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RESUMO

FERREIRA,  Vanessa Moraes da  Silva. Reaproveitamento do óleo  de cozinha
para  a  fabricação  de  sabão:  contextualização  de  questões  ambientais  no
município de Francisco Alves  –Pr.  2014.  31 p. Monografia (Especialização em
Ensino  de  Ciências).  Universidade  Tecnológica  Federal  do  Paraná,  Medianeira,
2014.

Este trabalho teve como temática refletir  sobre da importância da reutilização do
óleo usado em fritura e sua contribuição para o meio ambiente ao ser transformado
em sabão, e o seu contexto na sociedade, englobando uma discussão acerca: do
ensino de ciências e sua relação com o meio ambiente. Através de uma amostragem
investigou-se aspectos relacionados à quantidade de óleo que não é dado o destino
correto nas residências do município.  Nesse sentido, a presente pesquisa visa à
identificação de paradigmas acerca da educação ambiental, o ensino de ciências e a
fabricação de sabão através da reutilização de óleos de frituras. Sobretudo, diminuir
os investimentos com a compra de sabão, visto que com a sua produção na própria
escola diminui  esses custos.  Pela  necessidade de se levar  ao  âmbito  escolar  à
discussão ser humano e meio ambiente através do ensino da educação ambiental.
Além  disso,  o  meio  ambiente  é  um  tema  que  vem  sendo  foco  de  estudos  e
discussão, entretanto, os impactos que vem sofrendo também tem aumentado nos
últimos  anos,  para  que  estes  impactos  tenham uma significativa  redução  faz-se
necessário a conscientização da população, nada mais justo do que começar pelos
alunos,  que estão em fase de formação de ideias e conceitos,  para uma futura
formação de cidadãos mais conscientes ecologicamente.

Palavras-chave:  Ensino  de  Ciências;  Reação  de  Saponificação;  Educação
Ambiental



ABSTRACT

FERREIRA, Vanessa Moraes da Silva. Reuse of cooking oil for the production of
soap  :  contextualization  of  environmental  issues  in  the  municipality  of
Francisco  Alves  -  PR.   2014.  31 p.  Monografia  (Especialização  em Ensino  de
Ciências). Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2014.

This work was themed to reflect on the importance of reuse of the oil used in frying
and its contribution to the environment to be turned into soap, and its context  in
society,  encompassing  one  about  discussion:  the  teaching  of  science  and  its
relationship with the environment. Through a sampling investigated aspects related
to the amount of oil that is not given the correct destination in the city's homes. In this
sense, this research aims to identify paradigms about environmental education, the
teaching of science and the manufacture of soap by reusing frying oils. Above all,
reduce the investment with the purchase of soap, as with its production at the school
reduces these costs. By the need to bring the school environment to discuss human
and  environment  through  environmental  education  teaching.  In  addition,  the
environment is a topic that has been the focus of study and discussion, however, the
impacts that has suffered has also increased in recent years, so that these impacts
have  a  significant  reduction  is  necessary  public  awareness,  nothing  fairer  than
starting with students who are in the process of formation of ideas and concepts for
future formation of more environmentally aware citizens.

Keywords: Science Education; Saponification Reaction; Environmental Education.
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1 INTRODUÇÃO

A educação ambiental e o ensino de ciências são complementares. Analisar

dados referentes a esses temas requer uma interação entre os mesmos. A questão

ambiental  está cada vez mais evidente devido a grande degradação que o meio

ambiente vem sofrendo com as desenfreadas ações do homem.

Um dos grandes problemas ambientais evidenciados nos dias de hoje é o

descarte  de  óleo  de  cozinha  nos  rios,  ou  fossas  que  contaminam  os  lençóis

freáticos. Muitos municípios brasileiros não contam com sistemas de tratamento de

esgotos,  o  que  torna  o  problema  ainda  maior,  além  disso,  os  municípios  que

possuem, muitas residências não contam com caixas de gordura que tem o papel de

separar parte do resíduo da água, diminuindo sua emissão para o local onde faz-se

o tratamento e posterior descarte nos efluentes.

Observando  a  necessidade  de  uma  menor  emissão  desses  dejetos  aos

efluentes  objetiva-se  diminuí-las  através  da  utilização  do  óleo  usado  em frituras

como matéria prima para fabricação de sabão, e diminuir o gasto com esse material

de limpeza na escola da qual será objeto de estudo. Além disso, realizar uma ação

que garante a sustentabilidade do Planeta. Para isso no primeiro semestre do ano

de 2015 foi realizada uma amostragem da quantidade de óleo que é descartado de

forma incorreta no município de Francisco Alves - Pr, pelo terceiro ano do ensino

médio, e posterior aquisição desse óleo para utilização na fabricação do sabão. 

