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Principais linhas de atuação: 

 

 Promover a educação ambiental dentre o corpo discente, docente e 

comunidade através de um trabalho de reaproveitamento do óleo de cozinha 

usado; 

 Firmar parcerias com empresas, desenvolvendo a educação ambiental e 

distribuindo o sabão produzido àquelas que doarem óleo para o projeto; 

 Promover a pesquisa e extensão no CEUNIH a partir da produção de sabão 

com o óleo de cozinha usado, envolvendo o corpo discente como 

extensionistas e na produção de TCCs; 

 Promover oficinas para o corpo discente do CEUNIH e para a comunidade em 

geral, divulgando a teoria e prática envolvida no reaproveitamento do óleo de 

cozinha usado; 
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PROJETO DE EXTENSÃO 

TÍTULO DO PROJETO: Laboratório de Oficinas 

NATUREZA: 
( X  ) Pesquisa 
( X) Extensão / Local: Campus Praça da Liberdade 

PREVISÃO DE PARTICIPAÇÃO DE ESTUDANTES: 
(X) Sim     (   ) Não 

PROFESSOR COORDENADOR: 
Prof. Msc. Rodrigo Itaboray Frade 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A limpeza é um ato que demanda certo esforço físico e disciplina. O ato de 

limpar não significa a eliminação de todos os germes, mas um ambiente limpo é 

sinônimo de ambiente saudável, o que assegura uma sensação prazerosa de bem 

estar (SMALLIN, 2006). 

  De acordo com a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) (2003) 

saneantes são todas as substâncias ou preparações destinadas à higienização, 

sendo os sabões e detergentes os mais utilizados no nosso dia a dia. 

Sabe-se que hoje a fabricação do sabão caseiro é uma medida sustentável, 

pois segundo Alberici e Pontes (2004), procura minimizar o descarte do óleo e 

gordura animal comestível no meio ambiente. Porém, algumas das substâncias 

usadas na fabricação caseira do sabão são consideradas nocivas, devido à ação 

tóxica de seus compostos, que podem vir a agredir o meio ambiente e a saúde 

humana (NEVES, GUEDES; SANTOS, 2010). 

Outro dado relevante diz respeito ao potencial de hidrogênio (pH) dos sabões 

caseiros. Este potencial varia de acordo com o modelo fabricado e o uso repetido de 

determinados tipos sabões como agente de limpeza para a higiene pessoal, pode vir 

a causar danos à pele do corpo (KORTING, BRAUN–FALCO, 1996 apud 

VOLOCHTCHUK et.al, 2000). 
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a) Objetivo Geral:  

 Promover a educação ambiental dentre o corpo discente, docente e 

comunidade através de um trabalho de reaproveitamento do óleo de cozinha 

usado. 

 

b) Objetivo(s) Específico(s): 

 Promover a pesquisa e extensão no CEUNIH a partir da produção de sabão 

com o óleo de cozinha usado, envolvendo o corpo discente como 

extensionistas e na produção de TCCs; 

 Promover oficinas para o corpo discente do CEUNIH e para a comunidade em 

geral, divulgando a teoria e prática envolvida no reaproveitamento do óleo de 

cozinha usado; 

 Firmar parcerias com empresas, desenvolvendo a educação ambiental e 

distribuindo o sabão produzido àquelas que doarem óleo para o projeto; 

 Evitar transtornos às redes de esgotamento sanitário e sobrecarga das 

estações de tratamento de esgoto, por meio da redução de lançamentos de 

óleo de cozinha nas pias de estabelecimentos comerciais e residências de 

Belo Horizonte; 

 

 

3. JUSTIFICATIVA  

 

Na vertente da sustentabilidade, os processos investigativos do Laboratório de 

Oficinas (LDO) complementam a formação oferecida pelos cursos do CEUNIH, 

permitindo que os extensionistas não só apliquem os conhecimentos científicos 

adquiridos, mas também apreenda-os sob nova ótica. A divulgação desse 

conhecimento a partir de cursos fortalece o caráter de extensão do projeto, levando à 

sociedade teorias e práticas sustentáveis acessíveis mesmo a pessoas de baixo 

poder aquisitivo. 

