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MODELAGEM E FABRICAÇÃO DE SABÃO 
  Southern New England Conference 

Instrutor: Líder José Fabricio Antunes 
Domingo, 17 de maio de 2020 

Nome:          
  
1. Quais são os componentes básicos usados para se fazer sabão?  
             
             
             
             
             
             
              
 
2. Qual é a diferença entre o sabão e o detergente? 
             
             
             
             
             
             
              

 
3. O que causa a ação limpadora do sabão? 
             
             
             
             
             
             
              
 
4. Mencionar 7 tipos de sabão. Explicar as vantagens e desvantagens de cada um deles. 
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5. O que é espuma? Por que não necessariamente a quantidade de espuma determina a ação 
limpadora do sabão ou detergente? 
             
             
             
             
             
             
             
              
 
6. Esculpir um objeto numa barra de sabão ou sabonete. 
 
 
7. Decorar um sabonete para dar de presente. 
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