Analisando  a  atual  situação  dos  nossos  mananciais,  verifica-se  a

necessidade da sensibilização da população no que se refere ao descarte de óleo

nos esgotos, no qual seu destino final são os rios, visto que cada gota de óleo irá

contaminar vários litros de água. Além disso, a questão econômica das residências e

dos  estabelecimentos  de  ensino  podem ser  beneficiados,  uma vez  que  o  custo

benefício dos sabão ecológico, é de grande importância.

Observando-se  o  cenário  atual  em  que  a  questão  ambiental  é  foco  de

pesquisas e análise, verifica-se a necessidade de se conhecer esse assunto tão

polêmico que envolve o descarte inadequado de óleo nos mananciais. No entanto,

estar desenvolvendo esta atividade é garantir  a efetiva aprendizagem dos alunos

tornando-os mais dinâmicos e envolvidos no processo que os cerca.  
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A importância de abordar o tema ambiental decorre da percepção sobre o

inconsistente processo de reflexão de práticas existentes e diversas possibilidades

de, ao pensar a realidade de modo complexo. 

Por  fim,  este  trabalho  tem como objetivo  compreender  a  importância  da

necessidade da reutilização de óleo de fritura como matéria prima par a fabricação

de  sabão,  bem  como  entender  como  ocorre  a  reação  de  saponificação,

possibilitando a compreensão da química orgânica.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 ENSINO DE CIÊNCIAS

A  proposta  pedagógica  do  Ensino  de  Ciências  está  centrada  na

compreensão da aprendizagem como um processo de construção de conhecimentos

habilidades e valores.

O Ensino de Ciências consiste num grande desafio para a vida do aluno,

uma  vez  que  proporciona  ganhos  conceituais,  procedimentais,  e  atitudinais  que

influenciarão  no  seu  futuro.  A  ciência  pode  resultar  em  bens  coletivos  ou  em

benefícios que possam promover a qualidade de vida humana e de outros seres

vivos (BOUISSOU; ANDRADE, 2009).

Um  dos  maiores  desafios  do  Ensino  de  Ciências  é  a  necessidade  do

professor utilizar subsídios teóricos e metodológicos e que promovam encontros do

ser humano com o meio ambiente

2.2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A educação ambiental  caracteriza-se  como todas as  ações que visam à

melhoria do ambiente. Para isso busca-se a sustentabilidade, utilizar sem denegrir o

lugar em que vivemos. Entre essas ações estão a conscientização dos alunos, que

serão o futuro do país e os responsáveis por "cuidar" do ambiente. Sabemos que

essa  missão  não  é  muito  fácil,  visto  que  muitos,  ainda  não  compreenderam  a

importância de uma conscientização ambiental, porém apesar de árdua essa tarefa,

jamais poderemos desistir.

Sabe-se que é essencial despertar o cuidado com esse bem tão precioso

chamado Meio Ambiente, visando sim reduzir diversas perdas ambientais, que na

maioria dos casos são irreversíveis, desenvolvendo, soluções limpas e sustentáveis,

temos como exemplos de impactos a poluição do ar, dos rios, a degradação do solo,

a  pesca  predatória,  o  desmatamento,  a  produção  de  energia  com  o  uso  de
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combustíveis  poluentes, o destino do lixo dentre outros. A educação ambiental é

uma  ação  que  hoje  já  está  presente  em  todas  as  nações,  que  buscam  o

desenvolvimento tecnológico sem causar danos ao meio ambiente.

Guimarães  (1995)  afirma  que  a  educação  ambiental  tem  um  importante

papel de fomentar a percepção da necessária integração do ser humano com o meio

ambiente. Essa relação harmoniosa, consciente do equilíbrio dinâmico na natureza,

possibilita,  por  meio  de  novos  conhecimentos,  valores  e  atitudes,  a  inserção  do

educando e do educador como cidadãos do processo de transformação da situação

ambiental do planeta.

