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RESUMO

A reciclagem do óleo vegetal residual é importante para a redução dos impactos ambientais e melhoria da
qualidade de vida no planeta. Foi visando a melhoria do meio ambiente que este trabalho foi desenvolvido. O
estudo trata de uma pesquisa experimental que se preocupou em testar fórmulas disponíveis em sites da WEB de
cunho ecológico. O local de coleta de óleo utilizado na pesquisa foram restaurantes e lanchonetes de Seropédica,
e,  alojamentos  femininos  da  UFRuralRJ.  A  pesquisa  se  desenvolveu  a  partir  de  uma  formulação  básica  com
cinco litros de óleo, um litro de água, meio litro de detergente e um quilo de soda cáustica a uma concentração de
75%, aprovada na primeira fase deste estudo, a qual sofreu variações no preparo quanto à temperatura da água e
do óleo. Este estudo busca obter um resultado satisfatório na produção de sabão através do óleo reciclado.  As
receitas disponibilizadas de alguns sites que foram testadas e não produziram o efeito desejado. Conclui-se que a
produção de sabão a partir do resíduo de óleo comestível doméstico é viável e que alguns cuidados devem ser
observados durante o processo de fabricação, como a concentração da soda, a temperatura do óleo e da água, a
forma de agitação e a seqüência indicada.

PALAVRAS-CHAVE: Óleo Vegetal Residual. Reciclagem. Fabricação de Sabão.

1 INTRODUÇÃO

A questão ambiental associada ao aquecimento global e a alterações climáticas do

planeta, tem trazido à discussão a necessidade da reciclagem de resíduos tanto industriais

quanto domésticos e sua transformação em insumos como alternativa para reduzir impactos

do descarte e a exploração dos recursos ambientais, renováveis ou não. O Brasil, segundo

Alberici e Pontes (2004), ainda não possui o hábito da reciclagem, sendo que apenas 1,5% do

lixo urbano sólido produzido é reciclado.

A reciclagem do óleo de cozinha e sua transformação em um produto que apresente

viabilidade econômica aliada à geração de trabalho, renda e a proteção do meio ambiente

ainda é muito pequena. Está presente em iniciativas isoladas como o “Programa de

reaproveitamento do óleo vegetal – PROVE”, desenvolvido por uma articulação entre a

incubadora tecnológica de cooperativas populares da COOPPE da UFRJ na produção do

1 Docentes da área de Vestuário e Têxteis, Departamento de Economia Doméstica. Instituto de Ciências
Humanas e Sociais. UFRRJ. E-mail - valle@ufrrj.br e elagedo@uol.com.br
2 Discentes do curso de Economia Doméstica, Departamento de Economia Doméstica. Instituto de Ciências
Humanas e Sociais. UFRRJ. E-mail – sangessp@gmail.com



2

biodisel limpo; o Projeto Biodisel Brasil da USP; e, outro exemplo é a utilização do óleo de

cozinha usado para produção de cola e tinta de uso industrial, em Porto Alegre (TEIXEIRA et

al 2007).

O sabão, detergente manufaturado mais antigo, é obtido à partir da gorduras animais

ou óleos vegetais e a utilização de óleo comestível usado em uma receita prática e barata de

sabão doméstico, que venha a contribuir com a redução do descarte deste resíduo na natureza,

foi objeto desta pesquisa.

Este estudo busca completar a análise de diferentes formulações de sabões produzidos

com óleo de cozinha usado, disponibilizadas por fontes eletrônicas relacionadas à preservação

ambiental, refere-se à segunda parte de uma pesquisa experimental sobre tais produtos.

2 REVISÃO DE LITERATURA

A situação crítica por que passa o Planeta, o desequilíbrio ambiental ameaçando a

qualidade de vida na Terra, está exigindo esforços para o bem de todos, através de ações

concretas para redução do quadro de degradação ambiental.

A proposta apresentada neste trabalho de dar continuidade ao trabalho anterior de

reciclagem de óleo comestível e sua transformação em sabão, para implantação de um projeto

de fabricação de sabão na comunidade do Km 40, Nova Iguaçu, representa uma alternativa

auto–sustentável de dar um destino a materiais/resíduos descartáveis que afetam a qualidade

do meio ambiente e trazer benefícios à população.

Como destacam Alberici e Pontes (2004), o óleo usado nas residências e

estabelecimentos comerciais muitas vezes é jogado na rede de esgoto, porém o óleo por ser

mais leve que a água fica na superfície e cria uma barreira que dificulta a penetração da luz e

a oxigenação o que compromete a base da cadeia alimentar aquática, o fitoplâncton.

