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A QUÍMICA DA ÁGUA PURA 

A água é a substância química mais abundante em nosso planeta.
Ela cobre três quartos da superfície da Terra. Mas apenas uma
pequena parte desse volume é potável e está próxima aos centros
urbanos. Sem a química, seria impossível assegurar à população o
abastecimento de água. É através de processos químicos que a
água imprópria ao consumo é transformada em água pura, límpida,
sem contaminantes.



17



O lixo é uma das maiores fontes de poluição da Terra, e prejudica o
meio ambiente, e esta pondo em risco a sobrevivência no planeta.
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JORNAIS
Duas a seis semanas

EMBALAGENS DE PAPEL
um a quatro meses

Pneus
Indeterminado
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PONTAS DE CIGARRO
dois anos

CHICLETES
cinco anos
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Sacos e copos plásticos
200 a 450 anos

Latas de alumínio
100 a 500 anos

Pilhas
100 a 500 anos
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VOCÊ SABIA QUE...

1 Tonelada de Alumínio Reciclado

se Transforma em

1 Tonelada de Alumínio Novo, e

Economiza a Extração de

5 Toneladas de Minério Bauxita
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REDUZIR

 REUTILIZAR

RECUPERAR
RECICLAR
REPENSAR
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•Reduzir o lixo evitando o desperdício, Reaproveitar
tudo o que for possível antes de jogar fora 

•e só então enviar para Reciclar.
•Reutilizar e Repensar as nossas ações
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• No vestuário: a maioria das roupas que usamos apresenta
fios artificiais (náilon, poliéster) misturados a fibras naturais
(algodão, lã).

• No desenvolvimento econômico e tecnológico: a indústria
química transforma elementos presentes na natureza em
produtos úteis ao homem. Desde a fabricação de bens como
computadores e automóveis até itens como plásticos, vidros,
papel e tintas são resultados de transformações químicas.
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Muitas substâncias químicas são comuns no nosso dia a dia, por exemplo:

• Acetona (propanona)
• Sal de cozinha (cloreto de sódio)
• Água oxigenada (peróxido de hidrogênio)
• Álcool (etanol)
• Formol (metanal)
• Soda cáustica (hidróxido de sódio)
• Ácido acético (componente do vinagre)
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A QUÍMICA DA FERMENTAÇÃO

A fermentação é uma reação química utilizada por algumas bactérias para
obtenção de energia e as indústrias utilizam na fabricação de alguns
produtos, veja só:
Iogurte: produzido através da fermentação lática, processo que tem como
produto o ácido lático. Essas bactérias são também chamadas também de
lactobacilos.
Pão e cerveja: produzidos pela fermentação alcoólica, realizada por fungos,
cujo produto final é o álcool;
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INTRODUÇÃO À QUÍMICA ORGÂNICA


