
 

 

 

 

Nesta atividade irás aprender a ser sustentável e ainda a economizar dinheiro fazendo seu próprio produto 

para limpeza com óleo de cozinha usado 
 

ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
 

SABÕES E DETERGENTES 
 

Saponificação: a reação que produz sabão 

Uma vez que óleos e gorduras são ésteres, eles sofrem reação de hidrólise ácida ou básica. A hidrólise ácida 
produzirá simplesmente o glicerol e os ácidos graxos constituintes. Já a hidrólise básica produzirá o glicerol 
e os sais desses ácidos graxos. Pois bem, esses sais são o que chamamos de sabão. 

Assim, aquecendo gordura em presença de uma base, realizamos uma reação química que produz 
sabão. Essa reação, a hidrólise básica de um triéster de ácidos graxos e glicerol, é chamada 
de saponificação. 

Óleo/gordura + base → glicerol + sabão 

O uso de KOH no lugar de NaOH permite obter sabões potássicos, empregados, por exemplo, na fabricação 
de cremes de barbear. 

Em muitas localidades do Brasil é comum, ainda hoje, encontrar pessoas que fazem o chamado sabão de 
cinza. Para fabricá-lo, deve-se ferver gordura animal (banha de vaca, por exemplo) ou vegetal (gordura de 
coco, por exemplo) junto com água de cinzas, também conhecida como lixívia. Após cerca de duas horas de 
fervura, está pronto o sabão de cinza. Esse processo é o mesmo usado em fábricas de sabão, sendo a cinza 
um substituto para o NaOH ou KOH. O caráter básico da água de cinza se deve à presença de carbonato de 
potássio (K2CO3), que reage com a água dando origem a íons OH–. 

A glicerina 

A glicerina (ou glicerol) é um subproduto da fabricação do sabão. Por esse motivo toda fábrica de sabão 
também pode vender glicerina. Ela é adicionada aos cremes de beleza e sabonetes, pois é um bom 
umectante, isto é, mantém a umidade da pele. Em produtos alimentícios ela também é adicionada com a 
finalidade de manter a umidade do produto e aparece no rótulo com o código “umectante U. I.”. 

Outra aplicação da glicerina é na fabricação do explosivo conhecido como nitroglicerina. 

Álcool + ácido → éster + água 

Não estranhe se chamamos a nitroglicerina de éster, pois ela é formada pela reação de um ácido (HNO3) e 
um álcool (a glicerina). Trata-se de um éster derivado de um ácido inorgânico. 

A atuação de sabões e detergentes na limpeza 

A água por si só não consegue remover certos tipos de sujeira, como, por exemplo, restos de óleo. Isso 
acontece porque as moléculas de água são polares e as de óleo, apoiares. O sabão exerce um papel 
importantíssimo na limpeza porque consegue interagir tanto com substâncias polares quanto com 
substâncias apoiares. Isso pode ser entendido analisando sua estrutura. 



 

Podemos dizer que a cadeia apolar de um sabão é hidrófoba  (possui aversão pela água) e que a 
extremidade polar é hidrófila  (possui afinidade pela água). 

Ao lavarmos um prato sujo de óleo, forma-se o que os químicos chamam de micela, uma gotícula 
microscópica de gordura envolvida por moléculas de sabão, orientadas com a cadeia apolar direcionada 
para dentro (interagindo com o óleo) e a extremidade polar para fora (interagindo com a água). 

A água usada para enxaguar o prato interage com a parte externa da micela, que é constituída pelas 
extremidades polares das moléculas de sabão. Assim, a micela é dispersa na água e levada por ela, o que 
torna fácil remover, com auxílio do sabão, sujeiras apolares. 

O processo de formação de micelas é denominado emulsificação. O esquema da lateral desta página ilustra 
esse processo. Dizemos que o sabão atua como emulsificante ou emulsionante, ou seja, ele tem a 
propriedade de fazer com que o óleo se disperse na água, na forma de micelas. 

Os detergentes sintéticos atuam da mesma maneira que os sabões, porém diferem deles na estrutura da 
molécula. Sabões são sais de ácido carboxílico de cadeia longa, e detergentes sintéticos, na grande maioria, 
são sais de ácidos sulfônicos de cadeia longa. Atualmente existem muitos outros tipos de detergentes com 
estruturas diferentes, mas que, invariavelmente, possuem uma longa cadeia apolar e uma extremidade 
polar. 

Os detergentes sintéticos podem ser aniônicos ou catiônicos, dependendo da carga do íon orgânico 
responsável pela limpeza. 

Há também, no mercado, alguns produtos que contêm detergentes não-iônicos. 

