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Olá estudante! 

 

Estamos passando por um momento atípico na sociedade 

e os nossos estudos não podem parar, não é mesmo? Nós 

do CEEJA Maria Aparecida Pasqualeto Figueiredo 

organizamos esse roteiro de estudos com atividades para 

você não deixar de estudar nesse momento de pandemia.  

 

Enquanto não voltamos para as nossas avaliações 

presenciais, preparamos para você atividades que deverão 

ser feitas e entregue aos professores por e-mail. Ela valerá 

nota e ajudará você a concluir seus estudos, mas 

lembrando que haverá uma avaliação presencial na 

escola.  

 

Leia o roteiro, estude, assista as vídeo aulas aqui 

apresentadas e responda as atividades em word, ou 

próprio e-mail.  

Estaremos à disposição para tirar qualquer dúvida 

referente ao roteiro de estudos.  

E-mail para enviar as atividades:  

jacquelinevolotao@professor.educacao.sp.gov.br 

 

Bons estudos! 

 

CEEJA Maria Aparecida Pasqualeto Figueiredo 

mailto:jacquelinevolotao@professor.educacao.sp.gov.br


 
 

 

 
 
 
Leia com atenção os textos abaixo. 
 

 
Efeito estufa e aquecimento global 

 

     
    É comum a confusão que se faz entre efeito estufa e aquecimento global. A 
atmosfera terrestre é responsável pelo efeito estufa, que mantém a temperatura 
média do planeta em torno de 15 °C. Não fosse ele, essa temperatura seria de 
aproximadamente –21 °C e não haveria água no estado líquido. 
Toda a energia disponível vem das radiações 
emitidas pelo Sol, a maior parte na 
forma de radiação visível. A atmosfera 
reflete para o espaço 30% dessa radiação, 
19% é absorvida por ela e cerca de 51% 
chega à superfície terrestre. Parte da ener- 
gia absorvida pela superfície é reemitida na 
forma de radiação infravermelha, que atua 
sobre as moléculas, aumentando sua ener- 
gia cinética. Dessa energia reemitida, 10% se 
perdem no espaço, 90% são absorvidos pela 
atmosfera e, desses 90%, 80% são devolvidos 
à superfície terrestre. A esse fenômeno se 
dá o nome de efeito estufa, em analogia às 
estufas para plantas. 
Na atmosfera, a absorção da energia reemitida na forma de radiação infravermelha é 
feita, principalmente, pelos gases CO2 (gás carbônico) e CH4 (gás metano) e pelo vapor 
de água. O efeito estufa garante a vida na Terra por não deixar o planeta gelado. 
Embora fundamental para a existência de vida, caso a concentração dos gases 
responsáveis pelo efeito estufa aumente, a temperatura média da Terra ficará maior 
que 15 °C, e a esse aumento chama-se aquecimento global. Um aumento da 
temperatura média causaria uma grande mudança no clima terrestre: vastas regiões 
poderiam virar deserto; o derretimento das calotas polares aumentaria o nível do mar, 
inundando a costa dos continentes; tufões e furacões seriam mais intensos e          
frequentes etc.  
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   As atividades vulcânicas e as correntes marinhas são alguns dos fatores naturais que 
podem contribuir para o aquecimento global, mas boa parte dos gases responsáveis 
pelo efeito estufa, como o CO2 e o CH4, é lançada na atmosfera por algumas 
atividades humanas, aumentando, assim, suas concentrações e contribuindo para o 
aquecimento global. As principais fontes antropogênicas (de atividade humana) são a 
queima dos combustíveis fósseis, as queimadas, que lançam grandes quantidades de 
CO2 na atmosfera, e a pecuária, porque o gado produz grandes quantidades de CH4 
durante a digestão. 
    No Brasil, as principais fontes antropogênicas de gases estufa são a queima de 
combustíveis fósseis da frota veicular e as queimadas de vegetação – que emitem 
principalmente CO2 –, além do grande rebanho bovino – responsável pela emissão de 
CH4 em grandes quantidades. 
Atualmente, discutem-se no mundo todo formas de minimizar a ação sobre o 
aquecimento global, procurando-se novas fontes de energia que não contribuam para 
o aumento da concentração de CO2, como a energia eólica, a energia solar e os 
combustíveis verdes, como o álcool e o biodiesel. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atividade 1 

Clique abaixo para 

assistir uma aula 

complementar. 

