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HISTÓRIA DO SABÃO 
 

 
 

Segundo uma lenda romana, a palavra “sabão” deriva da semelhança          
com o Monte Sapo, nos arredores de Roma, na Itália. A gordura dos             
animais que eram sacrificados no fogo para os deuses escorria na madeira            
queimada do altar até a proximidade dos rios onde as mulheres iam lavar             
roupas. E elas sentiam certa facilidade em limpá-las com esta nova           
substância. 

Os sabões são resultado de uma reação química entre a gordura e um             
álcali, resultando numa gordura de ação detergente. 

Na verdade, o sabão foi inventado pelos fenícios 600 anos antes de            
Cristo. Eles ferviam a banha de cabra com água e cinzas de madeira,             
obtendo um sabão cremoso. 

Foi no século VII que os árabes descobriram o processo de           
saponificação misturando óleos naturais, gordura animal e soda cáustica.         
Esta mistura, depois de fervida, endurece. Foi quando surgiu o sabão           
sólido. Tendo aprendido com os árabes, os espanhóis acrescentaram óleo          
de oliva a esta mistura para dar-lhe um cheiro mais agradável. 

Nos séculos XV e XVI várias cidades europeias se tornaram          
produtoras de sabão. As mais conhecidas eram Marselha na França e           
Savona na Itália, de onde foi originada a palavra Savon e o diminutivo             
Savonette ou sabonete. 

O sabão branco só apareceu em 1978, ano que marcou o           
desenvolvimento do sabão moderno. Foi inventado o sabão branco depois          
da introdução acidental de ar na solução de sabão antes da moldagem. 

Na época de Napoleão, na Europa, o banho ainda não era costume            
corrente. Muitas pessoas não o praticavam. Até nos tempos da Rainha           
Elizabeth, acontecia eventualmente uma vez por ano. Felizmente, com o          
tempo este hábito tornou-se mais frequente ou até diário, mostrando como           
era importante a remoção de microrganismos da pele, reduzindo os riscos           
de infecção da mesma. A introdução de fragrâncias aumentou o seu uso. 
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IMPORTÂNCIA DA ÁGUA 
  

                          
 
 

A água é, provavelmente, o único recurso natural que tem a ver com             
todos os aspectos da civilização humana, desde o desenvolvimento         
agrícola e industrial aos valores culturais e religiosos arraigados na          
sociedade. É um recurso natural essencial, seja como componente         
bioquímico de seres vivos, como meio de vida de várias espécies vegetais            
e animais, como elemento representativo de valores sociais e culturais e           
até como fator de produção de vários bens de consumo final e            
intermediário. 

Segundo as estatísticas, 70% da superfície do planeta são         
constituídos de água. Dessa água toda, de longe o maior volume é de água              
salgada e somente 2,5% são de água doce e, desses míseros 2,5%, quase             
98% estão “escondidos” na forma de água subterrânea. Isto quer dizer que            
a maior parte da água facilmente disponível e própria para consumo é            
mínima perto da quantidade total de água existente na Terra. Nas           
sociedades modernas, a busca do conforto implica necessariamente em um          
aumento considerável das necessidades diárias de água. 

Preservar a água é fundamental para a manutenção da vida,          
especialmente a das gerações futuras. E são muitas as ações que podemos            
realizar com o objetivo de poupar os recursos hídricos, não delegando essa            
função apenas ao governo ou a órgãos e instituições. Uma mudança de            
hábito é extremamente necessária, a começar por pequenas ações, como: 

 
1. Não tome banhos demorados e feche as torneiras enquanto escova-se          

os dentes; 
2. Não lave calçadas com água corrente; 
3. Feche a torneira enquanto as louças forem ensaboadas; 
4. Aproveite água da chuva; 
5. Não jogue lixo nos lagos e rios. 
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HIGIENIZAÇÃO - COMO LAVAR AS MÃOS 
 
 

1. Umedeça as mãos com uma quantidade boa de sabão; 
2. Espalhe o sabão pelas palmas das mãos, de um lado e do outro; 
3. Depois, lave no vão dos dedos; 
4. Lave as ponta dos dedos para higienizar as unhas; 
5. Faça movimentos circulares das pontas dos dedos na palma da outra           

mão; 
6. Enxágue bem; 
7. E por fim, enxugue com papel. 
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