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Caro Aluno: 
  
 Seja bem-vindo ao curso de Ciências. 
             
 Instruções: 
  
1 - Trace uma meta, seja disciplinado e determine seu objetivo de conclusão do curso; 
              
2 - Com muita paciência e amor leia atentamente os capítulos das apostilas; 
      
3 - Anote no caderno as dúvidas e sempre que for necessário consulte o dicionário; 
            
4 - Caso tenha dúvidas com o conteúdo da matéria que estiver estudando, consulte um professor; 
  
5 - Você poderá acessar as apostilas pelo site www.ceesvo.com.br; 
            
6 - É obrigatório o cuidado com a apostila, mantendo-a limpa (sem rabiscos a lápis ou caneta) e em per-
feitas condições de uso.  
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Capítulo VI 
 
UM BOM CIDADÃO SABE ESCOLHER 
APLICAR CONHECIMENTOS E TECNOLOGIAS ASSOCIADAS ÀS CIÊNCIAS NATURAIS EM 
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Nelson Orlando Beltran 

Ciências 
Ensino Fundamental 
 
ENCCEJA 
Exame Nacional para certificação 
De competências de jovens e adultos 

Recicle mais 



Um bom cidadão sabe escolher 

4 

Um bom cidadão sabe escolher 
 
Ao fazer compras em um supermercado você está fazendo escolhas. Já lhe ocorreu que essas escolhas po-
dem ser importantes para a sua saúde? 
E que, ao preferir um produto ou outro, você pode estar contribuindo para aumentar ou diminuir os problemas 
do meio ambiente? 
Você tem o hábito de ler os rótulos dos produtos que vai comprar? 
Ler e interpretar as informações sobre os diversos produtos que utilizamos no dia a dia pode trazer benefí-
cios, para nós e para nossa comunidade. 
Os rótulos, as bulas de remédios, os manuais de instruções de aparelhos trazem informações importantes, 
mas poucos têm o hábito de ler esses rótulos. Você dá atenção pelo menos às precauções que estão escritas 
neles? 
Como você escolhe um produto de limpeza? Pela embalagem? Pela cor? Pelo cheiro? Pela composição? Pe-
lo preço? Pela marca? 
E na compra de um alimento, você age impulsivamente e compra o que lhe dá vontade, ou procura ler e inter-
pretar as informações das embalagens? 
Você sabia que os alimentos light nem sempre são mais saudáveis? 
Se você está entre aqueles que preferem alimentos que não contenham substâncias químicas, então 
vai ter uma surpresa. 
Se quiser saber como essas escolhas podem influenciar a sua saúde e até a saúde do próprio planeta, conti-
nue a ler este capítulo. 
Boa leitura. 
 
UM PRODUTO E SEUS DIFERENTES USOS 
A cada segundo a Terra é banhada por 16 bilhões de litros de água das chuvas. O corpo humano é formado 
por 70% de água. Três quartos da superfície terrestre são cobertos por água. Dependemos da água para vi-
ver. 
A água é inesgotável? Será que a água pode acabar? 
De toda água do planeta, apenas 3% é água doce. A maior parte, 97%, é água salgada, imprópria para ser 
consumida. Desses 3% de água doce, mais da metade está congelada. 
A OMS — Organização Mundial de Saúde, organismo internacional voltado para a melhoria da saúde das 
pessoas do mundo inteiro, prevê que, se forem mantidos os atuais índices de crescimento populacional e a 
política de consumo, até 2025 poderá haver falta de água em muitos países, principalmente da Ásia (nove do 
Oriente Médio) e da África; a situação já é crítica no México, Hungria e até nos Estados Unidos. 
O desperdício de água tratada precisa ser evitado. Um homem ao barbear-se gasta entre 5 a 10 litros de á-
gua, caso mantenha a torneira aberta. Um banho de 5 minutos com o chuveiro ligado gasta 50 litros de água, 
além da grande quantidade de energia elétrica. 
Outra preocupação da OMS é com a qualidade da água. Devido a doenças adquiridas pela ingestão de água 
contaminada, morrem 3,2 milhões de pessoas por ano. Estima-se que 25 mil crianças morram diariamente 
em todo o mundo por falta de tratamento adequado de água. Segundo a OMS, 80% de todas as doenças do 
mundo são contraídas por causa de água poluída. 
No Brasil, a cada ano, 8.500 pessoas morrem devido à falta de saneamento básico. Menos da metade das 
residências brasileiras são atendidas por sistemas de coleta de esgoto. Por isso, é comum o uso de fossas 
sanitárias no quintal. Como a maior parte da água doce disponível está contida nos mananciais subterrâneos, 
o risco de contaminação da água é muito grande. 
Preocupando-se em contribuir para alguma melhoria dessa situação, empresas produtoras de cloro, com 
o apoio da OMS e da OPAS—Organização Panamericana de Saúde – resolveram divulgar, junto às pre-
feituras municipais e a outros órgãos públicos e privados responsáveis pelo saneamento básico, folhetos 
sobre tratamento de água como o apresentado ao lado.  
Vamos estudá-lo. 
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1—Desenvolvendo competências 
Algumas perguntas podem ser feitas e respondidas após uma primeira leitura do folheto: 
Qual é o nome da substância que combate a cólera? Em que produto de limpeza o hipoclorito de sódio é en-
contrado? 
Porém, algumas outras perguntas são mais difíceis. O que é substância química gasosa? Que história é 
essa: “reage com a água”? O que é hipoclorito de sódio? Será que tudo isso é coisa química? E se for 
química, será que não faz mal para a saúde? Muita gente fica com essas dúvidas ao ler um folheto como es-
te. Vamos tentar compreendê-las. 
Primeiro é preciso entender o que é uma substância. 
O cloro é uma substância gasosa nas temperaturas que a gente vive. Como é uma substância, se devida-
mente aquecida ou resfriada, pode existir nos três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. 
Para que o cloro puro (sem água) se torne um líquido é necessário que seja resfriado a -35ºC (lê—se 35 
graus Celsius abaixo de zero ou trinta e cinco graus Celsius negativos). 
O cloro ficará sólido numa temperatura abaixo de -101ºC (101 graus Celsius negativos, isto é, 101 graus Cel-
sius abaixo de zero). Para se ter uma idéia, em nenhum congelador comum consegue-se alcançar a 
temperatura de 101 graus Celsius abaixo de zero. Ela só é obtida por métodos especiais estudados numa 
especialidade chamada Criogenia. 

