A Desvendar a Química do dia-a-dia

A Química dos
DETERGENTES
Pode parecer que os detergentes fazem parte da nossa vida
desde sempre, mas a verdade é que os primeiros detergentes
só começaram a ser comercializados há menos de 90 anos.
Em 1920, as máquinas de lavar roupa ainda funcionavam com
flocos de sabão – e com muitos problemas: má eficiência
em águas calcárias, formação de depósitos de sujidade e
ataque às cores da roupa.
Os detergentes são moléculas de forma alongada, com
uma extremidade que se mistura bem com as gorduras,
e outra que se mistura bem com a água. As moléculas de
detergente envolvem as partículas de gordura, virando para
fora a extremidade que é amiga da água, permitindo assim
que as nódoas sejam dissolvidas por esta.
Os detergentes têm sido objecto de aperfeiçoamentos
constantes, visando uma melhor eficácia de lavagem, uma
maior protecção das cores e um menor impacte ambiental.
Em tempos idos, fez sucesso o “detergente com glutões”:
um detergente misturado com enzimas. O papel das enzimas
(ou glutões) é atacar as cadeias de proteínas, gorduras e
carboidratos, partindo-as em pedaços mais solúveis, ajudando
assim a remover as nódoas de alimentos.
Uma outra inovação curiosa foi a adição de “branqueadores
ópticos”, que são substâncias químicas que não contribuem
para a lavagem mas que se fixam aos tecidos e os fazem
parecer mais brancos – e daqui resultam os detergentes
que” lavam mais branco”.
Mais recentemente, apareceram no mercado vários detergentes que usam o oxigénio para oxidar os resíduos de
sujidade – a oxidação provoca a descoloração dos pigmentos
tão comuns em frutas e outros alimentos e também facilita
a solubilização.
Mas a aposta do futuro são os detergentes amigos da roupa
e amigos do ambiente. A investigação nesta área continua
muito activa e os resultados estarão em breve dentro da
sua máquina de lavar.
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Para saber mais
A água é boa para remover a maior parte da sujidade, no
entanto há uma coisa com que não se mistura: a gordura
(tal como o azeite e a água não se misturam). Uma forma
de resolver este problema é adicionar-se um detergente,
ou sabão, à mistura.
Mas como atuam os detergentes?
Uma das extremidades da molécula de detergente é hidrofílica, ou seja, é atraída pela água, e a outra extremidade é
hidrofóbica, isto é, tende a evitar a água. A parte hidrofóbica
interage com a gordura, mantendo-a em suspensão através
da formação de gotículas microscópicas, chamadas micelas.
Assim, no interior destas estruturas, as gorduras ficam
rodeadas pelas extremidades hidrofóbicas dos detergentes
e a parte hidrófilica dos detergentes fica voltada para o
exterior, interagindo com a água. Desta forma, as micelas
são facilmente dispersas e removidas na água da lavagem,
levando com elas a sujidade/gordura.
No processo de limpeza os detergentes funcionam como
agentes tensioactivos (também designados por surfactantes)
pois, ao criarem maiores espaços entre as moléculas de água,
reduzem a tensão superficial da água, isto é, a capacidade
que as moléculas de água têm de se manterem fortemente
unidas. O que facilita a formação e a dispersão das micelas,
e também a formação de bolhas e espuma.
Dos tensioactivos conhecidos, o sabão foi o primeiro a ser
utilizado e produzido comercialmente. Os sabões são formados a partir da reação de gorduras (animais ou vegetais)
com substâncias básicas, como a soda cáustica (NaOH –
hidróxido de sódio) ou a potassa cáustica (KOH – hidróxido
de potássio). Desta reação resulta a glicerina (ou glicerol,
C3H8O3) e o sal do ácido gordo correspondente, conhecido
popularmente como sabão. A reacção química de formação
do sabão é denominada de saponificação. Os sabões de
sódio são duros e são utilizados na fabricação de sabonetes

ll Fig. 13.1 As moléculas que formam os detergentes possuem
afinidade com a água, mas também com as gorduras.
Desta combinação resulta o seu poder de limpeza.
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e sabão de barra. Os de potássio são moles e são usados
na fabricação de cremes de barbear. Um aspecto muito
importante para o meio ambiente é que todo o sabão é
biodegradável, isto é, ele é consumido e destruído pelos
micro-organismos existentes na água que, desse modo,
não fica poluída.
Os detergentes sintéticos são produzidos a partir de derivados do petróleo. Estes compostos começaram a ser
produzidos comercialmente a partir da Segunda Guerra
Mundial devido à escassez de óleos e gorduras necessárias
para a manufactura de sabões. Os detergentes actuam da
mesma maneira que os sabões, porém diferem na estrutura
das moléculas. Os sabões são sais de ácidos carboxílicos
(caracterizados pela presença do grupo funcional – COOH)
de cadeia longa, e os detergentes, na sua grande maioria,
são sais de ácidos sulfónicos (caracterizados pela presença
do grupo funcional – SO3H) de cadeia longa.
Os detergentes mais comuns são derivados do ácido alquilbenzeno-sulfónico que, ao reagirem com a soda cáustica,
formam o alquilbenzeno-sulfonato de sódio.
Este tipo de tensioactivos surgiu nos anos 40 do século
passado e tiveram grande aceitação no mercado de detergentes devido à sua elevada eficácia. No entanto, verificou-se
que este tipo de moléculas é resistente à biodegradação no
meio ambiente devido, principalmente, à existência na sua
estrutura molecular de grupos metilo (-CH3) que formam
ramificações de difícil degradação. Como consequência,
este tipo de composto foi substituído por tensioactivos
biodegradáveis com cadeias lineares (sem ramificações).
Actualmente, o tensioactivo mais usado é o alquilbenzeno
sulfonato de sódio linear, cuja popularidade se deve tanto ao
baixo custo de produção como ao seu excelente desempenho
como detergente biodegradável.

