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RESUMO   
 

 

Vamos descrever os diversos processos de separação das misturas heterogêneas e homogêneas. 

Esses processos são de grande importância e largamente empregados nas indústrias químicas, como 

laboratórios farmacêuticos, metalurgia, refinaria de petróleo, fábricas de cerâmicas e porcelanas . 

 

A diferença entre misturas homogêneas e heterogêneas é o número de fases.  

 

Uma única fase é quando não se diferencia diferentes componentes, característica de misturas  

homogêneas. 

Mistura heterogênea possui duas ou mais fases.  

Métodos de separação de mistura heterogêneas 
 

1. Filtração: É utilizada para separar substâncias presentes em misturas heterogêneas envolvendo sólidos e 

líquidos. 

 

2. Decantação: Processo utilizado para separar dois tipos de misturas heterogêneas.  

a) Líquido e sólido: A fase sólida(barro), por ser mais densa, deposita-se no fundo do recipiente e fase líquida 

pode ser transferida para outro frasco. A decantação é usada, por exemplo, nas estações de tratamento de 

água. 

b) Líquido e líquido: O líquido mais denso se permanece no fundo do funil de decantação e é escoado pela 

torneira 

 

3. Sifonação: Após uma decantação, se não for possível retirar o líquido para o outro recipiente, podemos 

retirá-lo por sifonação através de um sifão, da sucção e da ação gravitacional.  

 

4. Separação magnética: É uma técnica que consiste em separar misturas em que um dos componentes é 

atraído por um ímã. Por exemplo, separar limalha de ferro de areia. 

 

5. Dissolução fracionada: Quando se tem  uma mistura de sólidos em que apenas um desses componentes  

é solúvel em um determinado solvente. Por exemplo: uma mistura de sal e areia. Ao adicionarmos água, 

apenas o sal irá se dissolver. 

 

6. Ventilação: É usada para dois componentes sólidos com densidades diferentes, por meio da aplicação 

corrente de ar sobre a mistura.  

 

7. Peneiração ou tamisação: É a separação de sólidos com diferentes diâmetros de suas partículas. Exemplo: 

os pedreiros usam esta técnica para separar a areia mais fina de pedrinhas.   
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Métodos de separação de mistura homogêneas 
 

1. Destilação simples: Ocorre de acordo com a diferença nos pontos de ebulição do solvente e soluto. Por 

aquecimento, em aparelhagem apropriada com um condensador, apenas o líquido entra em ebulição, 

passando para o estado gasoso, o qual é condensado e recolhido. Por exemplo: separação da mistura de sal 

e água. 

 
 

2. Destilação fracionada: Usada na separação quando os componentes da mistura são líquidos e tem o ponto 

de ebulição muito próximos. A técnica e a aparelhagem utilizadas na destilação fracionada são as mesmas 

empregadas na destilação simples, com exceção de uma aparelho adicional chamado coluna de 

fracionamento. 

Por exemplo: separação da mistura dos componentes do petróleo em que, a cada temperatura alcançada, é 

recolhido um componente. 

 
 

3. Evaporação: neste processo a mistura, contida em recipiente aberto, é aquecida (naturalmente ou não) 

até o líquido evaporar, separando-se do soluto na forma sólida. Por exemplo: a obtenção de sal marinho nas 

salinas ocorre por evaporação natural, ou seja, sem que a água atinja seu ponto de ebulição. 

 

4. Fusão fracionada: Esse processo é baseado nas diferenças nos pontos de fusão dos componentes de uma 

mistura. A mistura sólida é aquecida até que um dos componentes se funda(liquefazer) completamente.  

Por exemplo: separação em cada metal que compõe uma liga metálica. 
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5. Liquefação fracionada: é o processo de separação de uma mistura gasosa. Resfria-se a mistura até que os 

gases componentes atinjam seu ponto de ebulição, passando assim para o estado líquido.  

Por exemplo: separação do ar atmosférico, sabendo-se que o gás nitrogênio passa para o estado líquido 

antes do gás oxigênio. 