Portanto, o cloro é sólido abaixo de –101ºC, é líquido entre –101ºC e –35ºC e gás em qualquer tempera-
tura acima de –35ºC. 

O CLORO EVITA A CÓLERA 
MAIS DO QUE ISSO, O CLORO PODE EVITAR MUITAS OUTRAS DOENÇAS 
O QUE É A CÓLERA? 
Cólera é uma infecção aguda causada por uma bactéria chamada vibrião colérico, encontrada nas fezes ou vômito 
de doentes ou até de pessoas que nem parecem doentes. 
COMO SE PEGA A CÓLERA? 
Bebendo água contaminada, comendo alimentos contaminados e pelo contato com fezes ou águas contaminadas. 
QUAIS SÃO OS SINTOMAS DA CÓLERA? 
Diarréia forte e líquida que começa de repente. A pessoa fica desidratada. Geralmente não há febre, mas podem 
ocorrer vômitos e cãibras musculares. 
O COMBATE À CÓLERA 
Este informativo destaca o uso do cloro no combate à cólera.  
O cloro é uma substância química gasosa. Sendo um gás, o seu uso no estado gasoso é bastante difícil, pois um gás, 
além de ser difícil de aplicar, é difícil também de armazenar e de transportar. 
Para usá-lo como um “líquido”, o cloro é adicionado à água ou a uma solução aquosa de hidróxido de sódio. Ele 
reage com o hidróxido de sódio, formando o hipoclorito de sódio. O líquido formado quando se adiciona cloro à 
água é o que conhecemos como água de cloro. 
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A água também é uma substância, e você já deve saber que, se colocarmos a água no congelador, ela 
se transforma em gelo, fica água sólida. Ao aquecermos uma certa quantidade de água, ela some? Pri-
meiro ela ferve. Fervura, também chamada de ebulição, é o nome que se dá para o processo de trans-
formação de uma substância do estado líquido para o estado gasoso. Evaporação é o nome da transfor-
mação de um líquido para gás quando ela ocorre abaixo da temperatura de ebulição. A transformação 
que ocorre na formação do gelo, de líquido para sólido, chama-se solidificação. 

 
 
 
 

 
O ferro é também uma substância, porém de modo diferente do cloro, que é um gás, e da água, que é um 
líquido, na temperatura em que vivemos, o ferro é sólido. Para torná-lo líquido (fusão), é necessário aquecê-lo 
acima de 1.535ºC. Mesmo o ferro pode chegar a ficar no estado gasoso quando muito aquecido. Para trans-
formar  o ferro líquido em ferro gasoso (ebulição) é necessário elevar a temperatura acima de 2.750ºC. É uma 
temperatura muito elevada, porém não é impossível obtê-la. Um filamento de uma lâmpada incandescente 
atinge essa temperatura. 
As substâncias são materiais que possuem temperaturas fixas para as suas mudanças de estado. Essas tem-
peraturas em que ocorrem as mudanças de estado das substâncias são chamadas de ponto de fusão (ou 
temperatura de fusão) e de ponto de ebulição (ou temperatura de ebulição). Além de possuírem ponto de fu-
são e ponto de ebulição, as substâncias têm outras propriedades que as caracterizam. 
Ponto de fusão é a temperatura em que ocorre a fusão e a solidificação de uma substância. Ponto de ebuli-
ção é a temperatura em que ocorre a ebulição e a condensação de uma substância. Portanto, o cloro é uma 
substância, pois tem propriedades que a caracterizam. 
A água, o ferro, o cloro, o hipoclorito de sódio são exemplos de outras substâncias químicas. Sabendo isso, 
você ainda acha que todas as substâncias químicas fazem mal à nossa saúde? 
 
TODOS MATERIAIS SÃO CONSTITUÍDOS DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS 
Muitas pessoas se impressionam e até ficam assustadas quando escutam falar nos rádios e nas TVs, ou 
quando lêem nos jornais, que foi derramada uma substância química nas águas de algum rio. 
Você se assusta com tal notícia? Pois não deveria. Por que se alarmar? Afinal tudo que há no rio é formado 
por substâncias químicas. A água é uma substância química, os sais que há no rio são substâncias químicas, 
até os peixes (se ainda houver) são constituídos de substâncias. O oxigênio dissolvido no rio, fundamental 
para os peixes respirarem, é uma outra substância química. Portanto, aquele tipo de notícia é dada de 
forma errada, pois o correto seria: “Foi derramada no rio uma substância química prejudicial.” Dizer que 
uma substância é química não significa que ela seja perigosa, significa apenas que ela tem propriedades 
que a caracterizam. 
Quem divulga uma notícia assim não sabe que tudo é feito de substâncias químicas. Sim, todos os ma-
teriais que conhecemos: o solo, as rochas, o ar, o mar, as plantas, os animais, as pessoas, o Sol, a Lua, 
tudo o que comemos, enfim, todo o Universo conhecido é formado por substâncias. E, se são substân-
cias, são substâncias químicas. Portanto, essa imagem assustadora é falta de informação e não ajuda a 
compreender muitos problemas. 