Curiosidade
Quando utilizamos um sabão ou um detergente associamos
muitas vezes o seu poder de limpeza à formação de espuma.
No entanto, nem sempre a espuma é sinal de uma maior poder
de limpeza – muitos fabricantes adicionam aos detergentes
aditivos apenas para esse efeito. A espuma, um conjunto
formado por bolhas de sabão, resulta do facto das moléculas
de detergente fazerem diminuir a tensão superficial da água,
dando assim espaço para o ar se incorporar à superfície.
Assim, as moléculas de detergente que ficam à superfície
da água com as extremidades hidrofóbicas viradas para
o exterior, para o ar (de forma a evitar a água), formam
camadas esféricas muito finas de água com detergente que
envolve o ar. Estas camadas consistem numa zona muito fina
de água entre duas camadas de moléculas de detergente.
O conhecimento da estrutura química de uma bola de sabão
pode nos tornar hábeis máquinas de fazer bolas de sabão,
as quais divertem miúdos e graúdos. O segredo para fazer
as bolas de sabão durar consiste exatamente em manter
o interior da bola hidratada, não deixando que a água se
escape. Para isso basta adicionar um pouco de glicerina
(aproximadamente a mesma quantidade que o detergente)
à solução de água e detergente, diminuindo assim o efeito
de evaporação da água. Também por esta razão, as bolas
de sabão têm mais hipóteses quando “sopradas “em dias
húmidos e pouco ventosos. No fim, para além da química,
também a destreza de cada um pode ditar o seu sucesso.
Como nota de segurança e porque as crianças gostam
sempre de tocar nas bolas de sabão, o detergente pode
ser substituído por algo menos agressivo à pele como
champô de bebé ou sabão líquido (neste caso a quantidade
de champô/sabão terá de ser o dobro da quantidade de
glicerina adicionada).

ll Fig. 13.2 O “detergente com glutões” (frase publicitária
da década de 1980) era um detergente com enzimas:
as enzimas decompõem as moléculas complexas em
moléculas mais simples e mais fáceis de remover no
processo de lavagem.
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Faça em Casa
Lavar a roupa com castanhas

Resultado

Existem na natureza moléculas com propriedades de detergente e com capacidade de formarem espuma quando
misturadas com água. O que propomos que faça em casa é
que investigue o poder de limpeza de uma dessas moléculas.
Para isso vai precisar de castanhas!

Meias lavadas com cheirinho a castanha!

Material
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10/15 castanhas
Faca de cozinha
Tábua de corte
Panela
Água
Pano da louça
Garrafa
Alguidar para lavar a roupa
Meias sujas

Procedimento
1.

Descasque as castanhas, corte-as em pedaços
pequenos e coloque-as na panela. Junte uma
ou duas chávenas de água, ferva-as durante
alguns minutos e deixe-as arrefecer.
2. Coe a mistura através do pano para dentro
do alguidar, para remover as castanhas
e aproveitar o líquido. Despeje-o para
dentro de uma garrafa e agite-a.
3. Por fim coloque o líquido no alguidar
e lave as meias com ele.

O que aconteceu
Nem todos os detergentes surgem em pacotes. Alguns
crescem nas árvores, como por exemplo, as castanhas. As
castanhas contêm uma saponina, um sabão ou tensioactivo
natural, que pode ser extraído com água. Este “truque” é
usado desde há séculos para fazer um líquido saponáceo
para lavar a roupa. Como as saponinas são agentes tensioactivos muito suaves, tornam-se menos prejudiciais para
os materiais que os detergentes sintéticos mais fortes. É
por isso que são muito utilizadas pelos conservadores de
arte, para limpar manuscritos antigos ou tecidos delicados.

NOTA DE SEGURANÇA:
Esta experiência utiliza apenas sólidos e líquidos comuns.
Deve-se ter em atenção que o extracto de castanha é levemente tóxico se ingerido, provocando tosse e espirros, e pode
irritar a pele. As crianças deverão sempre ser supervisionadas
por um adulto responsável. Os autores e a Universidade de
Aveiro não assumem qualquer responsabilidade por danos ou
prejuízos sofridos em resultado das experiências descritas.

