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Resumo 

O descarte do óleo de cozinha nas redes de esgoto pode gerar impactos 
ambientais significativos. Este trabalho teve como objetivo analisar iniciativas 
que buscam evitar que o óleo de cozinha seja descartado no meio ambiente. A 
produção de sabão se mostrou como iniciativa mais acessível à população de 
uma forma geral, mesmo considerando os riscos da manipulação das 
substâncias envolvidas no processo. 
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INTRODUÇÃO 

A existência de projetos de reciclagem de resíduos no Brasil não é uma 

novidade. Entretanto, há alguns anos, dois fatores tem impulsionado a reciclagem de 

resíduos agrícolas e agro-industriais. O primeiro deles é o fato de a utilização de 

resíduos geralmente está relacionada à matéria prima de baixo custo. O segundo diz 

respeito à degradação ambiental resultante da ação do homem no meio ambiente, 

seja na exploração do ambiente para a produção de produtos, seja no impacto do 

descarte de resíduos em locais inadequados (COSTA NETO et al, 2000). 

Um desses produtos é o óleo de fritura, amplamente utilizado em residências 

e estabelecimentos comerciais do Brasil. Quando descartado no meio ambiente, 

esse produto pode gerar várias consequências ambientais. A primeira delas é tornar 
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a água imprópria para o consumo. A segunda é resultado da formação de uma 

película de óleo na superfície da água: essa película dificulta a troca de gases entre 

a água e o ar, o que resulta na morte de peixes e outros organismos dependentes 

da qualidade da água (PITTA JUNIOR et al, 2009). 

Em contato direto com o solo (ex.: terra), o óleo pode tornar sua superfície 

impermeável, aumentando o escoamento superficial e contribuindo para o 

alagamento de regiões. O descarte do óleo e gorduras em pias ou mesmo vasos 

sanitários contribui para o entupimento das redes de esgoto, além de dificultar e 

encarecer os processos de tratamento da água nas estações de tratamento de 

esgoto (SALERA JUNIOR; SILVA, 2010). 

Esses exemplos justificam os esforços no sentido de reciclar o óleo de 

cozinha, impedindo que o mesmo seja descartado tanto no solo quanto na água. 

Mas quais seriam as formas de se reciclar o óleo de cozinha? Há iniciativas práticas 

e viáveis mesmo para os consumidores residenciais? 

Este trabalho tem como objetivo analisar iniciativas que buscam evitar que o 

óleo de cozinha seja descartado no meio ambiente. Essas alternativas serão 

avaliadas e será proposta uma alternativa que seja possível de ser implantada no 

Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix pelo projeto de extensão Laboratório 

de Oficinas. 

 

MÉTODOS DE REUTILIZAÇÃO/DESCARTE DO ÓLEO DE COZINHA 

Acondicionamento e descarte do óleo em embalagens de plástico 

Pela necessidade de descartar o óleo usado e a preocupação em fazê-la de 

forma menos degradante possível, pesquisas têm apontado inúmeras formas de 

destinação deste produto. Nessa busca por soluções ambientalmente corretas, uma 

das ideias já apresentadas consiste em acondicionar o óleo em frascos ou garrafas 

PET, descartando-o em lixeiras.  

Porém, ainda que separado e protegido em uma embalagem plástica, este 

destino não é apropriado, uma vez que será recolhido pelo Serviço de Limpeza 

Urbana e provavelmente conduzido a um aterro sanitário. O esquema característico 

de um aterro é a compactação do lixo, causando o vazamento do óleo que será 

infiltrado, contaminando o solo e consequentemente, originando uma 

impermeabilização, o que o torna impróprio para uso. Além de comprometer a 

fertilidade do solo, esse processo tende a propiciar enchentes, por impedir que a 



água das chuvas penetre. Principalmente se o aterro não possuir um sistema que 

impeça a infiltração de efluentes nos taludes, o lençol freático deste local estará 

comprometido pela contaminação provocada pelos despejos domésticos (PARAÍSO, 

2008 apud RABELO & FERREIRA, 2008). 

 

 

 

 

FIGURA 1 - Óleo acondicionado em  
                    embalagens plásticas.  
Fonte: UNIARP, 2011. 

 FIGURA 2 - Esquema de compactação do  
                    lixo em aterros. 
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SOBRAL – CE, 2000. 