Nos tempos primitivos empregavam-se para a lavagem de roupa e do corpo, matérias

argilosas, que, misturadas com água, produziam espumas. Mas tarde, na idade média, os

povos utilizavam para esse fim soluções alcalinas, na sua maioria tiradas das cinzas dos

vegetais, e em fusões de diferentes raízes e plantas espumosas, aqui chamadas saponarias. A

palavra saponificação para Campos et al (2009), tem sua origem, segundo em uma lenda

romana, no Monte Sapo, onde eram realizados sacrifícios de animais. Os resíduos de sebo ali

deixados ao se misturarem com as cinzas e as águas da chuva, produziam uma substância que

era usada pelas mulheres na lavagem das roupas.
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Essa indústria foi completamente modificada pelo químico Leblano, a quem se deve o

evento da soda artificial. Mais tarde foram os estudos e resultados obtidos por Chevreul,

grande químico francês que lhe deu uma definição científica e o aperfeiçoamento dos sabões,

levando-os ao estado de pureza mais ou menos absoluta, conforme hoje se encontram no

mercado.

O sabão é um sal obtido pela saponificação de corpos graxos pela soda ou potassa. Em

geral, usa-se o hidróxido de sódio para fabricar sabão mais duro e enquanto estiver em forma

de mingau é colocado em moldes para esfriar e solidificar; após o que será cortado e

estampado. Os sabões de ácidos graxos são agentes tenso-ativos mais conhecidos e

apresentam boas qualidades como agente de limpeza, são biodegradáveis, não são tóxicos e

não são responsáveis, pelo fenômeno de entroficação (crescimento de algas em rios e canais).

O sabão com a sua estrutura típica como composta de longa cadeia, sintetizado a partir

de óleos ou gorduras, é de fácil degradação pelas bactérias e o tempo de permanência na

natureza é inferior a 24 horas. Produto biodegradável, não poluente, resulta da saponificação

de gorduras e óleos que ocorre quando os glicerídeos sofrem hidrólise básica a quente (na

presença de NaOH), produzindo sabões (sais de sódio de ácidos carboxílicos de cadeia longa).

A reação de saponificação é realizada na presença de bases fortes (MORRISON & BOYD,

1981).

Em água doce é um detergente eficaz. Explicam Campos et al (2009) que a molécula

do sabão tem caráter anfótero, propriedade do sabão poder se misturar com o óleo, gordura e

água ao mesmo tempo, auxiliando na limpeza as sujidades. A molécula possui uma

extremidade carboxílica polar, hidrofílica, e, outra extremidade hidrocarbônica que é apolar,

solúvel em óleos. Esta estrutura permite que os sabões dispersem pequenos glóbulos de óleo

em água.

3 METODOLOGIA

O estudo trata de uma pesquisa experimental que se preocupou em testar fórmulas

disponíveis em sites da WEB de cunho ecológico. Os locais de coleta de óleo comestível

foram restaurantes, lanchonetes de Seropédica e alojamentos femininos da UFRuralRJ.

Foi utilizada uma formulação básica com cinco litros de óleo, um litro de água, meio

litro de detergente e um quilo de soda cáustica a uma concentração de 75%, aprovada na

primeira fase deste estudo, que sofreu variações no preparo quanto à temperatura da água e do

óleo.
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Como as sodas vendidas no mercado, na região onde o projeto será implantado, não

apresentam discriminada a concentração, foi feita consulta ao fabricante de uma das sodas

encontradas em vários mercados, que informou estar à soda na concentração de 98%/99%,

fez-se então a conversão da quantidade de soda na concentração de 75% para 98%.

As receitas testadas apresentavam quantidade proporcional de 250ml de óleo, 50ml de

água fria ou aquecida, 38g de soda para concentração de 98% ou 50g de soda, para

concentração de 75%, e, 25ml de detergente. Foram testadas três marcas de soda cáustica em

escamas MEGATON’S - 98%-99%, YARA - 75% e AMÁLIA - 98-99%. Nesta produção o

óleo não sofreu a lavagem com água que teria como finalidade clarear o produto final.

Foram respeitadas as normas de segurança com o uso de uniformes protetores; local

arejado (laboratório com janelas abertas e ventiladores ligados) e utensílios plásticos e de

vidro. As receitas foram avaliadas neste estudo segundo os seguintes indicadores:

Consistência (mole, firme ou dura), textura (macia ou quebradiça); capacidade de espumar

(excelente, boa, pouca, não faz espuma); detergência (excelente, boa, média, ruim).

