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RESUMO

A reciclagem de resíduos agrícolas e agroindustriais vem ganhando espaço cada vez maior, não simplesmente porque os resíduos representam 
matérias primas de baixo custo, mas, principalmente, porque os efeitos da degradação ambiental decorrente de atividades industriais e urbanas 
estão atingindo níveis cada vez mais alarmantes. Vários projetos de reciclagem têm sido bem-sucedidos no Brasil e dentre eles destacam-se o 
aproveitamento de papel, plásticos, metais, óleos lubrificantes automotivos e industriais, soro de leite e bagaço de cana. Este estudo teve como 
objetivo utilizar óleo residual proveniente da própria comunidade local de estudo e ensinar as técnicas na produção de sabão e derivados, sendo 
uma alternativa sustentável e empreendedora. A metodologia estabelecida foi aplicada e desenvolvida em três fases. A primeira fase, 
compreendeu na coleta e a conscientização ambiental na comunidade, que o descarte indevido do óleo ocasiona sérios problemas ao 
ecossistema. A segunda fase, constou no processo experimental, na produção do sabão; além da verificação qual o melhor agregado para cada 
tipo de utilização (roupa, limpeza e banho). A terceira etapa, foi o estudo comparativo do pH e características qualitativas do sabão artesanal e 
industrial. Os materiais e equipamentos utilizados foram: 03 amostras de óleo, água, corante, essência aromatizante, 80g de hidróxido de sódio 
(Soda Cáustica), 01 balança de precisão, 01 aquecedor, 04 bastões de vidro, 04 provetas, 12 beckers, 03 peneiras, 01 PHmetro, 04 termômetros e 
recipientes para o molde do sabão (formas específicas, bandejas de plástico ou embalagens longa vida). O procedimento experimental consistiu 
no preparo do sabão: Inicialmente foram divididas em 04 amostras de óleo (02 amostras de óleo limpo, nunca usado; 02 amostras de óleo pouco 
utilizado). Foi utilizada a balança de precisão para realizar a medição de 20g de soda cáustica (hidróxido de sódio) em 04 dos 12 beckers. Outros 
04 beckers foram acrescidos de óleo, identificados pela sua utilização para serem aquecidos até atingirem a temperatura entre 70°C. Com as 
divisões feitas, óleos aquecidos, soda cáustica medida e soluções homogeneizadas, foram realizados 4 tipos de amostras: 1º. amostra: 20ml de 
água + 20g de soda cáustica + 100ml de óleo limpo; 2º. amostra: 20ml de água + algumas gotas de corante e essência + 20g de soda cáustica + 
100ml de óleo limpo; 3º. amostra: 20ml de água 20g de soda cáustica + 100 ml de óleo pouco utilizado e 4º. amostra: 20ml de água + algumas 
gotas de corante e essência + 20g de soda cáustica + 100ml de óleo pouco utilizado. Após todas as homogeneizações, foram depositados em 
recipientes de plástico, devidamente identificados, as amostras foram armazenadas na capela, afim de obter o tempo de cura. Análises a cada 
semana foi realizada. Resultados: a cada 07 dias, foram medidas o pH através do pHmetro e através da fenolftaleína, além dos parâmetros cor, 
cheiro e consistência. Amostra 1: cor amarelada, textura pastosa, sem cheiro, pH 10.3 e temperatura de 20,8°C ; Amostra 2: cor azulada, textura 
sólida, pouco cheiro da fragrância, pH 10.05 e temperatura de 21,2°C; Amostra 3: cor amarelada, textura sólida, sem cheiro, pH 9.55 e 
temperatura de 21,6°C; Amostra 4: cor esverdeada, textura sólida, cheiro da fragrância, pH 11.56 e temperatura de 21,7°C. Dos sabões industriais, 
o pH variou entre pH 9.5 e 10.10 e temperatura de 21 e 22,2°C. Conclusões: O pH das amostras foram medidas com pHmetro e pela substância 
fenolftaleína, que é um indicador e após reagir com o sabão, obteve a coloração rosa, indicando pH básico. Em cada análise quantitativa e 
qualitativa nas amostras dos sabões artesanais, foi verificado que as aproximações dos parâmetros, tanto da literatura e do industrial, foram 
obtidas a partir de 15 dias. Quanto maior o tempo de cura, melhor as características do material em estudo. O presente estudo levou para 
comunidade alternativas e técnicas eco empreendedoras.
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