2. OBJETIVOS 
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Ainda, com a oferta do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas, o 

CEUNIH tem a obrigação legal de oferecer espaços de estágio supervisionado 

obrigatório a uma parcela de seus alunos. O Laboratório de Oficinas se apresenta 

como um espaço qualificado onde os alunos poderão realizar seu estágio obrigatório 

acompanhado por professor(es) do CEUNIH, garantindo que essa exigência 

curricular se torne um momento privilegiado formação acadêmica. 

 

4. CONTEXTO DO LOCAL DE AÇÃO 

 

 Os laboratórios do CEUNIH tem se mostrado, ao longo dos anos, centros de 

produção e divulgação do conhecimento. Semestralmente, são realizados eventos 

extracurriculares de formação (Tarde de Estudos) abertos a toda a comunidade 

acadêmica, pesquisas que são apresentadas em seminários e congressos, além das 

investigações de TCCs de alunos dos cursos do Núcleo de Biociências e do curso 

de Ciências Biológicas. 

 O LDO propõe uma continuidade a essas iniciativas, promovendo uma ação 

ainda mais ampla, envolvendo toda a comunidade acadêmica e a sociedade como 

um todo. As ações serão desenvolvidas em diferentes locais. A pesquisa e produção 

de sabão se dará nos laboratórios do CEUNIH e será realizada prioritariamente 

pelos discentes extensionistas e aqueles que estejam desenvolvendo pesquisa junto 

ao projeto. 

 Grande parte das refeições e alimentos preparados diariamente conta com o 

uso de óleo vegetal. Assim, em todas as residências e em inúmeros 

estabelecimentos, como restaurantes e lanchonetes uma grande quantidade de óleo 

é utilizada periodicamente. Geralmente, esse óleo residual é lançado nas redes de 

esgoto, causando uma série de impactos ambientais. 
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5. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

PRODUÇÃO DO SABÃO 

História 

A história do sabão é bem antiga e de acordo com Reis (2009), uma lenda 

Romana roga que possivelmente o produto originou-se com a mistura de dois 

ingredientes: a cinza vegetal que é rica em carbonato de potássio e o sebo animal. 

O sebo era obtido através da cremação dos corpos como sacrifício feito no 

Monte Sapo. Quando chovia, o sebo juntamente com as cinzas era carregado para 

as margens do rio Tibre. As mulheres que ali se encontravam para lavar suas roupas 

observaram que aquela mistura ajudava na remoção da sujidade empregando 

menor esforço físico. O sabão ainda não era utilizado para a limpeza corporal. 

No final do Império Romano o uso do sabão foi divulgado por recomendação 

médica como agente de higiene benéfico para a pele. Dentre as ruínas da cidade de 

Pompéia foi encontrada uma fábrica onde eram produzidas barras de sabão. 

Após o declínio do Império Romano o uso do sabão já estava bem difundido, 

no entanto em determinadas épocas no decorrer da historia da civilização o uso do 

sabão declinou, principalmente na Idade Média e no Renascimento, quando o banho 

não era considerado um hábito popular. 

Apesar de não ser usado em banhos, o sabão continuou sendo útil na 

lavagem de roupas. Somente no século XVIII o sabão voltou a ser utilizado como 

agente de limpeza pessoal. Ao longo desses anos as receitas de sabão foram se 

aperfeiçoando, introduzindo novos tipos de óleos, corantes e aromatizantes (REIS, 

2009). 

 

Processo de fabricação e propriedades do sabão 

Todo sabão é produzido através de uma reação química. Esta reação é 

denominada de saponificação. A reação ocorre pela mistura de um ácido graxo 

presente em óleos e gorduras com uma base de forte aquecimento (hidróxido ou 

carbonato de sódio) na presença de água (ALLINGER, 1976).  

Embora o sabão seja biodegradável, ou seja, o produto na natureza sofre a 

ação de decomposição por microrganismos, dependendo do meio a degradabilidade 
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de suas moléculas pode variar (NETO; DEL PINO, 1997). Segundo Allinger (1976) 

sabões que contêm cadeia de ácido graxo com 12 ou mais carbonos são ineficientes 

em água dura. A água dura apresenta em sua composição o cálcio e magnésio que 

diminuem o poder tensoativo do sabão (NETO; DEL PINO, 1997). 