 

 

 

Qual é a importância do efeito estufa para a vida em nosso 

planeta e qual é sua relação com o aquecimento global? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e054mplj5nw


 
 

 
 
                                                

                                     Rapidez das reações químicas 

 
       

     Pode-se alterar a rapidez de uma reação de diversas maneiras, tanto acelerando-a 
como retardando-a. É possível, por exemplo, prolongar a conservação dos alimentos 
diminuindo a temperatura do refrigerador, o que retarda as reações de decomposição, 
assim como aumentar a rapidez com que o carvão em uma churrasqueira queima 
fazendo que mais ar circule sobre ele. Um comprimido efervescente leva mais tempo 
para reagir na água que um comprimido igual dividido em vários pedaços. 
     O que, então, afinal, interfere na rapidez das reações? 
 

     Temperatura 
 

   A temperatura atua fortemente na rapidez de uma reação, isto é, o aumento dela 
acelera a reação, e sua diminuição, consequentemente, a retarda. A elevação da 
temperatura aumenta a energia cinética média das moléculas reagentes e o número 
de colisões; portanto, cresce a probabilidade de que se iguale ou se exceda a energia 
de ativação. Assim, o aumento da temperatura, além de elevar o número de colisões, 
aumenta a energia delas, e a reação fica mais rápida. 
 
Concentração 
 
  Durante um incêndio, os ventos são um problema para os bombeiros. Além de 
espalhar o fogo com rapidez, são responsáveis por avivar brasas, formando novas 
chamas, uma vez que aumentam a concentração de oxigênio ao substituir o ar 
saturado de fumaça e gás carbônico por um ar mais rico em gás oxigênio. 

       Isso ocorre porque, em muitos  
     casos, o aumento da concentração 
     dos reagentes eleva também a 
     rapidez das reações. 

  Quanto maior a quantidade de 
moléculas, maior será o número 

     de choques e mais rápida a reação. 
     Veja como isso ocorre na figura ao lado. 
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Superfície de contato 
 
   As explosões que às vezes ocorrem em marcenarias, depósitos de grãos e em 
alguns postos de combustíveis devem-se à maior superfície de contato do 
combustível (pó de madeira, grãos ou gasolina no estado gasoso) com o oxigênio do 
ar. As reações de queima nesses três casos são muito rápidas, explosivas. 

   Um experimento simples para comprovar como a superfície de contato influi na 
rapidez é comparar o tempo de reação entre um comprimido efervescente e certa 
quantidade de água e o tempo de reação entre um comprimido igual ao primeiro, só 
que dividido em partes, e a mesma quantidade de água. Se a superfície de contato é 
maior, o número de choques aumenta, já que uma área maior fica exposta. 
  Essa é uma razão de o estado físico de uma substância também influir na rapidez das 
reações. No estado gasoso, a reação se dá mais rapidamente do que no estado 
líquido, e no estado líquido a reação é mais rápida do que no estado sólido. 

 
 
Pressão 
 
   No caso de reações em que pelo menos um dos reagentes é gasoso, a pres- 
são também pode alterar a rapidez. O aumento da pressão, realizado por meio da 

    diminuição do volume no recipiente onde ocorre a reação, eleva a concentração 
de gases, tendo-se assim um número maior de choques e maior probabilidade de 
ocorrer choques efetivos. 
   É o caso da queima de um combustível, como a gasolina, dentro do pistão do 
motor de um veículo. Em um motor com mau funcionamento, o aumento da pressão 
pela compressão do pistão faz a mistura gasolina e ar queimar antes de a faísca da 
vela acontecer. Para evitar isso, a gasolina contém substâncias que atuam como anti- 
detonantes, dificultando esse processo. Muito utilizado no Brasil, o álcool (álcool 
etílico ou etanol) faz o papel de antidetonante quando adicionado à gasolina. A figura 

     a seguir representa o que ocorre ao se aumentar a pressão sobre a mistura reagente. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
Presença de luz 
 
A água oxigenada e vários medicamentos devem ser guardados em locais onde não 
fiquem expostos à luz. Esse procedimento é recomendado para diminuir a rapidez de 
reações aceleradas pela ação da luz, uma forma de energia que pode quebrar as 
moléculas, facilitando o rearranjo dos átomos e acelerando 
as reações. 
 