 
O  quadro m ostra os nom es das 
outras transform ações de esta-
do. E sses nom es são usados para 
qualquer substância: 
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2—Desenvolvendo competências 
Você sabia que o açúcar branco é composto exclusiva-
mente por uma substância química chamada sacarose? 
Sabia que o vinagre é uma solução aquosa com 4% de 
ácido acético? E que os refrigerantes contêm ácido fosfó-
rico? 
Alguns nomes científicos das substâncias parecem com-
plicados, mas não é por isso que são necessariamente 
venenosos. Leite e feijão, por exemplo, não são venenos 
e são formados por muitas substâncias químicas de no-
mes complicados, assim como todos os alimentos. Pes-
quise em embalagens de leite e de feijão a sua composi-
ção e escreva os nomes das substâncias encontradas. 
Observe também embalagens de xampus, desodorantes, 
detergentes, etc. 
 
É claro que há substâncias que são venenosas ou tóxi-
cas. O próprio cloro é uma substância muito tóxica e, fe-
lizmente, pode ser facilmente percebido, pois seu cheiro 
é muito característico: bastam algumas poucas partes 
por milhão (ppm) espalhadas no ar. Nossa garganta fica 
irritada com 15ppm e 1.000ppm de cloro no ar, nos levam 
rapidamente à morte. 

Uma ppm de cloro no ar é uma parte por milhão, isto é, em 1 milhão de gramas de ar, 1 grama é de cloro. Em 
1 quilograma de ar, 0,001g é de cloro. Portanto, uma pessoa morre rapidamente se respirar ar com uma parte 
de cloro em mil de ar, pois 1000ppm é o mesmo que uma parte em mil. O cloro foi utilizado como arma na 
primeira guerra mundial, porém isso não torna a química a vilã nessa história. Afinal, há quem decida usar 
cloro para desinfetar a água, ou para alvejar roupas e não para matar pessoas. 
É claro também que o uso de algumas substâncias químicas exige cuidados. Por isso é esclarecedor ler os 
rótulos de alimentos, remédios, cosméticos, produtos de limpeza , pois em todos os produtos há substâncias 
químicas! 
O folheto da OMS sobre o combate à cólera informa que a água de lavadeira contém cloro. 
Vamos analisar o rótulo de uma água de lavadeira aqui chamada ALVINHA. 
O rótulo da frente do frasco, aquele que fica mais visível quando o produto se encontra nas prateleiras, é o 
chamado “rótulo fantasia”. 
No rótulo fantasia, o fabricante procura chamar a atenção do comprador enaltecendo as qualidades do produ-
to, às vezes até com informações “aparentemente científicas”, como por exemplo: “cloro ativo” ou, em outro 
produto, “com nova fórmula contendo XPTZ”, sendo que XPTZ muitas vezes não quer dizer muita novidade, 
mas nomes científicos podem impressionar. 
 
Olhando na parte de trás do frasco, encontra-se outro rótulo com muito mais informações. Aliás, existe legis-
lação que obriga o fabricante a colocar informações corretas sobre o produto neste rótulo. 
Você se surpreendeu? Já tinha reparado quanta coisa está escrito num rótulo de produto de limpeza? Obser-
ve alguns desses rótulos em casa ou no supermercado. Você costuma ler os rótulos ou, até então, nunca ha-
via se preocupado com isso? O que as informações do rótulo querem dizer? 
Ler e entender o que está escrito em um rótulo realmente não é tão fácil: há vários tipos de informação, mui-
tas palavras que não conhecemos, explicações que não entendemos... Mas também há muitas partes que já 
sabemos: a utilidade do produto, algum modo de usar, precauções que devemos ter etc. Identificar essas par-
tes é um bom começo. A partir delas podemos entender outras e decidirmos o que realmente não compreen-
demos. 

Alvinha—água sanitária com cloro ativo 
 
Lavagem de roupas 
 
Para alvejar: 
Adicione um copo de ALVINHA para cada 20 litros de água, 
deixando a roupa de molho por trinta minutos. 
 
Para tirar manchas: 
Adicione meio copo de água ALVINHA  em cinco litros de água e 
deixe a roupa de molho por trinta minutos. 
 
Uso como desinfetante 
 
Para pias e banheiras: 
Adicione meio copo de água sanitária ALVINHA para cada dez 
litros de água, deixar por uma hora e depois enxaguar. 
 
Para vasos sanitários e ralos: 
Adicione um copo de água sanitária ALVINHA pura à água do 
vaso pura à água do vaso ou do ralo e enxágüe após quinze minu-
tos. 
 
Precauções: 
Evitar contato com a pele, com os olhos e evitar inalações dos 
gases que são expelidos pelo produto. 
 
Não usar em recipientes e objetos metálicos 
 
Lavar os objetos e utensílios usados como medida antes de reutili-
zá-los. 
 
Guarde protegido do sol e longe do alcance das  crianças. 
 
Composição: 
Hipoclorito de sódio (principio ativo), cloreto de sódio, hidróxido 
de sódio, água e essência. 
 
Teor de cloro ativo : 2,0% a 2,5% 
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3—Desenvolvendo competências 
a) Observe no rótulo da ALVINHA o nome e a propaganda do produto. Depois do título, 
identifique pelo menos 4 regiões diferentes no rótulo: lavagem de roupas, uso como desinfetante, precauções 
e composição. 
b) Nas duas primeiras partes, lemos sobre os usos que o produto pode ter. Leia as informações que há nas 
“Precauções” e escreva o que podemos supor sobre o perigo do produto. 
c) Leia a composição e identifique o nome de alguma substância que você já conhece. Escreva o que signifi-
ca a composição de um produto. 
d) Nas partes “lavagem de roupas” e “uso como desinfetante” são descritas as maneiras como o produto deve 
ser preparado, dependendo da finalidade. Sublinhe as medidas de quantidade que são usadas para as prepa-
rações. Sublinhe também as medidas de tempo. 
 