Os óleos e as gorduras são ingredientes essenciais para a fabricação de 

sabões. Estruturalmente são constituídos por um ou mais grupos carboxilas 

acompanhados de cadeias de carbono longas. Os óleos possuem mais ligações 

insaturadas ao longo de sua cadeia, por isso seu ponto de fusão e ebulição é menor, 

ficando líquido em temperatura ambiente (aproximadamente 25º C). Já as gorduras 

são geralmente sólidas em temperatura ambiente e seu ponto de fusão e ebulição 

são maiores comparadas com os óleos. O tamanho da cadeia carbônica, a posição e 

a quantidade de ligações insaturadas interferem no ponto de fusão dos óleos e 

gorduras (NETO; DEL PINO, 1997). 

De acordo com Mercadante et al (2009) os tipos de sabões fabricados variam 

de acordo com a propriedade de seus componentes. Os óleos e as gorduras por 

possuírem propriedades diferentes, fabricam sabões diferentes. O óleo ajuda a 

aumentar a espuma e a suavidade. Em contra partida, a gordura é responsável por 

proporcionar dureza ao sabão (QUADRO 1). 

 Neves, Guedes e Santos (2010) alertam sobre o descarte do óleo em locais 

inapropriados tais como em ralos de pias, caixa de esgoto, terrenos baldios e 

quintais. Este ato agride o meio ambiente, pois pode poluir lençóis freáticos, 

nascentes e córregos, vindo a alcançar rios e represas.  

Como a densidade do óleo é menor do que a da água, ele cria uma camada 

na superfície encobrindo a fauna e flora aquática e impedindo a entrada de luz e 

oxigênio (NETO; DEL PINO, 1997).      

Outro fato relacionado ao descarte do óleo usado é que o óleo pode formar 

com o passar do tempo uma crosta nas paredes dos canos junto com a sujidade. O 

uso da soda cáustica como agente desentupidor pode agravar o problema. Assim 

como o óleo a soda pode atingir rios e estações de tratamento prejudicando a fauna 

e a flora local (NEVES; GUEDES; SANTOS, 2010). 
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QUADRO 1 
Influência do tipo de gordura ou óleo e a propriedade final do sabão. 

GORDURAS 
E ÓLEOS 

PROPRIEDADES DO SABÂO 

Espuma 
Ação de 
limpeza 

Ação 
sobre a 

pele Saponificação Dureza 

Banha 
Razoavelmente 
lenta, duradoura 
e espessa. 

Boa 
Muito 
moderada 

Razoavelmente 
fácil 

Duro 

Sebo 
Razoavelmente 
lenta, duradoura 
e espessa. 

Boa 
Muito 
moderada 

Razoavelmente 
fácil 

Muito 
duro 

Canola 
Oleosas, 
pequena e 
duradoura. 

Regular Moderada 
Razoavelmente 
fácil 

Macio 

Soja 
Oleosa, 
abundante e 
duradoura. 

Regular Moderada 
Razoavelmente 
fácil 

Macio 

Oliva 
Gordurosa, 
pequena e 
resistente. 

Regular 
para boa 

Muito 
moderada 

Razoavelmente 
fácil 

Muito 
macio 

Mamona 
Espessa e 
duradoura 

Regular Moderada Muito fácil Macio 

Fonte: MERCADANTE et al,  2009, p 2-3. 

 

Utilização da Soda cáustica 

De acordo com Ucko (1992) a soda cáustica (NaOH) é um álcali, também 

chamado de base. Tem caráter forte, ou seja, tem uma grande tendência em receber 

prótons. A soda dissolve quase que completamente em água e álcool liberando uma 

grande quantidade de íons OH- que se dissociam facilmente em solução, além de 

reagir com gorduras e óleos atuando como agente de limpeza. 

A soda caústica é a substância mais utilizada para a fabricação do sabão 

artesanal (RITTNER, 1995 apud ZANIN et al, 2001). Pode ser encontrada na forma 

sólida como escamas, barras, lentilhas cilindros, pó e na forma líquida 

(TRIKEM,2002 apud FREITAS, 2006).  

Por se tratar de um produto tóxico seu uso deve ser feito de forma cuidadosa. 

De acordo com Zanasi Jr (2010) acidentes domésticos envolvendo agentes químicos 

correspondem a 30% dos casos, sendo a soda cáustica a principal agente citado na 

maioria dos casos. 
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As queimaduras por álcalis, segundo Zanasi Jr (2010) penetram mais 

profundamente na pele quando comparadas as queimaduras térmicas ou 

ocasionadas por ácidos. O mecanismo de lesão tissular pelos álcalis causa 

desidratação intensa, saponificação da gordura corporal responsável pelo 

isolamento térmico e a inativação das proteínas enzimáticas, que paralelamente 

formam ligações com o álcali comprometendo grande extensão de lesão tecidual. 