A Educação Ambiental  está  definida  pela  Lei  Federal  nº  9.795 (BRASIL,

1999), que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental, caracterizada pelos

processos  que  os  indivíduos  e  a  coletividade  constroem  valores  sociais,

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltados para a conservação

do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida

e à sua sustentabilidade. Além disso, promove o conhecimento de caráter social que

são: os valores culturais, morais, justiça, saúde, a noção de cidadania, entre outros.

Portanto,  a  educação  ambiental,  atuará  na  compreensão  do  mundo  em  sua

complexidade e da vida em sua totalidade (LOUREIRO; LAYRARGUES; CASTRO,

2009, p. 24).

Ao  tratarmos  da  educação  ambiental,  abordamos  alguns  problemas

causados  pelo  homem.  Para  Lindiner  (1996),  a  tarefa  principal  da  Educação

Ambiental  é  propor  uma filosofia  de  trabalho  em que  a  cultura  que  permeia  os

currículos escolares, nas diferentes disciplinas, organize o indivíduo em seu coletivo

e o coletivo em sua história. Considerando essa afirmação, somente por meio de

atividades  que  envolvam uma  comunidade  por  inteiro  pode-se  desenvolver  com

sucesso um projeto integrado de educação.

A educação ambiental propõe uma educação para as coisas do mundo, mas

também aquelas corriqueiras e cheias de valores para uma vida mais harmoniosa

em que o mundo moderno nos oculta (DUARTE JUNIOR, 2001).

Antes de tudo,  a  Educação Ambiental  é um resgate da educação por  si

mesma.  Isto  é,  a  continuação  no  processo  evolutivo  na  relação  entre  o

conhecimento  (ciência)  e  o  que  é  empírico,  o  “saber”.  Necessita-se  de  uma

educação  ambiental  multi,  inter  e  transdisciplinar,  integradora  e  holística,  que

considere todas as questões socioambientais de uma paisagem complexa,  como
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resultado da  dinâmica  natural  e  das  interações  entre  o  sistema social  e  natural

(SAMMARCO, 2005).

Sendo  assim,  a  tarefa  da  escola,  e  principalmente  de  uma  Educação

Ambiental,  é  propor  uma filosofia  de trabalho em que a cultura que permeia  os

currículos e as diferentes disciplinas tenha por sentido organizar o indivíduo em seu

coletivo  e  o  coletivo  em  sua  história,  de  modo  que  todos  possam  viver

harmoniosamente: ser humano x meio ambiente (LISBOA; KINDEL, 2012).

2.3 ENSINO DE CIÊNCIAS E SUA RELAÇÃO COM A EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Atualmente devido a grandes modificações que vêm ocorrendo no planeta

muito se tem abordado acerca do meio ambiente sua relação com o ser humano, e

em se tratando disto deve-se fazer uso da teoria e da prática, pois além de tornar o

processo de ensino-aprendizagem mais efetivo, garante uma maior assimilação do

conteúdo por parte dos alunos, pois um aspecto reforça o outra.

Sabe-se que a educação ambiental anda junto com o ensino de ciência de

uma  maneira  multidisciplinar,  mas  não  somente  de  uma  maneira  teórico-

metodológica, no que tange os conceitos das duas disciplinas, embora a educação

ambiental não seja tratada como uma disciplina específica do currículo escolar.

A Carta da Terra de (2007), deixa claro que estamos vivendo um momento

muito crítico de nossa existência, e, neste momento devemos tomar consciência do

futuro, tomando posição do problema, ou encarar de vez a extinção da humanidade

e de toda a biodiversidade.

Deve-se a partir de uma proposta educativa ambiental pensar o Ensino de

Ciências, levando a reflexão sobre como ensinar e qual a relação para a formação

de  cidadãos  conscientes,  que  decidem  e  atuam  na  realidade  socioambiental,

comprometendo-se com a vida em todos os seus aspectos (BRASIL, 1998).

Haidt (1999) afirma que ao se ter sucesso na aprendizagem da educação

ambiental,  pode-se  possibilitar  a  mudança  de  condutas.  Para  isso,  escolher

estratégias  adequadas  favorecem a aprendizagem,  como:  dinamismo nas  aulas,
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participação dos  alunos,  integração  e  coesão grupal,  motivação  e  interesse dos

alunos,  atendimento  às  diferenças  individuais,  ampliação  das  experiências  de

aprendizagem, etc (MASETTO,1997).