DISSOLVER, DILUIR E CONCENTRAR, O QUE ISSO QUER DIZER? 
Cada uma dessas partes pode ainda ser mais bem compreendida. Para isso entenda o significado dos ver-
bos: dissolver, diluir e concentrar. 
Quando adicionamos cloreto de sódio (sal de cozinha) à água, dizemos que o cloreto de sódio dissolveu-se 
na água, formando uma solução aquosa de cloreto de sódio. Neste caso, em que o sal (sem água) foi adicio-
nado à água, usamos o verbo dissolver. Não devemos dizer “diluiu na água”, pois diluir é usado quando se 
adiciona mais água à uma solução aquosa já existente. Agora, se temos uma solução aquosa de cloreto de 
sódio podemos concentrá-la de duas maneiras: uma delas é adicionando mais cloreto de sódio, e uma outra 
maneira de concentrá-la é retirando água por evaporação, que no caso pode ser feita por aquecimento. 
Porém, não tente concentrar por aquecimento uma solução como a água sanitária. O cloro, diferentemente do 
cloreto de sódio que tem alto ponto de ebulição, tem baixo ponto de ebulição e, muito antes de a água evapo-
rar-se, ele se desprenderá da solução, tornando a solução mais diluída do que era antes. Faça a atividade a 
seguir, para compreender melhor essas diferenças. 
 
4—Desenvolvendo competências  —  Continue a observar o rótulo da ALVINHA 
Na primeira parte do rótulo é lógico supor que seja necessária uma preparação mais “forte” do produto para 
tirar manchas do que para apenas alvejar. Lendo esta parte do rótulo, é possível perceber qual a preparação 
mais concentrada? 
Comparando uma preparação com a outra, temos: 
um copo para 20 litros de água      alvejante 
meio copo para 5 litros de água     tira manchas 
I) Qual é a preparação mais concentrada? Qual é a mais diluída? 
II) Quantas vezes uma é mais concentrada que a outra? 
III) Quando o produto é usado como desinfetante para vasos sanitários e ralos, a água sanitária rende menos, 
pois não é misturada com água. Calcule quantos litros são necessários para desinfetar, por exemplo, todos 
os quinze vasos que há nos banheiros de uma escola? 
Consulte o rótulo do produto. Leve em consideração que um litro equivale a 1.000 mililitros e que um copo 
tem 200 mililitros. 
a) 1 litro.   b) 2 litros.   c) 3 litros.   d) 4 litros. 
Lendo novamente as últimas partes do rótulo, ainda deve haver várias questões sobre as “Precauções” e a 
“Composição”, como por exemplo: quais são os gases que são expelidos pelo produto? Por que não se pode 
colocá-lo em recipiente de metal? O que quer dizer “teor de cloro ativo”? O que é hipoclorito de sódio? 
Quando se usa água de lavadeira, sente-se um cheiro muito forte e irritante. Esse é o cheiro do gás que se 
desprende da água sanitária: é o próprio cloro, que se desprende da solução quando o frasco é aberto. Deve-
se evitar inspirá-lo. É aconselhável abrir e manusear o frasco com os braços esticados, mantendo-o longe e 
acima do nariz. 
No rótulo recomenda-se não colocar a água de lavadeira em recipientes de metal. Você sabe o que ocorre ao 
se colocar água de lavadeira em um recipiente de metal? 
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Um experimento simples, que pode demonstrar o que ocorre com um metal em contato com o cloro, é sugeri-
do abaixo. 
 
5—Desenvolvendo competências   Experimento 
Deixe um prego dentro de um pequeno copo de vidro com um pouco de água sanitária de um dia para outro. 
Faça o mesmo colocando outro prego em um outro copo com água da torneira. Guarde um prego novo, sem 
umedecer, para uma futura comparação. Atenção: cuidado para não inalar o gás que se desprende do copo e 
mantenha o seu experimento em local ventilado e alto, longe do alcance de crianças e de animais domésti-
cos. 
a) O que você supõe que vá acontecer com cada um dos três pregos e com a água sanitária? Escreva e es-
pere até o dia seguinte. Observe e compare o prego que ficou na água sanitária com o outro que ficou na á-
gua de torneira e com o prego seco que você guardou. Coloque também um pouco de água sanitária, que 
ainda não foi usada,em copo limpo e compare com a água sanitária que ficou com o prego mergulhado. 
b) É possível observar muitas mudanças? 
c) Você usaria o líquido que sobrou no copo onde estava o prego para desinfetar? 
 
Sobre o hipoclorito de sódio, já o primeiro folheto da OMS e OPAS informa o que é. Releia-o e observe como 
é possível, quando formulamos questões, encontrar as respostas mesmo que elas não apareçam no mesmo 
momento, se perseguimos nossa curiosidade. O importante é ter  essa atitude investigativa, observar, procu-
rar explicações, não se contentar com respostas incompletas, que não nos parecem lógicas, pois podemos 
facilmente nos enganar com o que não sabemos. Algumas dúvidas sempre sobram e podem nos animar a 
continuar a investigação. 
Agora que conhecemos mais sobre a água de lavadeira, vamos ler a segunda parte do folheto distribuído pe-
la OMS, que ensina combater a Cólera, desinfetando a água para beber por meio de cloro. O folheto descre-
ve esse procedimento, pois é preciso saber usar corretamente qualquer produto. O procedimento correto para 
se usar um produto depende ainda da finalidade para a qual é utilizado. 
 
Dê atenção para as quantidades usadas. Considere as equivalências abaixo: 
Um copo comum de (200ml) equivale a 15 colheres de sopa cheias. 
Uma colher de sopa equivale a 6 colheres de chá. 
Uma colher de chá equivale a 50 gotas. 
 