O vapor dessas substâncias em contato com os olhos promovem a mesma 

reação de saponificação ocorridas nos demais tecidos do corpo, podendo levar a 

necrose do endotélio corneanos, glaucoma secundário bem como a destruição da 

episclera, da íris e do corpo ciliar levando a cegueira (NOIA; ARAUJO; MORAES, 

2000). 

A fim de garantir uma maior segurança a ANVISA (1999) estipula que 

produtos de reserva alcalina ou ácida que contenha pH menor do que 2 e maior do 

que 11,5 devem possuir embalagens plásticas rígidas resistentes a rupturas e 

tampas de dupla segurança à prova de abertura por crianças. As embalagens 

devem vir acompanhadas por um acessório ou aplicador que evite o contato do 

produto direto com o manuseador, no rótulo deve conter o símbolo de corrosivo, com 

palavras de destaque em negrito escritas em maiúsculo. O corpo da embalagem 

deve conter indicações de perigo. As embalagens também devem ter advertências 

sobre os possíveis riscos à saúde, instruções de uso, data da fabricação e 

vencimento, telefones de emergência e informações de primeiros socorros.  

 

Potencial hidrogeniônico (pH) 

O símbolo pH deriva do alemão potenz hydrogen ou potência de hidrogênio 

(RAVEN et al, 2001).  

Ucko (1992) relata que o pH expressa a medida de íons H3O em uma 

solução. Os valores variam dentro de uma escala usual de 0 a 14, sendo 7 o ponto 

médio da escala. Em pH 7, a concentração de íons livres H+ e OH- é exatamente a 

mesma, indicando que o pH da solução é neutra (RAVEN et al, 2001). A acidez e a 

basicidade ou alcalinidade de uma solução dependem da concentração de íons H+ 

liberados pelo ácido e de OH- liberado pelas bases na água. Quando as 
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concentrações destes íons não forem iguais, a solução tenderá a ser básica ou 

ácida (UCKO, 1992). 

Normalmente o sal produzido pela reação de saponificação possui 

característica básica, pois é derivado entre a reação de um base forte (NaOH) e um 

ácido fraco (ácido graxo). Os sabões alcalinos removem melhor a sujidade do que os 

neutros, devido às interações com as moléculas de sujeira. Porém a alcalinidade 

excessiva pode deixar o sabão impróprio para utilização, tornando sua ação cáustica 

(NETO; DEL PINO, 1997). 

O pH alcalino dos sabões é o responsável em grande parte pelo potencial 

desidratante e irritante na pele humana (VOLOCHTCHUK et. al, 2000). De acordo 

com a resolução da ANVISA (1978) sabões em barra devem possuir valores de pH 

menores que 11,5. 

O pH normal da pele modifica desde a época do nascimento, quando é 

neutro, até a fase adulta, variando de 3 a 5 prevalecendo valores maiores nas axilas, 

região genitoanal e interdigital. O uso de um sabão convencional torna a pele do 

corpo mais alcalina, enquanto o de um sabão ácido pode diminuir o pH cutâneo 

(KORTING, BRAUN–FALCO, 1996 apud VOLOCHTCHUK et. al, 2000). O uso 

constante de sabões alcalinos pode interferir na fisiologia do pH cutâneo causando 

desidratação seguida de rachaduras, e irritação. O sabão com pH levemente ácido 

causa menos interferência cutânea pois seus valores assemelham com o pH da pele 

de um adulto. Já os sabões neutros podem ser usados para banho, pois não tem 

ação sobre a pele (cf. VOLOCHTCHUK et. al, 2000). 

 

Índice de saponificação 

Para criar um sabão caseiro que não ofereça riscos a saúde humana e tenha 

uma qualidade satisfatória são necessários que sejam levados em conta alguns 

critérios. O índice de saponificação é um deles. Esse índice mostra a quantidade 

necessária de soda que deve ser usada para reagir com os diferentes tipos de óleos 

e gorduras (MERCADANTE et al, 2009). Veja na TAB. 1: 
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TABELA 1 
Índice de saponificação de diferentes óleos e gorduras 

Materiais graxos 
Fator de multiplicação para 

calcular a soda 

Óleo de mamona (rícino) 0,129 

Óleo de milho 0,137 

Óleo de oliva 0,1353 

Óleo de soja 0,136 

Sebo de bovino 0,14 

Sebo de ovelha 0,139 

Fonte: MERCADANTE et al,  2009, p 5-6. 
 