2.4  REUTILIZAÇÃO  DE  ÓLEO  DE  COZINHA PARA  FABRICAÇÃO  DE SABÃO

ATRAVÉS DA REAÇÃO DE SAPONIFICAÇÃO

Um  dos  óleos  mais  utilizados  nas  cozinhas  é  o  de  soja.  A  Figura  01

demonstra o ciclo do óleo de cozinha, quando o destino final não ocorre da forma

adequada pode provocar graves danos ao ambiente, nos ecossistemas aquáticos,

devido sua insolubilidade e densidade em relação à água, impermeabilização do

solo,  aumento  nos  custos  de  tratamento  de  esgotos  (GODOY et  al.,  2010).  No

entanto, quando chegam aos cursos d´água acabam flutuando e permanecendo na

superfície,  ao  criar  essa  barreira  dificultando  a  entrada  da  luz  e  impedindo  a

oxigenação das águas por não realizar a fotossíntese de algas, comprometendo a

vida aquática do local (PARAÍSO, 2008).

Figura 01: Ciclo do óleo de cozinha
Fonte: Envolverde (2010)

De  acordo  com  Humberto  (2007),  pesquisas  realizadas  apontam  que  o

consumo de óleo de cozinha pelos brasileiros por ano aproxima-se de cerca de três

bilhões de litros. Após sua utilização ao fazer o descarte geralmente vai parar na

rede de esgoto e de drenagem pluvial, que faz aumentar em quarenta e cinco por

cento  os  custos  de  tratamento  das  referidas  redes,  bem  como  o  seu  posterior

entupimento,  na  Figura  02  é  possível  observar  as  consequências  do  descarte
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incorreto na tubulação da pia. Pesquisas realizadas pela Empresa de Saneamento

de São Paulo (SABESP, 2008) indicam que para cada litro de óleo despejado no nas

redes tem capacidade de poluir cerca de um milhão de litros de água, consumo este

que corresponde ao de uma pessoa durante quatorze anos.

Figura 02: Descarte incorreto na tubulação da pia e suas 
consequências
Fonte: DIÁRIO DE NATAL (2007).

De acordo  com Moretto  e  Fett  (1998),  ao  realizar  as  frituras,  durante  o

aquecimento  do  óleo,  são  feitas  inúmeras  e  complexas  reações  produzindo

numerosos compostos de degradação, entre elas a saturação do óleo, o que torna o

alimento  frito  neste  óleo  impróprio  para  o  consumo,  conferindo  odor  e  sabor

desagradáveis, além de causar sérios problemas de saúde, como o entupimento das

veias.

A  reutilização  surge  da  necessidade  cada  vez  mais  eminente  da

conscientização ambiental,  e da política dos três Rs (reduzir, reciclar e reutilizar).

Nesse sentido a reutilização do óleo de cozinha como matéria prima para fabricação

de sabão vem de encontro com o paradigma de um ambiente limpo e que garanta a

qualidade de vida. Sabe-se que apenas uma gota de óleo contamina vários litros de

água, e dependendo de como é feito o descarte pode contaminar os lençóis freáticos

e tornando a água imprópria para consumo.
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Ao fazer o descarte diretamente na pia pode agravar o problema do resíduo

de óleo,  uma vez que no decorrer  do  tempo à  gordura  vai  criando crostas  nas

paredes dos canos provocando entupimentos, muitas pessoas ao tentar solucionar o

problema utilizam soda cáustica, o que agrava ainda mais, pois acabam solidificando

ainda mais a gordura, formando uma espécie de “sabão” nos encanamentos que

também pode gerar resíduos da base podendo atingir rios e estações de tratamento,

prejudicando a fauna e flora aquática (NEVES; GUEDES; SANTOS, 2010).

Alberici e Pontes (2004), afirmam que a fabricação de sabão caseiros com a

reutilização de óleo torna-se uma medida sustentável uma vez que minimiza o seu

descarte do em locais inapropriados.

A saponificação caracteriza-se como uma reação que produz sabão, através

do aquecimento da gordura, onde estão presentes os ácidos graxos com a adição

de uma base de forte aquecimento. Para chegar a essa reação utiliza-se triéster de

ácidos graxos e glicerol (óleos e gorduras) com a adição de uma base, geralmente o

hidróxido  de  sódio,  mas  também  pode  ser  utilizado  o  hidróxido  de  potássio,

produzindo sabões potássicos (espuma de barbear, por exemplo). A reação abaixo

representa a hidrólise básica que resulta na produção de sabão:

Óleo ou Gordura + Base → Glicerol + Sabão

Para uma produção de sabão ecológico com óleo de fritura de forma eficaz,

deve-se  dar  enfoque  à  sustentabilidade  para  amenizar  os  impactos  ambientais

causados pelo  mesmo.  Reutilizá-lo  representa  uma forma econômica  e  eficiente

para reduzir impactos ambientais (LAZZAROTTO, 2013).