DESINFETANDO COM O CLORO DA ÁGUA DE LAVADEIRA—PARA LIMPAR SANITÁRIOS 
Utilizar um copo de água sanitária para cada balde de 10 litros de água. 
PARA LAVAR AS PAREDES APÓS INUNDAÇÕES 
Para cada litro de água coloque 4 colheres de sopa de água sanitária. 
PARA LAVAR FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES 
Primeiro lave o alimento com água em abundância. Mergulhe o alimento por meia hora em uma bacia com 
uma solução que tenha, para cada litro de água, uma colher de água sanitária. 
Para terminar, enxágüe o alimento com bastante água para retirar a água sanitária. 
A mistura de água sanitária com água usada para desinfetar os alimentos não deve ser ingerida. Ela pode ser 
usada para lavar pias e utensílios domésticos em geral, incluindo panos de limpeza. 
PARA DESINFETAR ÁGUA DE FONTES OU DE POÇOS 
Se a água não estiver límpida, recomenda-se filtrá-la antes do tratamento.  
Para uma caixa d’água de 1.000 litros, adicione 5 colheres de sopa de água sanitária e mistura bem. Após 
trinta minutos, a água pode ser ingerida. 
Para quantidades menores, use uma colher, das de chá, de água sanitária para cada 20 litros de água. Agite 
bem, e após trinta minutos, a água pode ser ingerida. 
Para um litro de água, adicione duas gotas de água sanitária e agite. Após trinta minutos a água pode ser in-
gerida. 
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6—Desenvolvendo competências 
O folheto ensina o uso de soluções de água sanitária com água em várias diluições diferentes: para lavar ali-
mentos, para lavar paredes após inundações, para desinfetar água para beber, para lavar sanitários. Qual é a 
mais diluída? Qual é a mais concentrada? 
 
7—Desenvolvendo competências 
Tratou-se água de um poço com água sanitária da seguinte maneira: para 20 litros de água de um poço fo-
ram adicionadas 20 gotas de água sanitária. Após reler atentamente a descrição do procedimento para desin-
fetar água no folheto, escolha a melhor resposta: 
a) O procedimento foi correto. 
b) Foram colocadas gotas de água sanitária a mais. 
c) Foram colocadas gotas de água sanitária a menos. 
d) Não se trata a água de um poço com água sanitária. 
 
Pelas instruções, para desinfetar a água para beber deve-se adicionar água sanitária, agitar e, só depois de 
meia hora a água pode ser ingerida. 
Será que não deve ter sobrado cloro na água? 
Como saber se o produto foi usado corretamente, se a dosagem foi correta? 
Como saber se não sobraram resíduos de cloro acima de uma dosagem que é segura? 
A água que é distribuída para a população, após ser tratada, deve conter uma dosagem de cloro suficiente 
para mantê-la desinfetada até a última torneira da rede pública de distribuição, porém não pode sobrar cloro 
que cause algum mal às pessoas. 
Como saber se a água tratada está própria para beber, se a quantidade de cloro é suficiente? 
O mesmo folheto trazia ainda um procedimento para o teste. 
 
TESTE DE CONTROLE SOBRE O TEOR DE CLORO RESIDUAL 
O controle do teor do cloro residual nos casos de tratamento de água em nascentes e caixas d’água é realiza-
do da seguinte maneira: 
• Recolher um copo de água da torneira mais distante da caixa d’água. 
• Adicionar à água do copo uma pitada da substância iodeto de potássio (encontrado nas farmácias de mani-
pulação), 5 gotas de vinagre (de preferência branco) e uma pitada de amido de milho. 
• Agitar e após um minuto observar a coloração: 
 
AZUL INTENSO      TEM CLORO   EM DEMASIA 
AZUL CLARO     TEM O CLORO NECESSÁRIO, A ÁGUA ESTÁ TRATADA 
INCOLOR       NÃO TEM CLORO SUFICIENTE 
 
8—Desenvolvendo competências 
Faça o teste do cloro residual que há na água que chega na sua casa. Teste a água de uma torneira que é 
abastecida diretamente da rede de água da rua e faça um teste também para a água recolhida de uma tornei-
ra abastecida pelo reservatório da caixa d’água. 
 
RÓTULOS DE OUTROS PRODUTOS 
Você já deve ter notado a grande variedade de produtos de limpeza que atualmente estão à venda nas prate-
leiras de um supermercado. Todos têm um rótulo para ler, no qual há muitas informações interessantes. 
Um outro alvejante de roupas, aqui chamado ARCO-ÍRIS, é diferente da água de lavadeira ALVINHA, embora 
o seu rótulo seja parecido. 
 
Vamos analisá-lo. 
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9—Desenvolvendo competências 
1. Compare o princípio ativo do produto ALVINHA com o do 
Arco-íris, lendo os dois rótulos. 
O que há de comum nos dois produtos? Qual é a diferença? 
O que há de comum na composição dos dois produtos? 
2. O produto Arco-Íris é recomendado como desinfetante? 
Leia atentamente o rótulo. 
 