Catalisadores 
 

   Quando se compra massa plástica, o produto vem acompanhado de um pequeno 
frasco contendo um líquido com a indicação “catalisador”. O papel do catalisador é 
acelerar a reação formando um complexo ativado de menor energia. Ao se formar um 
novo complexo ativado de menor energia, a nova energia de ativação da reação será 
menor, aumentando assim o número de partículas com a energia necessária para a 
reação. 
   O automóvel é a principal fonte poluidora da atmosfera terrestre nos centros 
urbanos, sendo responsável pela emissão de óxidos de nitrogênio (NOx),    
hidrocarbonetos (compostos formados por carbono e hidrogênio), monóxido de 
carbono (CO) e outros compostos. Atualmente, os automóveis apresentam no 
escapamento, por onde saem os gases formados da combustão da gasolina ou do 
álcool, uma peça chamada de conversor catalítico. Veja a figura a seguir, que mostra 
como ele funciona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   Nessa peça encontram-se os catalisadores responsáveis por acelerar reações entre 
os gases emitidos e o oxigênio, evitando que se incorporem à atmosfera. 
Internamente, o aparelho possui a forma de uma colmeia, para que os gases emitidos 
pelo motor e o catalisador tenham a maior superfície de contato possível. Os 
conversores catalíticos diminuem a emissão de parte dos gases poluentes, 
transformando CO em CO2, decompondo NOx em N2 e O2, e transformando os 
hidrocarbonetos em CO2 e H2O. 
   O papel do catalisador é formar um novo complexo ativado que apresente menor 
energia, diminuindo assim a energia de ativação para a reação. Quando a catálise é 
homogênea, como no caso da massa plástica (catalisador e massa se misturam, 
formando uma só fase), o catalisador forma com os reagentes o novo complexo 
ativado de menor energia, e na formação dos produtos é recuperado, sem ser 
consumido na reação. Na catálise heterogênea (reagentes e catalisador formam mais 
de uma fase), como a que ocorre nos conversores catalíticos, os gases poluentes são 
absorvidos na superfície dos catalisadores e as ligações químicas dos gases são 
enfraquecidas, acelerando as reações; nesse caso, o catalisador também é 
recuperado. 
   Uma característica dos catalisadores é que eles participam de uma etapa da reação: 
a formação do complexo ativado de menor energia. No entanto, eles não são consumi- 
dos durante a transformação, sendo recuperados no final do processo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Atividade 2 Quais são os fatores que alteram a rapidez das 

reações? 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

 
 

Clique abaixo para 

assistir uma aula 

complementar. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=29vKfsIqRCA


 

  
                                     
