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Separação de mistura 

  
Você acha possível separar os componentes de uma mistura homogênea, como açúcar comum dissolvido 
em água? E de uma mistura heterogênea, como água e areia? Você faria essas separações? 

O reconhecimento do tipo de mistura (homogênea ou heterogênea) é uma das etapas fundamentais 

para a escolha do melhor método de separação. 

 
Vamos estudar alguns exemplos: 
 

A decantação é um método que se baseia na diferença de densidade das fases 

de uma mistura heterogênea. Consiste em deixar a mistura em repouso para 

que a fase mais densa se deposite no fundo do recipiente; em seguida, a fase 

menos densa é transferida para outro recipiente. Ex.: separação de água e areia. 

 
A filtração é um método usado para separar os componentes de uma mistura 

heterogênea, que se baseia na diferença de tamanho das partículas que compõem 

as fases. Consiste em passar a mistura por um filtro no qual ficarão retirados os 

componentes que apresentam partículas maiores do que os poros do filtro. Essa é a 

técnica utilizada, por exemplo, no preparo de café. 

 
Muitos métodos de separação de misturas têm grande importância na 

indústria. O processo de evaporação, por exemplo, pode ser utilizado 

para obter o sal de cozinha da água do mar, que é uma mistura na qual 

há diferentes sais dissolvidos. Primeiro, a água do mar é bombeada 

para tanques rasos, mas de grande extensão, que ficam expostos ao 

Sol. Isso facilita o processo de evaporação da água e torna possível 

o recolhimento dos sais que estavam 

dissolvidos nela.                                                                                                         
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Sugestão de vídeos sobre o tema https://www.youtube.com/watch?v=51eZ-NU4SHU&t=27s 

https://www.youtube.com/watch?v=Z3ncBVLE4wI 

 

   A catação é um exemplo de separação de misturas heterogêneas, 

sólidas feitas de forma manual. Ex.: separação dos grãos de feijão das 

sujeiras, separação do lixo. 

 
 

     A peneiração é uma separação de misturas heterogêneas entre sólidos, 

através de ventilação separa grãos de cascas. O grão é colocado em peneira 

e feito movimentos para o ar levar as impurezas ou cascas. Ex.: remoção da 

casca do amendoim torrado    por sopro. 

 

 

   

Exercícios: Misturas e Separação de misturas 

 

1) Na tabela abaixo escreva ao lado o nome do processo de separação de misturas. Decantação, filtração, 
evaporação, catação e peneiração. 

 
Mistura Processo de separação 

Café sendo coado  

Obter o sal de cozinha da água do mar  

Separar grãos estragados de feijão  

Remoção da casca do amendoim torrado  

Areia e água deixada em repouso  

 
 

2) Classifique as misturas a seguir em homogêneas ou heterogêneas. 
 

a) Água, óleo e café solúvel.______________________________ 
 

b) Água e um pouco de açúcar.___________________________ 

 
c) Água e sal de cozinha.________________________________ 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=51eZ-NU4SHU&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=Z3ncBVLE4wI


Vídeo - Relembrando misturas homogêneas e heterogêneas 
https://www.youtube.com/watch?v=nCnkQdwVClw 

 
 

3) Classifique as misturas a seguir em homogêneas ou heterogêneas e proponha um processo para 

separar seus componentes. 

 
Mistura Homogêneas ou Heterogêneas Processo de separação 

a) Água e óleo.   

b) Arroz e feijão.   

c) Separação de grãos da  sua 

casca ou de outras impurezas. 

  

 

4) Qual dos processos abaixo pode ser usado para extrair sal de cozinha da água do mar? (marque x) 

a. Filtração 
 

b. Decantação 
 

                    c. Evaporação 
 

c. Diluição 

 
 

 
5) Qual o processo mais indicado para separar uma mistura de água e óleo e areia e água. 

 

 
a) Água e óleo ______________________________________________________  
 
b) Água e areia _____________________________________________________ 

 
 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nCnkQdwVClw