Lendo o rótulo do produto Arco-Íris constata-se que o princí-
pio ativo nele é o peróxido de hidrogênio, portanto, o produto 
Arco-Íris não tem cloro! 
Muitas pessoas não sabem que o peróxido de hidrogênio é o 
nome científico da substância conhecida como água oxige-
nada. 
A água oxigenada também pode deixar as roupas mais bran-
cas como o cloro. E, usada com os devidos cuidados descri-
tos no rótulo, serve também para retirar algumas manchas 
de certas roupas coloridas. 
A água oxigenada e o cloro têm propriedades químicas se-
melhantes, isto é, provocam reações químicas parecidas. 
A água oxigenada também é um produto usado para desin-
fecção. É usado para desinfetar ferimentos. 
O produto Arco-Íris não é recomendado para ser usado co-
mo desinfetante, pois a dosagem de água oxigenada, no ca-
so, é pequena. A dosagem de água oxigenada no produto é 
no máximo de 5%, para não haver riscos de descolorir rou-
pas coloridas. Mesmo com essa dosagem, o fabricante faz 
várias recomendações, como, por exemplo, o teste em uma 
pequena área do tecido. 
Para a água oxigenada ser utilizada como desinfetante seria preciso uma concentração maior. Nas farmácias, 
é possível encontrar-se água oxigenada em concentrações maiores, porém o preço por litro de água oxigena-
da para ser utilizada como desinfetante é muito maior do que o preço por litro de água sanitária. 
Um produto como o Arco-Íris é mais caro do que um produto como a Alvinha, pois o custo da produção da á-
gua oxigenada é maior do que o do cloro. Em geral, o preço de alvejantes para roupas coloridas é mais de du-
as vezes maior do que o de alvejantes clorados, como a água de lavadeira. 
A reação química que ambos provocam é semelhante; genericamente, é a reação que o oxigênio provoca em 
muitas substâncias, chamada de reação de oxidação. 
O oxigênio é uma substância que pode ser encontrada na atmosfera, porém, as substâncias cloro e água oxi-
genada não são encontradas na natureza. Ambas, cloro e água oxigenada, são fabricadas em indústrias quí-
micas, a partir de outras substâncias. 
A análise dos rótulos dos produtos de limpeza Alvinha e Arco-Íris nos mostrou o quanto é útil nos preocupar-
mos em compreender as informações que eles trazem. Ao compararmos produtos com finalidades semelhan-
tes, muitas diferenças aparentes podem ser compreendidas e podemos nos enganar menos, comprando o que 
realmente precisamos. 

RÓTULOS DE ALIMENTOS 
Não são só os rótulos de produtos de limpeza que trazem informações interessantes e importantes. 
Vejamos os rótulos de três tipos diferentes de leite da mesma marca que são vendidos em padarias e em su-
permercados. 

 
Composição: 

Peróxido de hidrogênio (principio ativo) 
Estabilizante, corante, perfume e água. 
Recomendações de uso: 
Leia e siga atentamente as instruções de lavagem nas 
etiquetas das roupas. As peças coloridas que desbotam 
não devem permanecer de molho ao sol. 
Lave as manchas acidentais o mais depressa possível 
e enxágüe muito bem. 
Coloque a roupa na água dentro da maquina ou no 
tanque e depois de adicionar o sabão em pó coloque 
um copo de produto para cada 20 litros de água.  
Agite a seguir. 

Precauções: 
O produto contém água oxigenada, que pode causar 
um efeito temporário de embranquecimento na pele. 
Evite contato prolongado do produto com a pele. 
Não misture com outros produtos a base de amônia ou 
de cloro. 
Verificar previamente a resistência das cores e do teci-
do em uma pequena área do mesmo, de preferência 
em uma dobra interna.    
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RÓTULOS DE ALIMENTOS 
 

O valor calórico informa, em quilocalorias, a quan-
tidade de energia que uma pessoa obtém do ali-
mento ao ingerir uma porção (um copo de 200ml) 
indicada. 
A análise dos rótulos acima demonstra que a com-
posição de cada tipo de leite é variada. 
Compare e responda: quais são as diferenças? 
Em que são iguais? 
Os três tipos de leite têm as mesmas quantidades 
de carboidratos, de proteínas e de cálcio; aliás es-
sas quantidades mostram que o leite é um alimen-
to rico nesses três nutrientes. 
Outro item na composição que chama atenção é o 
de quantidade de fibra alimentar: nenhum dos três 
tipos de leite tem fibra alimentar. Daí, pode-se con-
cluir que é conveniente a ingestão de leite com 
outro alimento que contenha fibra alimentar, como, 
por exemplo, um cereal de milho ou aveia. 
 

10—Desenvolvendo competências 
O leite n0 1 é chamado de leite desnatado, o número dois é semidesnatado e o número três é integral. Qual 
dos três tipos de leite uma pessoa que faz uma dieta alimentar, por recomendação médica, com restrição a 
gorduras, deve escolher para usar? 
a) Integral   b) Desnatado   c) Semidesnatado   d) Qualquer um dos três 
 
As composições mostram também diferenças entre as quantidades de alguns minerais presentes no leite na 
forma de sais: compostos de sódio, de potássio, de fósforo e de ferro. 
 
11—Desenvolvendo competências 
Os médicos recomendam que pessoas com pressão alta diminuam a quantidade de sódio na dieta. Qual tipo 
de leite devem escolher? 
a) Desnatado   b) Semidesnatado   c) Integral    d) Qualquer um dos três 
 
12—Desenvolvendo competências 
Pessoas com deficiência de ferro, como ocorre em certo tipo de anemia, são orientadas por seus médicos a 
consumir preferencialmente um dos três tipos de leite. 
a) Desnatado   b) Semidesnatado   c) Integral    d) Qualquer um dos três 
 
13—Desenvolvendo competências 
Analisando os rótulos dos três tipos de leite, é possível verificar uma relação entre o valor calórico de cada 
tipo de leite e o seu teor de gordura, isto é, o de maior teor de gordura é mais calórico? 
 
 
Verifique agora um rótulo de maionese. 
Veja, no rótulo, que a maionese é um alimento pobre em carboidratos, em proteínas, em fibras alimentares e 
só tem sódio entre os minerais.  
Compare o valor calórico do leite número 3 e o da maionese. Qual dos dois é maior?   
Você prestou atenção na porção de cada um?  
A porção da maionese é de 15g enquanto a do leite é de 200ml, o que corresponde a aproximadamente 
200g. 
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Verifique agora um rótulo de maionese. 

