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Para compreender alguns processos químicos como os que 
acontecem no tratamento de água é necessário estudarmos 
previamente duas propriedades físicas: a densidade e a tensão 
superficial. 
 
Densidade 

Se, em uma bacia com água, despejarmos diferentes 
objetos – por exemplo, uma bolinha de papel, uma folha 
pequena de arvore, um prego grande e uma borracha escolar – 
perceberemos que alguns flutuam enquanto outros afundam. 

Isso ocorre porque a capacidade de um objeto flutuar ou 
não em um liquido está relacionada à diferença de densidade 
entre eles. Se o objeto for mais denso que o liquido, ele afundará; 
se for menos denso, flutuará. 

 
A densidade é a relação entre a massa e o volume de um 
material.  

 
 
Tensão superficial e Detergência 
 Um inseto consegue flutuar sobre a água sem se molhar, 
porque, na superfície da água, age uma força que atua como se 
fosse uma película invisível, que sustenta o peso do inseto. Essa 
força é chamada de tensão superficial. Será que existe uma 
maneira de diminuir a tensão superficial da água, de modo que o 
inseto não consiga permanecer na superfície? 

Um produto chamado de detergente é aquele que reduz 
a tensão superficial da água, ou seja, reduz a repulsão mútua que 
existe naturalmente entre a água e a gordura. Em outras palavras 
a função do sabão ou do detergente é aumentar a 
penetrabilidade da água nos tecidos, facilitando a retirada da 
camada de gordura. 

Dizemos que a água tem baixa detergência já que ela é 
incapaz de retirar sozinha manchas de gordura (óleo). 

 
Detergência é o nome que se dá à remoção das 

manchas de gordura que impregnam tecidos, pisos e outros 
materiais ou mesmo o nosso corpo. 

 
 

 
 É graças à tensão superficial que conseguimos ver uma 
imagem tão linda como a gota de água. 
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