Rabelo e Ferreira (2008) afirmam que a fabricação de sabão utilizando-se

como matéria prima o óleo usado em frituras é considerada como uma produção

tecnológica por meio da reciclagem de um material que seria descartado. Silva e

Lucena  (2009)  constatam  que  além  dos  benefícios  ambientais  da  reciclagem

(retiram  do  meio  ambiente  o  óleo  usado  e  também  economiza  água,  devido  a

formação da espuma ser menor do que comparado com outros sabões) também

trazem benefícios econômicos e sociais, uma vez que gera uma economia deste

produto para as famílias.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Na elaboração do presente estudo foi realizada uma pesquisa bibliográfica e

exploratória  elencando-se  as  formas  de  reaproveitamento  de  resíduos  de  óleo

utilizado em frituras. Sabe-se que é de suma importância detalhar os procedimentos,

as técnicas e os instrumentos a serem utilizados na pesquisa, com base na literatura

pertinente. Para Gil (2009) a pesquisa exploratória é vista como o primeiro passo de

um trabalho cientifico. Tem por finalidade possibilitar melhor familiarização sobre um

assunto,  provocar  a  construção  de  hipóteses  e  permitir  a  delimitação  de  uma

temática e de seus objetivos, tornando o problema mais explícito. Em geral, envolve

levantamento  bibliográfico,  entrevistas,  aplicação  de  questionários  ou  estudo  de

caso.

Foi realizada uma pesquisa de campo, que de acordo com Castilho et. al.

(2011)  baseia-se  em projetos  de  pesquisa  de  coleta  de  dados,  preparação  das

informações e a análise estatística, englobando alunos regularmente matriculados

no terceiro ano do Ensino Médio de um Colégio Estadual do município de Francisco

Alves, englobando trinta e cinco alunos do período matutino. 

Como  proposto  no  inicio  deste  trabalho,  foi  realizado  entrevistas  com

famílias nas vizinhanças da escola. O questionário/entrevista constituiu-se de cinco

perguntas  envolvendo  questões  relacionadas  ao  descarte  do  óleo  utilizado  nas

frituras. Este questionário teve o intuito de verificar como estão sendo dispostos os

óleos que já não podem ser mais utilizados na alimentação, bem como promover a

sensibilização da população acerca das questões ambientais.

3.1 APLICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

A  coleta  de  dados  procedeu-se  através  de  aplicação  de  atividades

avaliativas antes e/ou depois das explicações ou produções pré-determinadas, na

fabricação do sabão, e questionário direcionado através da divisão de grupos na

turma.
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Os dados foram analisados após a coleta de dados durante as entrevistas as

famílias, na atividade prática (fabricação do sabão) e na construção de relatório de

aula prática obedecendo as normas de trabalhos acadêmicos.

Os grupos foram compostos de grupos de quatro alunos totalizando nove

grupos. Cada grupo ficou responsável por aplicar o questionário (Apêndice A)  em

um quarteirão nos arredores da escola, num total de cem famílias entrevistadas. 

Para  a  fabricação  do  sabão  utilizou-se  uma  receita  de  família,  bastante

comum na região (Apêndice B).

Durante  a  realização  de  todas  as  atividades  foram  levantados

questionamentos pertinentes  à  atividade prática  e  as aulas  teóricas  referentes à

reação de saponificação para a produção do sabão, bem como a importância de se

fazer a reciclagem do óleo de cozinha usado posteriormente em frituras colaborando

para a preservação do meio ambiente.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante  a  realização  da  presente  atividade  teórico/prática  houve  uma

participação efetiva de todos os alunos da turma, desde a aplicação dos questionário

as famílias, no levantamento das dúvidas durante as aulas teóricas e na execução

da atividade prática: fabricação do sabão. Além disso, a sensibilização por parte dos

alunos que as famílias não faziam o descarte correto foi bem significativo, pois se

prontificaram a juntar em garrafas pet  o óleo usado para alunos que durante as

aulas  teóricas  e  a  discussão  dos  problemas ambientais  causados pelo  descarte

incorreto,  identificaram-se  e  afirmaram  que  suas  mães  ou  avós  faziam  sabão,

promovendo a consciência ecológica. 