 

Em Belo Horizonte, equipes de mobilizadores desenvolvem atividades 

integradas entre a SLU e a sociedade, em especial, a conscientização sobre a 

geração de resíduos, visando à máxima reutilização e reciclagem, dentro dos 

princípios da sustentabilidade. Essas ações acontecem a partir da educação para 

limpeza urbana e mobilização para o programa de manejo diferenciado dos resíduos 

sólidos (SLU, 2011). Embora seja informado, para que as ações sejam 

concretizadas, é importante que a iniciativa pública estabeleça a coleta de 

recipientes contendo óleo, separadamente dos demais recicláveis. 

A Secretaria de Meio Ambiente de Belo Horizonte (SMMA) e a Fundação 

Estadual de Meio Ambiente (FEAM) trabalham em conjunto em a empresa Recóleo, 

que realiza a coleta de óleo usado em postos pré-estabelecidos e o destina à 

reciclagem, ou seja, para a produção de novos produtos (RECÓLEO, 2011). 

As empresas que produzem frituras (bares, restaurantes, hotéis, padarias, 

etc.), que se interessam em participar do programa, entram em contato com a 

Recóleo que oferece um vasilhame para o armazenamento do óleo. No momento da 

coleta é fornecido, em troca, produtos de limpeza, tais como: vassouras, rodos, 



panos de chão, panos de prato, entre outros. No caso de pessoas físicas que 

queiram participar, basta entregar – voluntariamente – o óleo usado em um dos 

chamados ecopontos distribuídos pela cidade. Para realizar essa separação, não se 

deve utilizar garrafas de plástico (PET), pois estas são recicláveis e quando sujas 

pelo óleo, tornam-se inúteis para este processo (RECÓLEO, 2011). 

O acondicionamento do óleo em embalagens de plástico apresentaria uma 

solução ambiental e economicamente viável, a partir da efetivação de uma coleta 

seletiva. Dessa forma, o material coletado poderia ser encaminhado à reciclagem, 

através da destinação desse material às associações de catadores ou empresas, 

que possam transformá-lo em novos produtos, inclusive o biodiesel (RABELO & 

FERREIRA, 2008). 

 

Produção de biodiesel 

Em 1973 quando ocorreu a crise do petróleo, todos os países foram afetados 

principalmente os países em desenvolvimento. Nessa época houve uma situação de 

“desespero”, pois foi descoberto que o petróleo não é renovável e por isto iria acabar 

um dia. Desta forma, fez-se necessário criar novas alternativas para produção de 

energia e uma destas alternativas foi a utilização do óleo vegetal, pois a poluição 

causada por estes óleos é menor (PARAIZO, A; EDGAR JUNIOR; PARAIZO, J, 

2005). 

Hoje a maior parte do biodiesel produzido mundialmente é produzida com o 

óleo de soja, mas pode-se obter o biodiesel através de qualquer óleo vegetal 

considerado um óleo fixo ou ainda de gordura animal. O óleo de fritura e a gordura 

animal representam matérias primas interessantes para a produção do biodiesel 

(PARAIZO, A; EDGAR JUNIOR; PARAIZO, J, 2005). 

O processo de produção de biodiesel se faz por várias etapas. Primeiramente 

prepara-se a matéria prima para transformá-la em biodiesel buscando condições 

favoráveis para a reação de transesterificação, e assim alcançar a maior taxa de 

conversão possível. A matéria prima deve ter o mínimo de umidade e acidez 

possíveis, o que pode ser obtido a partir dos processos de desumidificação e de 

neutralização. A neutralização pode ser realizada com solução e a desumidificação 

através do processo de secagem. Esses processos variam com as características de 

cada produto (PARAIZO, A; EDGAR JUNIOR; PARAIZO, J, 2005). 



Na segunda etapa do processo, conhecida como conversão, os óleos são 

transformados em ésteres metílicos ou etílicos de ácidos graxos que constituem o 

biodiesel, através de reações de transesterificação. Essas reações devem ser 

realizadas com a utilização de um catalisador e em pequenas proporções, pois sem 

estes, as diferenças no resultado são muito baixas. Os catalisadores mais utilizados 

são o hidróxido de sódio e o hidróxido de potássio (PARAIZO, A; EDGAR JUNIOR; 

PARAIZO, J, 2005).  