Essa diferença na quantidade de cada porção é explicável. Cada porção é uma quantidade média que uma 
pessoa utiliza a cada vez que ingere um determinado produto. A porção de maionese corresponde a uma co-
lher de sopa aproximadamente. 
Porém, é preciso atenção, para que não haja enganos. Veja a comparação dos dois alimentos com porções 
iguais. Compare meio copo de leite com meio copo de maionese, por exemplo. 
 
14—Desenvolvendo competências 
Comparando as composições do leite n0 3 e da maionese com as porções igualadas, ambas com 100g, fica 
mais fácil perceber que o leite é um alimento mais variado e mais rico em carboidratos, em proteínas e em 
minerais, exceto o sódio. Por sua vez, a maionese é muito rica: 
a) só em gorduras.  
b) b) só em sódio.  
c) c) só em colesterol.  
d) d) em gorduras, em colesterol e em sódio. 
 
AS EMBALAGENS: SERÁ QUE É NECESSÁRIO EMBRULHAR TANTO? 
Talvez ainda existam pessoas que compram um produto simplesmente porque a embalagem é bonita. Ter 
uma   embalagem bonita é importante? 
Uma pessoa se preocupa com a embalagem, ao escolher um produto? 
Qual deve ser a preocupação de um comprador ao escolher um produto embalado? Você já notou a quanti-
dade de embalagens que é utilizada nos produtos de supermercados? 
Um sabonete, em geral, é embalado em papel e também embrulhado num papel plastificado ou em plástico. 
Chega no supermercado em pacotes, geralmente de uma dúzia, embrulhados com plástico transparente e 
ainda acondicionados em caixas de papelão. Ao ser levado para casa, o produto ainda é colocado dentro de 
um outro saco  plástico. Para onde vai todo esse material que é usado na embalagem? Para o lixo! Não é 
muito desperdício? 
A quantidade de lixo nas grandes cidades vem aumentando, tanto pelo aumento das populações, como pelo 
aumento de embalagens. Além disso, embalagens que podiam ser utilizadas várias vezes foram sendo subs-
tituídas por embalagens descartáveis, que  aumentam o volume de lixo e nem sempre podem ser reaproveita-
das ou recicladas. A embalagem do leite é um exemplo: até a década de 1960, o leite era vendido em frascos 
de vidro retornáveis; apenas a pequena tampa de alumínio ia para o lixo. Na década de 1970, os frascos de 
leite foram substituídos por sacos plásticos, que iam para o lixo.  
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Hoje, a maior parte do leite comercializado nas grandes cidades é 
acondicionado em caixas de papelão impermeabilizado internamente. 
Você sabia que este papelão não é próprio para ser reciclado? 
Pode, porém, ser reutilizado em forrações de telhados. Cada brasilei-
ro produz aproximadamente um quilo de lixo por dia. Isso significa 
que cada um de nós descarta, em média, um quilo de materiais a 
cada dia. Quais materiais são esses? 
A tabela nos dá idéia da composição do lixo de uma grande cidade. 
 
Esse lixo todo tem um destino. A maior parte vai para lixões a céu 
aberto. Esse é o melhor destino? O que ocorre com o lixo abandona-
do nos lixões? 
 
15—Desenvolvendo competências 
Considerando que cada brasileiro produz aproximadamente um quilograma de lixo por dia em 
média, cada brasileiro joga no lixo quantos gramas de matéria orgânica e de plástico por dia, 
respectivamente? 
a) 100g e 50g.   b) 500g e 100g.   c) 500g e 200g.   d) 1.000g e 500g. 
 
O USO DE PLÁSTICOS E DE VIDROS, NAS EMBALAGENS EMBALAGENS DE VIDRO 
Uma garrafa de vidro não pode ser abandonada no lixo. O vidro é um material que demora centenas, milha-
res, até milhões de anos para se decompor. Uma garrafa de vidro sem uso abandonada no lixo torna-se um 
material inútil; além disso, mais matéria prima (areia e barrilha) será gasta para fazer outra garrafa. O que fa-
zer com a garrafa de vidro depois de usada? 
Há garrafas retornáveis e descartáveis. As garrafas retornáveis são aquelas que voltam para o fabricante reu-
tilizar. Elas não vão para o lixo! 
Na fábrica de bebidas, são lavadas por um processo que as deixam limpas e esterilizadas. O vidro é um ma-
terial que permite a lavagem em altas temperaturas. Você já percebeu, porém, que as grandes redes de su-
permercado deixaram de vender bebidas em garrafas retornáveis? Já se perguntou por quê? 
As garrafas descartáveis de vidro devem ser lavadas e separadas ao serem colocadas no lixo. Se as garrafas 
descartáveis não forem separadas do restante do lixo, elas ficarão no lixo durante centenas de milhares de 
anos. Separadas, elas poderão ser recicladas, assim como todos os outros objetos de vidro separados do 
lixo. Porém não adianta nada uma pessoa separar as garrafas e outros recipientes de vidro se não houver 
uma coleta seletiva de lixo ou outras maneiras de enviar este material para a reciclagem. 
Como o vidro é reciclado? 
Para ser reciclada, uma embalagem vazia de vidro deve estar limpa. O vidro a ser reciclado é fundido junto 
com o vidro novo, na produção de novos objetos, novas garrafas. O vidro pode ser reciclado muitas vezes. 
Além disso, o vidro produzido com material reciclado reduz tanto o gasto de energia, quanto a quantidade de 
poluentes emitidos no ar e na água. 
Em casa, também se pode dar um outro uso às embalagens de vidro, guardando algum líquido ou até como 
um vaso de ornamentação. Há artesãos que cortam garrafas, transformando-as em copos ou outros objetos 
de uso diário. 
O pior destino para a garrafa de vidro é ficar no lixo, talvez por 10 mil anos ou mais! A garrafa é apenas um 
exemplo de uma embalagem de vidro. 
Você já reparou quantos produtos usam embalagens de vidro? Todas elas são recicláveis! 
Procure se informar na sua cidade como se deve fazer para reciclar as embalagens de vidro e de outros ma-
teriais. 