Após a aplicação do questionário fez-se um debate, onde os alunos fizeram

a exposição dos dados coletados, conforme se observa na Figura 01, no próprio

laboratório  de  química.  Com  a  turma  reunida,  explicou-se  sobre  a  reação  de

saponificação e os conteúdos envolvendo a formação do sabão por meio dos ácidos

graxos e de uma base forte.

Figura 03: Debate acerca dos resultados da coleta de dados das entrevistas realizadas com as 
famílias

Ao  final  da  coleta  foram entrevistadas  cem famílias.  De  acordo  com os

dados coletados obteve-se os resultados que podem ser analisados nas Figuras 04

e 05,  que demonstram a frequência  da utilização de óleo para fritura  durante  a

semana, e o destino pelo qual as famílias dão ao fazer o descarte do óleo. 
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Figura 04: Gráfico demonstrativo da frequência da utilização de óleo para fritura durante a 
semana pelas famílias

Com relação à frequência da utilização ficou demonstrado que um número

considerável faz o uso de frituras somente de um a dois dias por semana cerca de

quarenta e nove por cento, mas o número de pessoas que fazem o consumo todos

os dias levando-se em consideração o risco para a saúde também é significativo, um

total  de oito  por  cento.  Os outros dois  números apresentados são considerados

razoáveis.

Figura 05: Gráfico demonstrativo de como se procede o descarte do óleo usado nas frituras 
nas famílias entrevistadas

No contexto do descarte a quantidade de pessoas que jogam diretamente no

quintal  é  alarmante,  visto  que  traz  uma  série  de  malefícios  ao  meio  ambiente.

Porém, as famílias que já possuem uma sensibilização acerca dos malefícios do

óleo e depositam em recipientes para reutilização é relativamente boa. Treze por
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cento  jogam  diretamente  na  pia,  alguns  relataram  que  existem  constantes

problemas, como mau cheiro e refluxo dos dejetos e entupimentos.

Com relação à questão referente à Rede Coletora de esgoto o município não

dispõe. De acordo com o Departamento de Meio Ambiente do município o projeto

para implantação já fora assinado juntamente com a Empresa de Saneamento do

Paraná (SANEPAR) e está em fase de implantação. A questão referente às caixas

de  gordura  das  residências  ficou  evidente  que  a  maioria  das  residências  não

possuem; somente as construídas mais recentemente é obrigatória sua implantação.

Outro fator que os alunos acharam bastante relevante foi à questão do encanamento

das pias de muitas residências que não eram encanados até a fossa, mas sendo

lançado diretamente no quintal.

A questão subjetiva abordando a opinião das famílias entrevistadas causou

bastante  repercussão,  visto  que  a  maioria  das  pessoas  não  tinha  noção  dos

impactos causados pelo descarte incorreto do óleo. Conforme alguns relatos citados

abaixo. Além da entrevista os alunos também fizeram a conscientização nos locais

visitados.

Você tem consciência dos impactos ambientais provocados pelo descarte
incorreto de óleo?
Família  A:  “Não.  Cresci  vendo minha mãe fazendo isso,  jogando o óleo
velho na terra, sempre achei que não tinha problema, e que não causava
nenhum mal a ninguém”.
Família B: “Sempre jogo no ralo da pia, de vez em quando entope tudo, o
que fez ter que quebrar o cano e deixar vazando no quintal, e eu não vejo
nenhum problema nisso”.
Família C: “Tenho. Descarto os óleos dentro de garrafas pet e a prefeitura
recolhe,  levando  para  o  lixão,  e  acho  que  não  tem  problema  nenhum,
porque não estou jogando no meu quintal”.
Família D: “Tenho. Guardo o óleo velho em garrafas pet, e quando tenho
uma quantidade boa, faço sabão com minhas vizinhas, acredito que isso
ajuda o meio ambiente e economizo no mercado”.

Com  as  questões  levantadas  e  discutidas  o  objetivo  final  torna-se  a

fabricação do sabão. Durante sua fabricação todo o processo foi somente observado

pelos alunos,  garantindo a integridade física  dos mesmos,  uma vez que a soda

cáustica libera vapores tóxicos que podem provocar irritação. Seguiu-se a receita

descrita  no  Apêndice  B,  na  qual  resulta  num  total  de  aproximadamente  trinta

pedaços, de acordo com o tamanho do corte, ou do recipiente em que fora colocado,

conforme pode ser visualizado na Figura 06.
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Figura 06: Produto final da reciclagem do óleo usado em frituras – sabão pronto para 
utilização. 