Seqüência básica de produção: 1°) Recebimento e armazenamento: o óleo é

recebido, medido. 2°) Filtragem  para  remoção  de  resíduos  sólidos;  3°)  Execução das

receitas começando pela mais básica de sabão em barra e 4°) Formatação e descanso.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As atividades, aqui apresentadas, referem-se à segunda parte do estudo sobre receitas

disponíveis na WEB sobre o reaproveitamento do óleo utilizado em cozinhas. Mantém a

proposta original de ser desenvolvido através de um processo formativo (pesquisa),

informativo e de produção de sabão (extensão e ensino), buscando viabilizar a redução do

resíduo responsável pelo mau cheiro e entupimentos de bueiros, e ampliar o potencial auto-

sustentável (TEIXEIRA et al, 2007).

Entre exemplos de desperdício e contaminação ambiental gerado pelo descarte

inadequado de embalagens e outros resíduos, temos o óleo de cozinha, que é responsável pela

contaminação de águas, através de esgoto lançado ao mar e aos rios, tem sido colocado em

destaque em diferentes níveis sociais, sendo apresentado como alerta por TEIXEIRA et al

(2007) e ALBERICI, R. M.; PONTES (2004).  Neste contexto, além da redução da

contaminação ambiental, deve-se levar em consideração a economia e a geração de renda que

poderá ser obtida pelo destino adequado do óleo de frituras.  E se faz importante o

investimento no aproveitamento deste resíduo para a redução de sua existência na natureza.
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Foram testadas três receitas com a soda MEGATON’S e AMÁLIA (38g) e SODA

YARA (50g). Na Receita 1 (R1) – foi utilizada água fria e os ingredientes foram adicionados

na seguinte seqüência: soda, água fria, detergente e óleo aquecido a 100ºC. Na Receita 2

(R2)– foi usada água aquecida e os demais ingredientes na sequência da receita anterior. Na

Receita 3 (R3) – foi usada a receita base sem o detergente. As três receitas foram agitadas em

torno de 10 minutos, com movimentos rápidos até chegar a ponto de um mingau grosso,

ponto definido para colocar na forma. As receitas apresentaram bons resultados com as três

sodas como demonstrado nas figuras (1 e 2). Em outras testagens, a continuidade da agitação,

por mais de 20minutos, provocou o desande da massa com a liberação da soda.

 Nas receitas em que a soda foi totalmente dissolvida inicialmente em água, seja

quente ou fria, o sabão não atingiu a consistência desejada. Nestas receitas, foram realizadas

diferentes variações: da quantidade de soda, da temperatura, da quantidade e da água na qual

se dissolvia a soda (fria ou quente), mas em nenhuma se obteve bom resultado. Em 10

experimentos o resultado que mais se aproximou do ideal foi à receita feita com óleo em torno

de 100º. As receitas desenvolvidas com óleo aquecido em temperatura entre 60°C a 80°C

apresentaram consistência mais mole.

Figura (1): Sabão obtido pela receita 3.
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            Figura (2): Sabão obtido pela receita 2.

Nas receitas que a massa apresentou consistência mole após 20 minutos de agitação,

foi acrescentada 5ml de álcool 92º, tendo a massa atingido imediatamente a consistência

desejada. O álcool ajuda a atingir o ponto das receitas.

Testes com quantidades maiores de soda resultaram em sabões mais duros e que após

a secagem apresentavam cristais em sua superfície como demonstrado na figura (3).

Figura (3): Sabão produzido com maior quantidade de soda

Ao atingir a consistência adequada a massa foi despejada em formas de vidro (figura

4), caixas de papelão, formas de madeira recobertas por um pano ou em copos plásticos.

Pode-se perceber após o tempo de descanso, ao se desenformar, que o recipiente utilizado não

interferiria no produto final.
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Figura (4): Sabão em fôrma de vidro

 Para se verificar a capacidade de espumar e o poder de detergência, as receitas foram

testadas por algumas donas de casa. Quanto à capacidade de espumar elas indicaram que as

R1, R2 e a R3 apresentaram boa produção de espuma, já quanto ao grau de detergência, as

três receitas apresentaram resultado excelente.

5 CONCLUSÃO

O aproveitamento de óleo usado em cozinhas como proposta de reciclagem de

materiais descartáveis, visando à redução do impacto ambiental e na saúde humana, é uma

forma de educar o consumidor sobre consumo consciente, para prover um meio ambiente

melhor, sendo a produção de sabão a partir do resíduo de óleo comestível doméstico viável.

Na produção de sabão alguns cuidados devem ser observados. Deve-se ter atenção

quanto à concentração da soda, à temperatura do óleo em torno de 100º e da água que deve

estar aquecida no momento do preparo, além da seqüência indicada. A agitação deve ser

sempre para o mesmo lado e não pode ser interrompida.

Percebemos que o álcool ajuda a atingir o ponto das receitas.
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