Matéria orgânica 
restos de alimentos, restos de plantas e de animais, folhas secas. 
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16—Desenvolvendo competências 
Há alguns anos usava-se o vidro para embalagens de outros produtos. Procure se informar com pessoas 
mais velhas quais eram esses produtos. Pergunte a elas como eram as embalagens de vidro para o leite. 
 

EMBALAGENS DE PLÁSTICO 
Cada vez mais aumenta o uso de plásticos nas embalagens de produtos: nas bebidas, nos produtos de lim-
peza, nos alimentos. Será que esse uso é sempre necessário? Será que não poderia ser evitado o uso exa-
gerado de embalagens em alguns produtos? Você já pensou que, ao escolher como comprar uma fruta, uma 
pessoa pode estar contribuindo para diminuir ou aumentar os problemas do meio ambiente? Pois veja o se-
guinte exemplo: ela vai comprar melão. Atualmente, é possível se encontrar em supermercados melão vendi-
do inteiro, sem cortar, com casca, e melão já cortado, descascado, prontinho para comer! Qual deve ser es-
colhido? A pessoa deve consultar o preço é claro, mas é só isso que importa? O lixo que vai estar sendo le-
vado para casa embalando o melão já descascado ou o melão com casca, não importa? 
 
17—Desenvolvendo competências 
Preocupando-se com o aumento de lixo não biodegradável, é melhor comprar 
frutas sem descascar ou descascadas? 
 
O melão, sem descascar, tem uma embalagem natural, sua própria casca, que nenhuma outra embalagem 
de plástico consegue superar. Você já comparou quanto tempo dura um melão na sua própria casca ou corta-
do, numa embalagem de plástico? Além disso, o que demora mais tempo para se decompor no lixo enterra-
do: a casca do melão ou o pote de plástico que embala o melão descascado? Esse exemplo do melão com 
casca e do melão descascado pode ser ampliado para muitos outros produtos atualmente: você gosta de to-
mar suco de laranja feito na hora? Você sabe fazer iogurte em casa? Você compra batata já frita? Compra 
batatinhas descascadas e cortadinhas, prontas para fritar? Você acha que os melões continuariam a ser ven-
didos descascados, se as pessoas deixassem de comprá-los assim? É claro que comprar melões descasca-
dos ou melões com casca é uma escolha de cada consumidor, porém esta escolha deve ser sempre muito 
bem pensada. 
 

OS PLÁSTICOS 
Os plásticos são substâncias produzidas a partir do petróleo, e são usados atualmente com muitas finalida-
des. Comparados com outras substâncias, são conhecidos há pouco tempo; na primeira metade do século 
passado, quase nada era de plástico. Hoje, dificilmente conseguiríamos viver sem eles, pois quase tudo tem 
plásticos: eletrodomésticos, automóveis, computadores, brinquedos, além da maioria das embalagens. 
Os plásticos são substâncias pouco reativas, isto é, não reagem facilmente com outras substâncias. 
Não reagir pode ser vantajoso quando queremos um objeto durável e, usado como embalagem, que não 
“estrague” os produtos ou não os enferruje, pois não reage com eles. Por quanto tempo, porém, se usa um 
frasco de produto de limpeza ou um frasco de desodorante? Uma semana, duas semanas, um mês no máxi-
mo? E depois, o que se faz com o frasco? Pode-se usar para alguma outra finalidade? Portanto, a vantagem 
de ser muito durável torna-se uma desvantagem. Vai ficar no lixo durante centenas de anos, se não for reci-
clado.  

O que fazer com os plásticos? 
Como consumidores e como cidadãos devemos escolher embalagens retornáveis e recicláveis. Porém os 
objetos de plástico, assim como os de vidro, para poderem ser reciclados devem ser separados do restante 
de lixo e levados para uma usina de reciclagem. 
Na usina de reciclagem, o plástico é cortado em pequenos pedaços, que são lavados com água e colocados 
para secar. Em seguida vão para um picador, onde são transformados em pedaços muito pequenos. A se-
guir, o plástico é aquecido até derreter, sendo moldado e transformado em fios. Esses fios são cortados em 
pequenos pedaços, que são a matéria prima para a produção de objetos de plásticos reciclados, tais como 
vassouras, recipientes de produtos de limpeza, baldes, bacias, cestas de lixo, calçamento de ruas, postes de 
sinalização pública, solados de calçados etc. 
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18—Desenvolvendo competências 
Responda por escrito após refletir sobre as questões abaixo. Se necessário releia os textos sobre vidros e 
plásticos. Se você pudesse escolher entre comprar um litro de água de lavadeira acondicionada em um fras-
co de vidro ou em um frasco de plástico, qual você escolheria, levando em conta: 
a) a dificuldade ou facilidade para o transporte. 
b) a proteção em relação ao sol. 
c) o aproveitamento do frasco para outras finalidades. 
d) o impacto ambiental que o material vai provocar. 
 
 

UM BOM CIDADÃO DEVE ESTAR PREPARADO PARA ESCOLHER 
Escolher um produto para comprar, estar preparado para saber como melhor usá-lo, seguir as recomenda-
ções expressas nos rótulos dos produtos, preocupar-se com os destinos a serem dados às embalagens dos 
produtos devem ser preocupações de todas as pessoas de bem. 
Esperamos que você esteja convencido de que conhecimentos sobre assuntos relacionados às ciências natu-
rais vão ajudá-lo a tomar melhores decisões no seu dia-a-dia. 
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