SABONETE ARTESANAL
Na Antiguidade, os magos indicavam o banho para lavar a
alma. No Império Romano, era comum o banho público,
muito utilizado para discussões sociais. No Brasil, os
índios surpreenderam os europeus com o costume de
banharem-se duas ou três vezes ao dia. E não podíamos
esquecer-nos de Cleópatra, que se banhava com leite de
cabra. Seja qual for o estilo, durante o banho, o sabonete
tem como principal função limpar a pele, removendo as
impurezas e eliminando os resíduos da pele.
O sabonete e o sabão promovem a limpeza porque
conseguem solubilizar a sujeira na água. A maioria das sujeiras não
se dissolve na água, mas pela ação das moléculas do sabão que se
“ligam” às gorduras e óleos e as moléculas de água, a sujeira é então
removida de nossa pele e de outras superfícies. Vejamos:

VAMOS FAZER SABONETE?
MATERIAL:
 250g de base de sabonete glicerinado;
 10mL de solução de laurilsulfato de sódio;
 Álcool etílico comercial;
 Essência, corante e complementos.
COMO PREPARAR:
Corte a base glicerinada em pequenos pedaços. Aqueça em
uma panela até derreter. Adicione a solução de laurilsulfato de sódio,
retire do aquecimento, adicione a essência, o corante e demais
complementos e agite até formar um material homogêneo. Despeje
esse material nas formas (borrife álcool antes de colocar o sabonete)
e deixe esfriar por alguns minutos. Desenforme e embrulhe.
CLASSIFICAÇÃO DAS MISTURAS
Em Ciências, quando juntamos duas ou mais substâncias
puras, temos uma mistura. Cada substância pura é chamada de
componente da mistura.
As misturas podem conter uma ou mais fases (aspecto visual
uniforme):
Mistura Homogênea – é formada por apenas uma fase. Não se
consegue diferencias a substância.
Mistura Heterogênea – é formada por duas ou mais fases. As
substâncias podem ser diferenciadas a olho nu ou pelo microscópio.

O leite é uma mistura homogênea ou heterogênea?

Química também é poesia!
O Sabão
Monteiro Lobato
Azeite e água brigaram
Certa vez numa vasilha,
Vai tapona, vem tabefe,
Luta velha ali fervilha.
Eis então, a apaziguá-los,
A potassa se apressou,
Todos três se combinaram
E o sabão daí datou.

Quando fervemos o leite, vemos a separação da nata, que é uma
parte da gordura do leite. Isso quer dizer que se eu ferver o leite e
tirar a nata, o leite que sobra é light? Não! A nata é formada por
apenas 1/3 da gordura presente no leite. Os outros 2/3 permanecem
dispersos no líquido mesmo depois de retirarmos a nata.
E como se prepara sabão?
Você sabia que o sabão é feito a partir de gorduras e óleos?
Antigamente, nas fazendas, o sabão era preparado em grandes
tachos, usando-se sebo de boi e cinzas. É o chamada sabão de cinza:

CAÇA-PALAVRAS
Encontre palavras relacionas ao sabão!