 

6. ÁREA TEMÁTICA 

 

( x ) Ciências Biológicas 

( x ) Ciências da Saúde 

(    ) Ciências Sociais Aplicadas 

(    ) Ciências Humanas 

(   ) Engenharias 

(    ) Lingüística, Letras e Artes 

(   ) Tecnológicas 

( x ) Educação 

 

7. LINHA CURRICULAR INSTITUCIONAL 

(    ) Saúde Integral e Coletiva; 

( x ) Modos de Vida Criativos e Sustentáveis; 

(  x ) Processos Educativo-Culturais socialmente responsáveis.  

 

8. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E TÉCNICOS 

 Divulgação do projeto entre os professores e alunos do curso de Ciências 

Biológicas do CEUNIH; 

 Capacitação dos extensionistas para a pesquisa e produção de sabão a partir 

do óleo usado; 

 Pesquisa contínua sobre a qualidade do sabão e as técnicas envolvidas em 

sua fabricação; 
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 Divulgação do projeto na comunidade próxima ao CEUNIH; 

 Implementação de uma logística interna do projeto, tornando o CEUNIH um 

posto de coleta de óleo usado e uma referência na produção de sabão a partir 

do óleo de cozinha. 

 

9. ARTICULAÇÃO DA PROPOSTA COM O ENSINO E A PESQUISA, E COM AS 
DEMANDAS SOCIAIS 

 

Considerando os detalhes do projeto apresentado, verifica-se que o mesmo: 

 Cria uma infraestrutura básica para a oferta de extensão, pesquisa e estágio 

aos alunos do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas do CEUNIH; 

 Promove junto ao corpo discente do CUMIH um amplo campo para pesquisa 

nas áreas da Educação Ambiental, Química, Microbiologia e Tratamento de 

Esgotos, dentre outras; 

 Desenvolve projetos de Educação Ambiental não apenas junto à comunidade 

acadêmica, mas à população como um todo; 

 

10. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Espera-se que o projeto se consolide em um curto espaço de tempo, e que o 

mesmo se torne uma referência na pesquisa sobre o reaproveitamento do óleo de 

cozinha para a produção do sabão. Com a crescente produção de sabão, será 

possível firmar um número cada vez maior de parcerias com empresas da região 

metropolitana de Belo Horizonte, o que favorecerá a divulgação da iniciativa 

sustentável por trás deste projeto. 
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11. CRONOGRAMA 
 Listar as atividades previstas: revisão bibliográfica, testes, amostragens, levantamento de dados, teste de dados, pesquisa 

de campo, etc. 
 

ATIVIDADES / PERÍODO 2011/1 2012/1 2012/2 
2013 
em 

diante 

Pesquisa teórica sobre iniciativas de reaproveitamento 
do óleo de cozinha usado; X X X X 

Divulgação do projeto entre os professores e alunos do 
curso de Ciências Biológicas do CUMIH. X X X X 

Acompanhamento da qualidade dos sabões 
produzidos, buscando seu melhoramento (aparência, 
pH, etc.) 

 X X X 

Capacitação do corpo discente para a pesquisa e 
produção de sabão.  X X X 

Promoção de minicursos e oficinas para o corpo 
discente do CEUNIH e comunidade  X X X 

Divulgação do projeto para a comunidade próxima ao 
CEUNIH   X X 

Implementação de um ponto de coleta de óleo no 
CEUNIH   X X 

Produção de sabão em grande escala   X X 

 
 

Detalhar as despesas com equipamentos e materiais de consumo, citando a fonte subsidiadora (própria, patrocínio, órgão 
governamental,etc.)  

RELAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS E FINANCEIROS 
PROCESSO 

Nº: 

ITENS CUSTOS 
(R$) 

MATERIAL DE CONSUMO (despesas com xerox,  encadernações, confecção de pôster, etc). 

- - 

MATERIAL PERMANENTE (equipamentos, softwares, etc) 

- - 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO (citar apenas o tipo de material, tais como: livros, revistas, COMUT, 
etc). 