                                   
                             Oceanos como fonte de recursos 
 

       O escoamento da produção industrial e agrícola no Brasil é feito predominante- 
mente pela malha viária (estradas), o que leva a um altíssimo consumo de gasolina 
automotiva e óleo diesel. 
      A falta de um transporte coletivo eficiente nas cidades brasileiras eleva ainda 
mais o consumo desses combustíveis, porque muitas pessoas, quando podem, 
optam por utilizar o transporte particular e individual. Nas grandes cidades, é 
comum serem vistos enormes engarrafamentos de carros, muitas vezes, transportando 
apenas uma pessoa. Na cidade de São Paulo, por exemplo, o Departamento de Trânsito 
estima que circulam diariamente cerca de 7 milhões de veículos. 
    Além da excessiva emissão de gás carbônico para a atmosfera, a queima desses 
combustíveis emite gases como o dióxido de enxofre, o dióxido de nitrogênio e o 
monóxido de nitrogênio. Esses gases são responsáveis pelo fenômeno da chuva ácida, 
grave problema no campo e nas cidades, assunto que será estudado mais adiante no 
curso de Química. 
    O dióxido de enxofre é produzido na reação entre o enxofre presente no combustível 
e o gás oxigênio. O óleo diesel produzido no Brasil apresenta uma das mais altas 
concentrações de enxofre do mundo, e as entidades de proteção ao meio ambiente têm 
pressionado as refinarias a reduzir tais índices. 
    Você já viu a importância dos oceanos para o 
clima do planeta. Sua relevância para a humanidade, 
no entanto, vai além: eles são um importante meio 
para o deslocamento de cargas entre as diferentes 
regiões da Terra, fonte de alimento para os seres 
humanos e para muitas outras espécies, além de  
fontes de matéria-prima. Os oceanos são ricos em 
substâncias das quais os seres necessitam. A água apresenta certas características que a 
capacitam a dissolver diversos sais minerais da crosta terrestre e levá-los aos oceanos, 
daí sua elevada salinidade. É cada vez maior a exploração das riquezas existentes, tanto 
as dissolvidas nas águas dos oceanos quanto as presentes no leito marinho. 
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   Atualmente, do mar são obtidos cloreto de sódio, magnésio, bromo e potássio. 
Os sais de magnésio, de potássio e os brometos são retirados da salmoura obtida 
na evaporação da água do mar e transformados. 
   No Brasil, em locais de sol intenso e com ventos, condições ideais para a evaporação, 
a água do mar é recolhida em grandes áreas para a evaporação e a obtenção dos sais 
cloreto de sódio e cloreto de magnésio. 
   O sal cloreto de sódio é a principal substância retirada do mar. Uma vez obtida, 
a maior parte dessa substância é utilizada na indústria, por exemplo, na obtenção 
do gás cloro e do hidróxido de sódio, pelo processo de eletrólise em meio aquoso, 
que ocorre apenas quando forçado por uma corrente elétrica, pois a reação não é 
espontânea. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quais substâncias podem ser obtidas dos oceanos? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

Atividade 3 

Clique abaixo para 

assistir uma aula 

complementar. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HnpLlTKe-hM


                                                            

                                                               O PH da chuva 

 
 
     Ao contrário do que muitos pensam, mesmo sem poluição atmosférica, a chuva 
é ácida, pois seu pH fica em torno de 5,6. O fato se deve ao gás carbônico existente 
na atmosfera, que, ao se dissolver na água da chuva, forma o ácido carbônico 
(H2CO3). A dissolução de CO2 na água dá origem aos equilíbrios: 

 
 
 
 
  A formação do ácido carbônico leva à formação de íons H+ (aq), que baixam o pH 

    da água das chuvas. 
  O que se chama de chuva ácida é uma mistura que contém os mais diversos 

poluentes encontrados na atmosfera, como os óxidos de enxofre e os óxidos de 
nitrogênio, que reagem com água e formam ácidos. Os dois óxidos são produtos de 
atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis. No caso do SO3 (trióxido 
de enxofre – criado a partir da reação de SO2 com O2), tem-se a formação de ácido 
sulfúrico quando em contato com a água: 
 
 
 

          Observe a figura, que representa como se dá a formação da chuva ácida. 
O pH da chuva ácida pode ficar entre 4,5 e 2,8, o que pode: causar enormes   
prejuízos, como a corrosão de monumentos de mármore e do cimento das 
construções; tornar as roupas mais suscetíveis a se rasgar; acelerar a 
corrosão de materiais feitos de ferro etc. 
Além da ação sobre os materiais, a chuva 
ácida afeta ecossistemas sensíveis a 
mudanças de pH. Não é somente a ação 
humana que altera o pH da chuva:  
erupções vulcânicas lançam milhões de 
toneladas de óxido de enxofre na 
atmosfera, e relâmpagos e processos 
biológicos de microrganismos  
também contribuem para a formação de 
 óxidos de nitrogênio. 
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                                                  O petróleo na refinaria 
 

   O petróleo é uma mistura complexa de diferentes hidrocarbonetos formados 
por moléculas pouco polares e, portanto, insolúvel em água. Embora tenha sido 
utilizado sem nenhum tratamento na Antiguidade para calafetar barcos e até como 
remédio, atualmente o petróleo é separado em frações e tem diferentes fins. 
    A separação das frações do petróleo é feita nas refinarias por destilação fracionada. 
Para isso, ele é aquecido e bombeado para a base da coluna de fracionamento; as frações 
mais voláteis (as de menor temperatura de ebulição) são recolhidas nas regiões mais altas 
da coluna e as menos voláteis ficam na parte inferior da coluna de fracionamento. 
A figura a seguir mostra o esquema de uma coluna de fracionamento com as várias 
frações recolhidas nas diferentes alturas dela. Observe como essas frações são misturas e 
sua composição é apresentada em cada nível da coluna pelo número de átomos de 
carbono dos hidrocarbonetos que as formam. Assim, a gasolina é constituída por uma 
mistura de hidrocarbonetos, substâncias formadas por carbono e hidrogênio, que contêm 
em suas moléculas de 5 a 10 átomos de carbono; 

Atividade 4 

Clique abaixo para 

assistir uma aula 

complementar. 