O maior questionamento dos alunos consiste em como algo como óleo pode

se tornar  em algo  sólido  que  posteriormente  será  utilizado para  limpeza.  Nesse

contexto entram os conceitos anteriormente visualizados nas aulas teóricas acerca

dos compostos orgânicos presentes nos seres vivos, como ácidos graxos e reação

de saponificação que dá origem ao sabão. Nesse sentido, faz-se necessário que os

alunos conheçam como utilizar as substâncias no dia-a-dia, como são produzidas, e

tomem um posicionamento crítico frente às questões ambientais.

Com o sabão pronto, geralmente em torno de um mês de maturação, sua

dureza está  adequada e já  pode ser  utilizado,  gerando um custo beneficio  bem

significativo, uma vez que se economiza na compra de sabões industrializados, e

impede que o óleo seja disposto na natureza, de acordo com a Figura 07.

Figura 07: Sabão pronto para utilização

Com os dados coletados pode-se perceber uma maior visão por parte dos

alunos  acerca  dos  problemas  ambientais  que  podem  ser  causados  pela

contaminação  do  óleo,  tanto  na  terra  como  na  água,  bem  como  uma  maior

sensibilização, uma vez que se comprometeram em dar o destino correto ao óleo

que não pode ser mais utilizado para a alimentação.
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Sendo assim, é necessário ter clareza do impacto ambiental provocado por

tais resíduos, se não dado o destino correto. Uma dessas alternativas de reutilização

é a fabricação de sabão, onde é reaproveitado grande quantidade de óleo, além de

minimizar os gastos com a compra de sabão pela escola. Além disso, motivar e

facilitar no processo ensino aprendizagem de química orgânica, através da reação

de saponificação e as questões de polaridade das substâncias.

Na prática docente é possível incluir as diferentes metodologias no processo

de ensino aprendizagem. Assim, optou-se por desenvolver um estudo que possibilite

a inserção de metodologias diferenciadas no sentido de mostrar a necessidade de

respeitar e cuidar do meio ambiente respeitando a dinâmica do processo.

Em se tratar da disciplina de química, e o conteúdo da presente série ser a

química  orgânica  percebe-se  que  existe  dificuldade  em  relacionar  determinados

conteúdos somente de maneira teórica, apresentar a eles a fabricação do sabão é

uma forma de exemplificar a reação de saponificação de uma maneira mais clara.

Todas as atividades realizadas durante a realização da presente pesquisa

houve  a  participação  efetiva  dos  alunos  desde  o  início  do  projeto  com  o

levantamento de dados através das entrevistas/questionários, a sensibilização das

famílias sobre os malefícios do descarte incorreto do óleo no meio ambiente, até a

fabricação do sabão e sua relação com a química orgânica, por meio da reação de

saponificação.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em tempos de escassez dos recursos naturais,  necessita-se de subsídios

para  a  preservação  e  controle  do  meio  ambiente,  principalmente  dos  recursos

hídricos,  que  acabam sendo  os  mais  contaminados.  O  presente  estudo  faz-nos

refletir sobre a necessidade cada vez maior de se buscar alternativas para diminuir

os impactos da contaminação desses recursos por óleo que já fora utilizado.

As  contribuições do presente  estudo visam promover  uma sensibilização

ecológica acerca da preservação do meio ambiente. De modo geral, a reutilização

do  óleo  através  reciclagem na  produção  de  sabão  contribui  para  a  geração  de

menos lixo, menos produção de esgoto e consequentemente uma diminuição nos

custos de tratamento, bem como a não contaminação dos lenções freáticos e cursos

d´água. 

O dever dos docentes deve ser a promoção da sensibilização dos alunos

acerca dos desafios que serão enfrentados para que educação ambiental  cresça

num sentido amplo, e que os alunos tornem-se cidadãos conscientes de seus papéis

para a conservação do meio ambiente e a garantia da sobrevivência de espécies.

Diante  desta  realidade,  é  importante  que  o  professor  esteja  em  um

permanente  processo  de  aprendizado  e  aperfeiçoamento  profissional,  pois  são

grandes os desafios acerca da educação ambiental e a consciência ecológica. Deve-

se levar em conta de que os problemas da prática docente não estão meramente

alicerçados  nos  conhecimentos  teóricos,  o  que  deve  ser  visualizado  na  prática

através da experimentação.