Após a transesterificação, obtêm-se uma massa reacional final que é 

constituída por duas fases, que são separáveis por decantação ou centrifugação. 

A fase mais pesada é composta de glicerina bruta, impregnada dos excessos 

utilizados de água, álcool e de impurezas inerentes à matéria prima. A fase menos 

densa é constituída de uma mistura de ésteres metílicos ou etílicos, conforme a 

natureza do álcool originalmente utilizado, também impregnado de excessos 

reacionais de álcool e de impurezas (PARAIZO, A; EDGAR JUNIOR; PARAIZO, J, 

2005). 

A glicerina bruta é obtida após o processo de separação. A partir da fase 

pesada, ela é submetida a um processo de evaporação, eliminando seus 

constituintes voláteis. O álcool é obtido da fase leve e é purificado através da 

destilação para se obter assim o álcool desidratado (PARAIZO, A; EDGAR JUNIOR; 

PARAIZO, J, 2005). 

Os processos de centrifugação e desumidificação são utilizados para purificar 

os ésteres, que resulta no biodiesel, que deve seguir as normas estabelecidas para 

o biodiesel como combustível (PARAIZO, A; EDGAR JUNIOR; PARAIZO, J, 2005). 

 

Produção de sabão 

Utilização sustentável do óleo residual 

Atualmente, o conceito de sustentabilidade tem sido empregado para as mais 

diversas atividades. Embora essa palavra tenha sido utilizada em demasia, é 

importante ressaltar que o uso freqüente dessa palavra é indicativo que a sociedade 

está preocupada com os recursos do ambiente e como eles são utilizados. Em 

síntese, o desenvolvimento que procura o uso racional dos recursos da terra, 

preservando a vida e os habitat naturais, sem comprometer as gerações futuras, 

estará realizando o princípio do uso sustentável. 



A própria ação de recolher o óleo residual de frituras de estabelecimentos 

como igrejas, restaurantes, escolas e pastelarias já ajuda na preservação do meio 

ambiente, por evitar os descartes incorretos e possíveis impactos ambientais deste 

descarte. No entanto, o que mais acontece é a destinação inadequada deste passivo 

ambiental, causando desequilíbrio ambiental e comprometendo a vida. 

Uma alternativa interessante é a produção do sabão caseiro, um produto de 

grande utilidade doméstica. Esse procedimento evita o lançamento de óleo na rede 

de esgoto e contribui para a preservação do meio ambiente. 

O reaproveitamento do óleo para fazer sabão tem sido considerado uma 

simples solução tecnológica para reduzir a degradação ambiental e a 

sustentabilidade das necessidades humana e ambiental, pois utilizando o 

conhecimento científico em um contexto popular é possível reciclar o óleo de fritura 

usado para produção de sabão e gerar melhoria da qualidade de vida para as 

pessoas. 

 
 
A química do sabão e da produção 

Do ponto de vista químico, o sabão é um sal de ácido graxo. Por possuir uma 

longa cadeia carbônica em sua estrutura molecular, ele é capaz de se solubilizar 

tanto em meios polares quanto em meios apolares. Além disso, o sabão é um 

tensoativo, ou seja, reduz a tensão superficial da água fazendo com que ela molhe 

melhor as superfícies (SABÃO, 2011). 

 
FIGURA 3 - Estrutura típica da molécula de sabão 
Fonte: NETO; PINO, 2011. 

 
O sabão é produzido através da reação química de saponificação que é a 

interação que ocorre entre um ácido graxo, existente em óleos ou gorduras, com 

uma base forte, na presença de calor (SAPONIFICAÇÃO, 2011). Esta reação ocorre 

conforme mostrado na equação a seguir: 

 



 
FIGURA 4 - Reação de saponificação 
Fonte: NETO; PINO, 2011. 

 
 

Conforme ilustrado, a gordura e as bases são hidrolisadas na presença de 

NaOH (hidróxido de sódio); os grupos livres de hidroxila, ao se ligarem com os 

gliceróis, formam glicerina, e as moléculas livres de sódio ligam-se com ácidos 

graxos para formar o sabão (SABÃO, 2011). 