- - 

SERVIÇO DE TERCEIROS  

- - 

DESPESAS COM PASSAGENS  

- - 

EVENTUAIS 

- - 

TOTAL R$ 0,00 
 

12. ORÇAMENTO  
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Participantes do Projeto: (relacionar os envolvidos diretamente com a execução do projeto, informando a atividade 

no Projeto, a carga horária semanal, o segmento a que pertecem e a Unidade de origem. Registrar o total da carga horária do 
projeto) 

Nome Atividades no Projeto 
Carga 

Horária 
semanal 

Doc./ Disc./ 
Técn. Adm. 

Unidade 
de Origem 

Rodrigo 
Itaboray Frade 

 Capacitação discente; 

 Acompanhamento do 
desenvolvimento dos 
projetos; 

8 h/a Docente CEUNIH 

Extensionistas 

 Pesquisa e produção de 
sabão a partir do óleo de 
cozinha usado; 

 Promoção de cursos/oficinas 
para a comunidade 
acadêmica; 

8 h/a Discente CEUNIH 

 

 

 

 

 
ALLINGER, N. L. Química Orgânica. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 
1976. 
 
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Orientações para os 
consumidores de saneantes. 2003. Disponível 
em:<http://www.anvisa.gov.br/saneantes/cartilha_saneantes.pdf> Acesso em: 22 
abr. 2012. 
 
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Decreto nº 3.029. Abr 1999. 
Brasília. Disponível em: 
<http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/8e9ca5004a91f3b38ba3cf4600696f00/
Consulta+P%C3%BAblica+n%C2%B0+21+GGSAN.pdf?MOD=AJPERES> Acesso 
em: 12 mar. 2012. 
 
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução normativa nº 1/78. 
Norma sobre detergentes e seus congêneres. 1978. Disponível em: 
<http://www.anvisa.gov.br/legis/resol/01_78.htm> Acesso em: 19 maio  2012. 
 
BALDASSO, Erica; PARADELA, André Luiz; HUSSAR, Gilberto José. 
Reaproveitamento do óleo de fritura na fabricação de sabão. Revista Oficial de 
Engenharia Ambiental – CREUPI. São Paulo, v.7 n.1 mar. 2010. Disponível em: 
<http://189.20.243.4/ojs/engenhariaambiental/viewarticle.php?id=462> Acesso em: 
11 de out. 2011. 

13. PARTICIPANTES DO PROJETO 

14. BIBLIOGRAFIA 

http://www.anvisa.gov.br/legis/resol/01_78.htm


 
 
 
 
 

 
           Pró-Reitoria Acadêmica 
  Extensão Universitária 

 

 
CASA LIMPA E ARRUMADA: ORGANIZE-SE PARA CUIDAR DA LIMPEZA SEM 
DEIXAR DE VIVER. São Paulo: editora Gente, 2006. ISSN. Disponível em: 
<http://books.google.com.br/books?id=ugf1N0VavKQC&printsec=frontcover&dq=cas
a+limpa+e+arrumada&hl=pt-BR&ei=0A> Acesso em: 11 out. 2011. 
 
CMRR – Centro Mineiro de Referência em resíduos. [sem titulo]. 2012. Receita de 
sabão caseiro impressa em banner para visualização. 
 
FREITAS, Paulo M. C et al. Soda Cáustica e derivados: Estudo de caso de ingestão 
e fatores de risco ligados as condições de comercialização dos produtos no período 
de 1994 à 2003 no município de Goiânia. Revista eletrônica de farmácia, Goiânia, 
v.3, n.2, p 83-92, dez 2006. Disponível em: 
<http://revistas.ufg.br/index.php/REF/article/view/2080/2022> Acesso em: 11 out. 
2011. 
 
GOUVEIA, Lidiane Pires et al. Reutilização dos óleos comestíveis na fabricação de 
sabões: Uma alternativa de reciclagem. IN: Mostra cientifica da Universidade 
Federal de Pelotas. Pelota, 2, 20010. Pelotas, Ed. Universidade Federal de 
Pelotas, 2010. Disponível em: 
http://www.ufpel.edu.br/cic/2010/cd/pdf/CB/CB_01332.pdf> Acesso em: 11 out. 2011. 
 