 

Qual é a razão de, mesmo em locais não poluídos, o 

pH da chuva apresentar um valor em torno de 5,6? 

 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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https://www.youtube.com/watch?v=KsW4VdWDHMY


 
                                 

 
o querosene é formado por uma mistura de substâncias cujas moléculas apresentam de 
10 a 16 átomos de carbono; o diesel, por sua vez, é constituído por uma mistura 
formada por substâncias que contêm de 14 a 20 átomos de carbono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   O petróleo não é apenas fonte de energia; dele também se obtém matéria-prima 
para as indústrias de plásticos, borracha sintética, tintas e vernizes, agrotóxicos, 
farmacêutica etc. Sendo formado por uma enorme quantidade e variedade de 
hidrocarbonetos, a importância do petróleo para a indústria química é enorme. 
 

 



 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         

                          As cadeias carbônicas e os compostos orgânicos 
 

    A grande variedade de compostos orgânicos deve-se às cadeias carbônicas que 
podem se formar, além da quantidade de átomos de carbono que possuem. 
As várias possibilidades de arranjos dos átomos na estrutura geram diferentes 
substâncias, com diferentes propriedades. As estruturas apresentadas na figura a 
seguir mostram alguns compostos com a mesma fórmula molecular, mas com    
fórmulas estruturais diferentes, isto é, os arranjos dos átomos nas moléculas 
diferem. 

 
 

Como o petróleo é separado em frações, 
como a gasolina, o diesel, o óleo combustível 
etc.? 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
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Clique abaixo para 

assistir uma aula 

complementar. 
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https://www.youtube.com/watch?v=VQ-x5LOsE6Y


 
 

                                     
     
    Substâncias que apresentam a mesma fórmula molecular, mas fórmulas 
estruturais diferentes, isto é, arranjos diferentes dos átomos nas moléculas, são 
chamadas de isômeros. Os isômeros, embora apresentem a mesma fórmula 
molecular, são substâncias diferentes com propriedades diferentes.  
    Além dos elementos carbono e hidrogênio, formadores dos hidrocarbonetos, 
há compostos orgânicos com outros elementos, como o oxigênio, o nitrogênio, o 
fósforo, o enxofre e muitos outros, que dão origem a diversas funções orgânicas 
(grupos de substâncias com características semelhantes). 
    Quando compostos orgânicos têm estrutura química semelhante, e por isso 
possuem comportamento químico similar, diz-se que pertencem à mesma função 
orgânica. Alguns exemplos de funções orgânicas são: álcool, cetona, éter, éster, 
amina, ácido carboxílico etc. 
   Dadas a variedade de cadeias carbônicas e as diferentes possibilidades de ligação 
dos átomos, formando estruturas diversas, a Química Orgânica engloba um número 
enorme de compostos. É essa variedade que faz dos compostos orgânicos 
a base da vida na Terra. 

 
 

 
 
                     
 
 

                                                                                                                                                                          
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividade 6 

Clique abaixo para 

assistir uma aula 

complementar. 

 

Qual a razão do enorme número de compostos orgânicos em 

comparação a outros compostos existentes na natureza? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZSiU6N8tBzI


 
 

 
 

 
 

                                     
                                     Polímeros Naturais 
 
     A palavra polímero significa “muitas partes”. As moléculas do polímero contêm 
centenas de milhares de átomos, sendo formadas pela união de moléculas pequenas, 
denominadas monômeros, por meio de ligações covalentes. A figura a seguir mostra 
o monômero glicose e o polímero celulose. 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
   Desde a Antiguidade, convive-se com polímeros. A celulose existente no algodão 
das roupas e nas fibras utilizadas para fabricar cestos, o amido existente em alimentos 
tradicionais como o pão, o milho, a mandioca e a batata, bem como as proteínas das 
carnes são alguns dos exemplos de polímeros com os quais se convive há muito 
tempo. 
  Nos rótulos dos alimentos industrializados, são encontradas informações sobre a 
quantidade de carboidratos e proteínas. Esses grupos de substâncias são polímeros 
que não só estão nos alimentos, como fazem parte dos organismos vivos. 
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                               Detergentes e Sabões 

