizada para separar misturas do tipo sólido-sólido
cujos componentes apresentam uma acentuada diferença de
densidade.
Ex: areia e serragem.
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Dissolução fracionada: Usada para separar misturas do tipo
sólido-sólido. Baseia-se na diferença de solubilidade dos sólidos
em um determinado líquido.
Ex: sal e areia
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1.Numa das etapas do tratamento da água que abastece uma cidade, a
água é mantida durante um certo tempo em tanques para que os
sólidos em suspensão se depositem no fundo. A essa operação
denominamos:

a) filtração
b) sedimentação
c) sifonação
d) centrifugação
e) cristalização
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Conteúdos:
- Processos de separação de misturas

Objetivo da aula:
- Apresentar a importância dos processos de separação

de misturas e correlaciona-los com o cotidiano do
aluno.



Sistema líquido – sólido

SEPARAÇÃO DE MISTURAS 

HETEROGÊNEAS

7



Filtração comum: É a retenção de
um sólido através de uma superfície
porosa (filtro). Utilizada para separar
misturas de um líquido com um
sólido não dissolvido, quando o
tamanho das partículas do sólido é
relativamente grande em relação ao
tamanho dos poros do papel de
filtro.

Ex: água e areia.
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Filtração a vácuo:
Quando o sólido e o
líquido formam uma
mistura de difícil filtração,
como é o caso da água
com farinha, pode-se
acelerar o processo por
meio da filtração a
pressões reduzidas. Nesse
processo utiliza-se o funil
de Büchner e o Kitassato.
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Quando a filtração é lenta.....
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DICA: No caso do
café temos DOIS
processos: extração e
filtração.
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Decantação: Quando a água barrenta é

colocada em repouso, a terra tende a se depositar no
fundo do recipiente. A decantação é o processo no
qual as fases se separam devido a uma diferença de
densidades.
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DECANTAÇÃO
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Centrifugação: É uma maneira acelerada de se realizar a
decantação. Ex: separação dos diversos componentes do
sangue.
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Quando a decantação é lenta usamos a 

centrifugação.....
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