
PRODUTOS
DE LIMPEZA



   Para realizar a higienização 
adequada de um ambiente, é necessário 
o uso de produtos específicos para a 
prática da limpeza. 

 O ser humano descobriu como fazer 
sabão por acaso.

 Chegou a esse feito ao observar que 
as c inzas de fogueiras,  quando 
misturadas com a gordura animal 
derretida, formavam uma pasta,  a qual 
ajudava  a retirar sujeiras de roupas ou 
utensílios mais facilmente do que apenas 
usando a água.



 O sabão é produzido a partir de óleos e 
gorduras (ácidos) e de bases como 
hidróxidos de sódio (soda cáustica) e o 
hidróxido de potássio, que, ao reagirem, 
realizam o processo de saponificação.

 O produto é um tensoativo, ou seja, 
reduz a tensão superficial da água, fazendo 
com que ela "molhe melhor" as superfícies.



 Do sabão derivam os sabonetes, os 
xampus, os cremes dentais, os sabões 
especiais para máquinas de lavar louça e 
roupas, os detergentes desinfetantes, o 
sabão comum e outros. 

 Sem dúvida alguma, é o sabão 
comum o mais antigo destes produtos.



 A molécula que constitui o sabão 
pertence à função química sal; que possui 
pelo menos uma ligação com característica 
tipicamente iônica, e, portanto, polar. 

 Essa polaridade, bem como o tamanho 
da cadeia carbonada apolar, possibilita que 
o sabão se dissolva em substâncias polares 
e apolares e até mesmo em ambas 
simultaneamente. 

É essa propriedade que 
atribui ao sabão seu 

poder de limpeza.



 O sabão é um produto biodegradável. O 
que significa dizer que  é uma substância que 
pode ser degradada pela natureza.

 Ser biodegradável não indica que um 
produto não causa danos ao ecossistema, mas 
sim, que o mesmo é decomposto por micro- 
organismos (geralmente bactérias aeróbicas), 
aos quais serve de alimento, com facilidade e 
num curto espaço de tempo.



 Os detergentes são, 
ass im como os  sabões , 
substâncias que reduzem a 
tensão superficial de um 
líquido, sendo assim, estes 
compostos são, também, 
considerados tenso ativos. 

 São produtos fabricados 
a partir de derivados do 
petróleo.

 Sabões tem menor poder tensoativo e, 
consequentemente menor poder de limpeza 
que os detergentes.
 
 Em contrapartida os sabões, por possuírem 
gorduras não saponificáveis, agridem menos a 
pele.



 Os detergentes quando utilizados 
para a lavagem de louças, retiram, 
inclusive, a gordura natural presente 
nas mãos de quem o uti l iza, 
causando o ressecamento e irritação 
da pele. 
 A  vantagem na utilização do 
sabão está no fato deste ser sempre 
biodegradável  e de ser produzido a 
partir de matéria-prima renovável - 
os óleos e as gorduras.



Detergente

Petróleo

Biodegradá-
vel ou não

Muito 
Solúvel

Solubilida-e 
em água

Pouco 
Solúvel

Baixa Alta

Água Dura

Capacidade 
de limpeza

Não pode 
ser usado

Pode ser 
usado

Acidez Não pode ser 
usa-do em 
meio ácido

Pode ser usado 
em meio ácido

Matéria 
Prima

Sabão

Óleo e 
Gordura

Meio 
ambiente

Biodegra-
dável

Parâmetros

Diferenças entre o Sabão e o Detergente



 O sabão e o detergente, 
quando adicionados à água, 
melhoram as propriedades de 
limpeza pois reduzem a tensão 
superficial da água e da 
sujidade.

 A tensão superficial é o efeito físico que 
ocorre na camada superficial de um líquido, que 
passa a se comportar como uma membrana 
elástica.

 As moléculas situadas no interior de um 
líquido são atraídas em todas as direções pelas 
moléculas vizinhas.



 Sabões e detergentes são 
substâncias químicas capazes de 
alterar a tensão superficial de uma 
outra substância. 

 São denominadas , tensoativos
pois ,  ao reduz i rem a tensão 
superficial da água, facilitam a 
remoção de gorduras.

 Se adicionarmos uma gota de 
detergente à água que sustenta um 
alfinete, veremos que o alfinete 
afundará, devido à diminuição da 
tensão superfi-cial da água, que o 
impedia de afundar.



 De acordo com a ANVISA (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) todos os produtos 
utilizados para qualquer tipo de atividade que 
seja relacionada à limpeza profissional ou 
doméstica são classificados como “Saneantes 
domissanitários”. São as preparações destinadas 
a higienização, desinfecção, desodorização, e 
odorização de ambientes domiciliares, coletivos 
e/ou públicos, para utilização por qualquer 
pessoa, para fins domésticos, ou para aplicação 
ou manipulação por pessoa ou entidades 
especializadas, para fins profissionais.

 Produtos de uso profissional devem ser 
manipulados exclusivamente por um profissional 
devidamente capacitado. Sua venda é proibida 
em lugares onde o consumidor tenha acesso 
direto, tais como supermercados e similares. 

 Já os produtos para o uso industrial são 
aqueles aplicados em ambientes e equipamentos 
exclusivamente industriais, incluindo-se os 
auxiliares de produção ou de processo com 
finalidade saneante.
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