
E-mail para contato: andreiadelatorre@hotmail.com IES: UNESA

Autor(es): Andréia Boechat Delatorre; Edmila Aparecida Ferreira Pereira; Icaro Paixão Telles; Charles Braga Nunes; Cristiane de 
Jesus Aguiar

Palavra(s) Chave(s): caracterização, óleo residual, acidez, sabão ecológico

Título: ESTUDO QUALITATIVO DAS METODOLOGIAS UTILIZADAS NAS ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS DE ÓLEOS RESIDUAIS PARA 
PRODUÇÃO DE SABÃO ECOLÓGICO

Curso: Engenharia Ambiental e Sanitária

Engenharias

RESUMO

A utilização dos resíduos lipídicos provenientes de processos de frituras para a produção de sabão é uma opção rentável tanto financeiramente, 
quanto ambientalmente, pois evita o seu descarte de maneira inadequado. No entanto, esses óleos residuais se caracterizam por uma variação 
significativa na quantidade de água, materiais sólidos, compostos polares e ácidos graxos livres, de acordo com a origem da matéria-prima e as 
condições operacionais as quais foram submetidos. Esse trabalho tem por objetivo um melhor destino para o descarte do óleo residual de 
cozinha, que já não atende mais os parâmetros físico-químicos para consumo, transformando-o em sabão ecologicamente correto e contribuindo 
com a economia cíclica. O trabalho está sendo conduzido no laboratório de química da Universidade Estácio Sá, Campus Macaé e buscou uma 
análise preliminar dos tratamentos físico-químicos dado ao óleo de fritura residual antes da sua utilização como matéria-prima para a produção 
de sabão. O óleo residual foi levado pelos alunos e funcionários da Instituição. Em seguida, foram encaminhados para análises químicas da 
matéria-prima, o processamento dos sabões, bem como a avaliação da qualidade do produto. O óleo coletado é filtrado para a remoção dos 
sedimentos pesados e de sólidos em suspensão. Com a finalidade de eliminar os resíduos sólidos (que não ficaram retidos na filtração) como 
fuligens e cinzas em suspensão (resultado de um aquecimento exagerado) realizou-se uma lavagem a quente, esse procedimento auxilia também 
na eliminação dos cheiros característicos dos óleos usados. Os parâmetros físico-químicos foram realizados por meio de observância do pH, 
análise de densidade, teor de umidade e índice de acidez. Inicialmente, foram testados a proporção em termos de lavagem do óleo e os 
resultados mostraram que a lavagem não alteraram os valores no de índice de acidez, densidade e pH, ficando os resultados consideravelmente 
semelhantes. No entanto, após as reações de saponificação, a textura do sabão preparado com óleo lavado à quente não foi satisfatório, houve 
formação de emulsão que dificultaram o endurecimento do produto final, mesmo após testes de proporções, os resultados se repetiram. Sendo 
assim, optou-se por não realizar a lavagem prévia do óleo, isso porque o processo mostrou alguns fatores de grande relevância puderam ser 
notados, tais como, tempo de preparo, metodologia, custo e textura. A fim de definir a metodologia de filtragem, fez-se uma análise de qual o 
melhor material filtrante. Foram testados como agente filtrante o acrilon, papel de filtro, algodão e gaze. O resultado na filtragem com gaze foi 
satisfatória, porém demorado. Além disso, sedimentos finos aparecem ao final da decantação. Em acrilon foi ineficiente, pois a trama é maior e, 
por isso, as partículas maiores passam mais facilmente. Já nos testes com papel de filtro, o processo foi mais eficiente em termos de retenção de 
partículas. No entanto, o processo é bem mais lento, sendo necessária uma filtragem antecipada ao dia de uso para reação de saponificação. 
Analisando todos os parâmetros estudados e levando em conta o custo/benefício a melhor opção seria a utilização do óleo filtrado em papel de 
filtro. Além disso, o pré-tratamento de lavagem a quente do óleo não se mostrou eficaz, sendo dispensável ao processo. Com esses resultados 
preliminares já é possível iniciar o processo de produção de sabão ecológico com a matéria-prima previamente qualificada, para que os resultados 
das reações de saponificação sejam associados às essas características prévias em termos de quantidade de NAOH usado, valor de pH atribuído ao 
produto e rendimento da reação de saponificação.
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