    
    Detergentes e xampus são emulsionantes (substâncias capazes de misturar 
substâncias pouco polares com água), como sabões e sabonetes, mas produzidos 
de derivados de petróleo. Sua vantagem sobre os sabões é que agem tanto na água 
dura quanto na água comum. Há vários tipos de detergente que atuam diminuindo 
a tensão superficial da água para permitir a solubilização das gorduras. 
    Da mesma forma que o sabão, os detergentes são formados por moléculas 
anfipáticas, isto é, que apresentam em suas estruturas moleculares uma cadeia 
carbônica pouco polar e uma extremidade com um grupo funcional polar, o que permite 
a interação tanto com a gordura quanto com a água. 
    Um dos problemas que os detergentes causam é que muitos não são biodegradáveis 
como o sabão. Durante a limpeza, resíduos de sabão ou de detergente são 
descartados e vão para um corpo d’água (lago, rio etc.). O sabão é biodegradável, por 
isso os microrganismos existentes na água se encarregarão de decompô-lo, evitando 
seu acúmulo na água e consequente poluição. Já os detergentes podem ou não ser 
biodegradáveis. A figura a seguir representa um detergente que não é biodegradável. 
   Como a energia tem que ser conservada nas transformações (assim como os 
átomos), o conteúdo de energia dos reagentes (ER) é igual ao dos produtos (EP) mais 
a energia liberada na reação. 

      Assim, pode-se representar a reação graficamente. Observe a imagem a seguir, 
que ilustra esse conceito. 
 
 

Atividade 7 

Clique abaixo para 

assistir uma aula 

complementar. 

 

As proteínas são polímeros formados por aminoácidos 

chamados monômeros. O que são polímeros e 

monômeros? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

TEMA 2 

https://www.youtube.com/watch?v=rjUqX6ivXyY


 
 
 
 
 
 
 
 
O ânion desse tipo de detergente apresenta uma cadeia carbônica com ramificações, 
que não pode ser atacada pelos microrganismos – não é, portanto, biodegradável. 
Já os detergentes, que apresentam cadeias carbônicas normais, sem ramificação, são         
metabolizados pelos microrganismos – são biodegradáveis. 
 

 
 
 
 
 
 

    Os detergentes podem se apresentar na forma líquida ou em pó. Sua fórmula 
não é simples, pois, além do material detergente, muitas outras substâncias são 
acrescentadas para melhorar sua ação: agentes removedores de manchas ou 
branqueadores ópticos e bioquímicos, cuja ação é realçar o branco das roupas; 
agentes de suspensão; agentes modificadores de espuma etc. 
     Mesmo os detergentes biodegradáveis devem ser utilizados sem desperdício. 
Usar os detergentes sem diluí-los antes em água, além de tornar mais difícil 
 retirá-los de pratos, talheres e copos, causará mais problemas ao meio ambiente, 
pois para degradá-los os microrganismos consomem oxigênio da água, causando 
problemas para a vida existente nesse meio. Além disso, os detergentes liberam 
muitos íons fosfato, que contribuem para a proliferação de algas, contaminando o 
corpo d’água que os recebe. O correto é diluir o detergente em um recipiente antes 
de utilizá-lo na pia. Um experimento fácil de ser feito mostra como o detergente e o 
sabão diminuem a tensão superficial da água. Graças às ligações de hidrogênio, as 
moléculas de água formam uma película na superfície do líquido que permite aos 
insetos caminharem sobre a água ou uma agulha ou lâmina de barbear ficarem sobre 
ela sem afundar. Veja na imagem abaixo. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Atividade 8 
Qual é a vantagem do detergente sobre o sabão? Qual é a 

desvantagem? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Clique abaixo para 

assistir uma aula 

complementar. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d-z4hnFb6nA
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