Tratamento de água e esgoto 
 

A água que chega às nossas casas é submetida a uma série de tratamentos para reduzir a 

concentração de poluentes até praticamente não apresentar riscos para a saúde humana. Esse tratamento é 

dividido em 7 etapas, são elas em sequência: 

 

  

1. Coagulação: É quando a água bruta recebe, logo ao entrar na estação de tratamento, uma dosagem 

de sulfato de alumínio. Este elemento faz com que as partículas de sujeira iniciem um processo de união. 

 

2. Floculação: Quando, em tanques, continua o processo de união das impurezas, na água em 

movimento. As partículas se transformam em flocos de sujeira. 

 

3. Decantação:. As impurezas, que se aglutinaram e formaram flocos, vão se separar da água pela ação 

da gravidade, indo para o fundo dos tanques ou ficando presas em suas paredes.   

 

 

4. Filtração: A água passa por grandes filtros com granulações diversas e carvão antracitoso (carvão 

mineral). Aí ficarão retidas as impurezas que passaram pelas fases anteriores.  

 

5. Desinfecção:  É a cloração, para eliminar germes nocivos à saúde e garantir a qualidade da água até a 

torneira do consumidor. Nesse processo pode ser usado o hipoclorito de sódio, cloro gasoso ou dióxido 

de cloro. 

 

6.Fluoretação: É quando será adicionado fluossilicato de sódio ou ácido fluorssilícico em dosagens 

adequadas. A função disso é prevenir e reduzir a incidência de cárie dentária, especialmente nos 

consumidores de zero a 14 anos de idade, período de formação dos dentes.   

 

7. Correção: É a correção de pH, quando é adicionado carbonato de sódio para uma neutralização 

adequada à proteção da tubulação da rede e da residência dos usuários e não haver corrosão.  

 

Estação de tratamento de esgoto (ETE) 
 

O tratamento divide-se nas fases sólida e líquida 
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1. Grades: Um gradeamento é usado para impedir a passagem de partículas grandes (folhas, tampas, 

garrafas etc); 

 

2. Caixa de areia: por sedimentação, os grãos de areia ou com tamanho próximo se separam da 

mistura efluente; 

 

3. Decantador primário: A mistura é deixada em repouso e as partículas pesadas do sistema tendem 

a sedimentar e se separar da parte líquida, que segue o tratamento; 

 

4. Tanque de aeração: ar é misturado ao efluente e usado por bactérias aeróbias, que passam a 

degradar a matéria orgânica presente no sistema, transformando-a em fase sólida mais densa que a 

água; 

 

5. Decantador secundário (retorno do Lodo): a fase líquida é separada da sólida por decantação e 

a fase líquida segue para rios.     

 

 
 

 

 
 

 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Um estudante de química resolveu separar uma mistura contendo sal de cozinha, pó de ferro e areia . 

Qual é a melhor forma de separar os componentes?  
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2. A obtenção de água doce de boa qualidade está se tornando cada vez mais difícil devido ao 

adensamento populacional, às mudanças climáticas, à expansão da atividade industrial e à poluição. 

A água, uma vez captada, precisa ser purificada, o que é feito nas estações de tratamento. Um 

esquema do processo de purificação é: 

 A  B  C  D  E  F 

em que as etapas B, D e F são: B  adição de sulfato de alumínio e óxido de cálcio, D  filtração em 

areia, F  fluoretação. Assim sendo, as etapas A, C e E devem ser, respectivamente, 
  

a)  filtração grosseira, decantação e cloração. 

b)  decantação, cloração e filtração grosseira. 

c)  cloração, neutralização e filtração grosseira. 

d)  filtração grosseira, neutralização e decantação. 

e)  neutralização, cloração e decantação. 
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios  
 

 

1. O pó de ferro pode ser separado dos demais componentes por SEPARAÇÃO MAGNÉTICA.  

A DISSOLUÇÃO FRACIONADA é capaz de separar a areia do sal de cozinha. Isso porque a adição de água 

solubiliza o sal,deixando a areia no fundo, retirando essa areia por filtração. A evaporação dessa água 

deixa apenas o sal.   

 

 
2.  a 

A filtração grosseira ocorre em A, para retirar os resíduos grandes (gradeamento).  

A etapa C, após floculação (B), simboliza a decantação. A adição de cloro e flúor faz parte das últimas 

etapas do processo. Assim, letra A. 

 

 