As moléculas que constituem o sabão possuem característica polar e apolar: 

a extremidade  -COO-Na+  corresponde à parte polar e a cadeia carbonada, na outra 

extremidade, corresponde à parte apolar. Ao entrar em contato com líquidos, sejam 

esses polares ou apolares, se interagem com as moléculas do mesmo. A parte da 

estrutura composta por carbonos e hidrogênios (hidrocarboneto) dissolve a sujeira e 

óleos, enquanto que a parte ionizada torna o sabão solúvel em água. Assim, 

permite-se que a água remova a matéria, normalmente, insolúvel em água, por meio 

da sua emulsificação (NETO; PINO, 2011). 

 

Ao ser descartado no meio ambiente, o sabão é facilmente decomposto por 

microorganismos, principalmente bactérias aeróbicas, em um intervalo de tempo 

relativamente curto.  Dessa forma, o sabão é considerado um produto biodegradável 

(que pode ser degradado naturalmente). Entretanto, isso não significa que o sabão 

não é poluente (NETO; PINO, 2011). 

Ao alcançar rios, lagos e oceanos, a mistura sabão-sujeira favorece a 

proliferação de culturas bacterianas que se alimentam dela. Como a maior parte 

desses microorganismos utiliza-se do oxigênio da água para sobreviver, essa 

quantidade diminui de forma significativa, impactando na sobrevivência de outros 



seres vivos que também dependem do oxigênio dissolvido na água (NETO; PINO, 

2011). 

 
Ingredientes e preparo do sabão 

O processo de fabricação é simples e necessita de poucos ingredientes que 

são facilmente encontrados no comércio. Diversas receitas e dicas são encontradas 

para o preparo do sabão caseiro. Isto demonstra que não existe uma receita fixa, ou 

seja, cada fabricante acrescenta ou exclui um ingrediente de acordo com sua 

preferência. Porém, deve-se tomar o cuidado de não alterar a proporção do óleo, 

soda cáustica e água.  

Desta forma, será apresentada a receita mais comum e as instruções de 

preparo, para o rendimento de, aproximadamente, 25 pedaços de sabão: 

 

Ingredientes: 

 4 litros de óleo usado; 

 2 litros de água quente; 

 1 kg de soda cáustica (hidróxido de sódio). 

 

Modo de preparo: 

 Em um recipiente grande de plástico, misture a água morna com a soda 

cáustica até que a mesma dissolva totalmente; 

 Junte o óleo de cozinha usado e filtrado e continue a mexer com a colher de 

pau durante, aproximadamente, 20 minutos; 

 Misture tudo até obter a consistência de uma pasta, entre 10 a 20 minutos; 

 Despeje em uma forma, ou qualquer outro recipiente que dê para cortar após 

a secagem da mistura, normalmente entre 12 a 24 horas; 

 Depois corte o sabão com uma faca grande de cozinha em pequenos 

pedaços. 

 
A manipulação de produtos químicos exige um cuidado especial em relação à 

segurança. A reação química dos produtos utilizados na fórmula gera vapores que 

podem queimar a pele e intoxicar. Além disso, o uso de luvas e máscara é 

imprescindível, recomenda-se também o uso de materiais adequados (óculos de 

proteção, sapato fechado, vestuário adequado). A soda cáustica, quando misturada 



com água, libera muito calor, podendo causar lesões na pele. Se ingerida, destrói as 

vias digestivas e pode causar o óbito (SABÃO CASEIRO, 2011). 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como objetivo analisar iniciativas que buscam evitar que o 

óleo de cozinha seja descartado no meio ambiente. Verificou-se que o descarte do 

óleo acondicionado em embalagens de plástico, como garrafas PET, não impede 

que o mesmo produza impactos no meio ambiente, além de inviabilizar a reciclagem 

do plástico. 

A produção de biodiesel exige procedimentos e equipamentos específicos, se 

mostrando viável e promissora apenas para indústrias e laboratórios equipados para 

tal.  

O sabão feito a partir do óleo de cozinha se mostra como a alternativa mais 

acessível para a população em geral, mesmo exigindo cuidados específicos no 

manuseio das substâncias, devido ao uso da soda cáustica. 

A próxima etapa desta iniciativa do Laboratório de Oficinas será produzir 

sabão a partir de várias receitas e, considerando os procedimentos empregados, 

ingredientes, riscos e produto final, escolher uma receita para que os extensionistas 

possam iniciar a produção de sabão em um dos laboratórios do Centro Universitário. 
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