Analisar  os  aspectos  da  reutilização  do  óleo  de  fritura  com o  intuito  da

fabricação  do  sabão  é  uma  questão  que  deve  ser  amplamente  divulgada  e

estudada. Uma vez que o consumo cada dia mais tem aumentado e os resíduos

também no mesmo ritmo. Uma alternativa interessante seria que todas as cidades

tivessem  pontos  de  coleta  de  óleo  usado,  evitando  assim  que  fosse  parar  nos

aterros, ralos ou na própria terra, evitando assim a contaminação, pois seria dado o

destino correto.
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APÊNDICE A - Questionário para Discentes

Questionário para detecção de amostragem/diagnóstico do destino final do óleo de

resultante de frituras

01) Com que frequência você utiliza óleo para fritura durante a semana?

(    ) Um a dois dias

(    ) Três a quatro dias

(    ) Cinco a seis dias

(    ) Todos os dias

02) Há rede de esgoto na sua residência?

(    ) Sim

(    ) Não

03) Há caixa de gordura na sua residência?

(    ) Sim

(    ) Não

04) De que maneira você faz o descarte do óleo usado?

(     ) Diretamente na pia da cozinha

(     ) Coloca em recipientes para posterior reutilização 

(     ) Joga no quintal

(     ) Outro. ______________________________________________________

05)  Você  tem  consciência  dos  impactos  ambientais  provocados  pelo  descarte

incorreto de óleo.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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APÊNDICE B 

RECEITA DO SABÃO UTILIZANDO-SE COMO MATÉRIA PRIMA O ÓLEO
USADO NAS FRITURAS

Fórmula de Sabão Artesanal 

Materiais: 

 6 litros de óleo de fritura usado (coado) 

 1 quilo de sebo. 

 1 quilo de Soda Cáustica (em escamas, 99% de pureza)

 7 litros de água

Modo de preparo

Em um recipiente de plástico (utilizar materiais de plástico grosso, jamais

utilizar recipientes de alumínio, uma vez que a soda cáustica reage com o metal e

pode provocar corrosões) deve-se colocar a água, o sebo e o óleo coado (caso o

óleo esteja solidificado deve-se aquecer para deixa-lo líquido para facilitar a medir).

Acrescenta-se a soda, porem deve-se tomar cuidado nesse momento, pois a soda

libera vapores tóxicos que podem causar intoxicações, e evitar o contato com a pele

e os olhos; após a adição começa a mexer com um bastão de madeira até a total

dissolução,  o  momento  exato  para  parar  de  mexer  ocorre  quando  há  um

engrossamento da mistura. Após parar de mexer coloca-se a mistura em uma forma

ou outro recipiente plástico (pode-se utilizar potes de sorvete ou de manteiga vazios

como forma) para a maturação do sabão, que ocorre cerca de dois dias após sua

fabricação o sabão já se encontra sólido, porém não tão duros, estando no ponto

para  cortar  em  pedaços,  que  devem  ser  armazenados  em  caixas  de  papelão

cobertos por sacos plásticos ou material semelhante.

31


	
	1 INTRODUÇÃO
	2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
	2.1 ENSINO DE CIÊNCIAS
	2.2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL
	2.3 ENSINO DE CIÊNCIAS E SUA RELAÇÃO COM A EDUCAÇÃO AMBIENTAL
	2.4 REUTILIZAÇÃO DE ÓLEO DE COZINHA PARA FABRICAÇÃO DE SABÃO ATRAVÉS DA REAÇÃO DE SAPONIFICAÇÃO



	3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
	3.1 APLICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

	4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
	
	
	
	
	5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS
	ALBERICI, Rosa Maria: PONTES, Flávia Fernanda Ferraz de. Reciclagem de óleo comestível usado através da fabricação de sabão. Revista Oficial do curso de Engenharia Ambiental – CREUPI. Espirito Santo do Pinhal, v.1, n.1, p. 73-76, dez 2004. Disponível em: Acesso em: 20 out. 2015.
	BRASIL, Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental e institui a Política Nacional de Meio Ambiente. Brasília, 1999. Disponível em: <www.mma.gov.br>.Acesso em: 07 dez. 2014.
	BRASIL, Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: temas transversais. Brasília, 1998.
	GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. 12. reimpr. São Paulo: Atlas, 2009.
	APÊNDICE(S)