MERCADANTE, Ricardo et.al. Massa base para sabonetes. In______ Fabricando 
sabonetes sólidos. Projeto Gerart VII, [s.n], 2009. Disponível 
em:<http://projetos.unioeste.br/projetos/gerart/apostilas/apostila7.pdf> Acesso em: 
11 mar. 2012. 
 
NETO, Odone Gino Zago; Del Pino, José Claudio. Trabalhando a química dos 
sabões e detergentes. Porto Alegre. Universidade Federal do Rio Grande do Sul – 
Departamento de química. 1997. Disponível em: 
<http://www.iq.ufrgs.br/aeq/html/publicacoes/matdid/livros/pdf/sabao.pdf> Acesso 
em: 12 mar. 2012. 
 
NEVES, Edson Oliveira; GUEDES, Cezar Augusto Miranda; SANTOS, Kleber 
carvalho dos. Empreendedorismo social e sustentabilidade: Um estudo de caso 
sobre o projeto “Mulheres em ação jogando limpo com a natureza” do IFNMG. 
Revista eletrônica de Ciências Empresariais, Januária, v.1, n. 6, jul. 2010. 
Disponível em: 
<http://www.unifil.br/portal/arquivos/publicacoes/paginas/2011/7/343_596_publipg.pd
f> Acesso em: 11 out. 2011. 
 
NOIA, Luciana da Cruz; ARAUJO, Ana Helena Garcia de; MORAES, Nilza. S de 
Bueno. Queimaduras oculares químicas: Epidemiologia e terapêutica. Arq. 
bras.oftamol, São Paulo, out. 2000. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/abo/v63n5/9627.pdf> Acesso em: 11 out. 2011. 
 



 
 
 
 
 

 
           Pró-Reitoria Acadêmica 
  Extensão Universitária 

 

RAVEN, Peter H; EVERT, Ray F; EICHHORN, Susan. Fundamentos de química. 
In:_____ Biologia Vegetal. 6ª ed. Rio de Janeiro. Editora Guanabara, 2001, 
Apêndice A, p. 835-837. 
 
REIS, Maria Carlos. A história do sabão. Naturlink. [s.n], 2009. Disponível em: 
<http://naturlink.sapo.pt/Natureza-e-Ambiente/Interessante/content/A-historia-do-
sabao?bl=1&viewall=true#Go_1> Acesso em: 10 abr. 2012. 
 
SANTOS FILHO, Luiz Carlos Maciel et al. Aproveitamento de óleo de fritura para a 
produção de sabão de baixo custo. In Congresso de iniciação cientifica e 
tecnológica em engenharia, 21, 2006. Santa Maria: ED. Universidade Federal da 
Santa Maria, 2006. Disponível em: 
<http://200.169.53.89/download/CD%20congressos/2006/CRICTE%202006/trabalho
s/657644-egq-17-08-22932.pdf>  Acesso em: 11 out. 2011. 
 
 
SILVA, Valdemir. Belo Horizonte, Centro Universitário Izabela Hendrix, 2012. 
Entrevista concedida a Rodrigo Itaboray Frade. 
 
UCKO, Davi A. Ácidos, bases e sais. In:______ Química para as ciências da 
saúde: Uma introdução à química geral, orgânica e biológica. 2ª ed. São Paulo: 
Editora Manole, 1992. Cap 7, p 204-235. 
 
VOLOCHTCHUK, Oksana Maria et.al. Variações do pH dos sabonetes e indicações 
para sua utilização na pele normal e pele doente. Investigação clínica e 
terapêutica, Rio de Janeiro, [s.n], 2000 Disponível em: 
<http://20.demo.leya.com/agcmv2/resources/8376c0638840f17b6f6a6f23052f6aefae
596e2.pdf> Acesso em: 12 nov. 2011. 
 
ZANASI JUNIOR, Sidney et al. Soda Caustica. Perigo! Associação brasileira para 
sensibilização, coleta e reciclagem de resíduos de óleo comestível, Santo 
André, [s.n], 2010. Disponível em: <http://www.ecoleo.org.br/noticias/2010/15-12-
10.html> Acesso em: 11 out. 2011. 
 
ZANIN, Sandra Maria W et al. Desenvolvimento de sabão base transparente. 
Revista Visão Acadêmica, Curitiba, v. 2, n. 1, p. 19-22, 2001. Disponível em: 
<http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/academica/article/view/483/396> Acesso em: 
11 out. 2011. 
 
 