Impacto ambiental de sabões e detergentes 

Diariamente, sabões e detergentes usados nas residências atingem o sistema de esgotos e acabam indo 
parar em rios e lagos. Lá, com o movimento das águas, formam uma camada de espuma na superfície, que 
impede a entrada de oxigênio, essencial para a vida dos peixes. 

As aves aquáticas também são muito prejudicadas com a poluição da água por sabões e detergentes. Elas 
possuem um revestimento de óleo em suas penas e boiam na água graças à camada de ar que fica presa 
debaixo delas. Quando esse revestimento é removido, essas aves não conseguem mais boiar e se afogam. 

Após algum tempo, esses resíduos de sabões são decompostos sob a ação dos microrganismos que vivem 
no ambiente aquático. A esse processo damos o nome de biodegradação. 

Sabões são fabricados a partir de substâncias presentes na natureza viva (os óleos e as gorduras) e existem 
muitos microrganismos capazes de degradá-los. Todo sabão é biodegradável. 

Já os detergentes sintéticos podem ou não ser biodegradáveis. Experiências mostram que os detergentes 
de cadeia carbônica não-ramificada são biodegradáveis, ao passo que os de cadeia ramificada não são. A 
legislação atual exige que os detergentes sejam biodegradáveis. 

Em certas regiões a água é rica em íons Ca2+ e/ou Mg2+. Esse tipo de água é chamado de água dura. Nela, os 
sabões não atuam de modo satisfatório, pois ocorre uma reação entre esses cátions e o ânion do sabão, 
formando um precipitado (composto insolúvel). Isso pode diminuir ou até mesmo anular completamente a 
eficiência da limpeza. 

Para resolver esse problema, os fabricantes adicionam ao produto uma substância conhecida como agente 
sequestrante, cuja função é precipitar os íons Ca2+ e Mg2+ antes que eles precipitem o sabão. Um dos 
agentes sequestrantes mais usados é o tripolifosfato de sódio Na5P3O10. 

Há, no entanto, um inconveniente no uso desses agentes. Eles são nutrientes de algas e, quando vão parar 
num lago, favorecem a proliferação delas. Esse crescimento exagerado impede a entrada de luz solar; 
assim, as algas do fundo morrem (por falta de luz) e começam a apodrecer. Esse apodrecimento consome 
oxigênio da água, o que, por sua vez, acarreta a morte dos peixes. Esse processo é chamado 
de eutrofização do lago (do grego eu, “bem”, e trophein, “nutrir”). 



 

 

 

 1 L/Kg de óleo de cozinha usado; 
 140 ml de água; 
 135 g de soda cáustica em escamas (concentração superior a 95%); 
 25 ml de álcool (opcional). 
 30 g de aromatizantes (opcionais) 
 Recipientes para o molde do sabão; 
 1 Colher de pau; 
 1 Par de luvas para lavar louças; 
 1 Máscara descartável; 
 Óculos de proteção; 
 1 Balde grande e resistente; 
 1 Recipiente pequeno  

 

 

Em primeiro lugar, coloque os óculos de proteção, as luvas e a máscara. A soda cáustica é 
altamente corrosiva e deve ser manuseada com muito cuidado. Vamos ao passo-a-passo: 

1. Coloque a água a aquecer até que ela fique morna (40°C).  
2. Coloque a água no recipiente pequeno e coloque a soda cáustica lentamente e em 

pequenas porções no mesmo recipiente, misturando sempre a cada adição. Nunca 
adicione água fria sobre a soda; 

3. Mexa com a colher de pau até diluir completamente a soda, de modo que não haja mais 
gomos. 

 
 

4. Depois de retirar as impurezas do óleo (é possível fazer isso com um coador do), aqueça-o 
um pouco (a uma temperatura de 40°C) e adicione-o ao balde que será utilizado para 
colocar todos os ingredientes.  

5. Em seguida, insira a soda bem lentamente, em pequenas porções misturando 
continuamente. Esse cuidado aumenta a sua segurança, pois a reação com a soda cáustica 
libera muito calor, além de produzir um sabão de boa qualidade - se você colocar a soda 
de uma única vez ou muito rápido sem a agitação adequada, o sabão pode formar gomos 
e ficará difícil reverter. 
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6. Misture somente o óleo e a soda durante 20 minutos. A consistência final ideal deve ser 
parecida com a do leite condensado. É necessário respeitar esse tempo de mistura para 
que haja a reação entre óleo e a soda. 

 
7. Após esse tempo de mistura, tem início o momento ideal para adicionar os demais 

ingredientes. Coloque o aromatizante e conservante (caso queira). Misture bem até que 
esses ingredientes se incorporem plenamente à mistura. 

 
8. Caso a massa final de sabão esteja muito líquida, insira o álcool lentamente e mexa bem 

durante dez minutos para que a mistura não empelote. Nessa etapa, a massa de sabão 
ganhará consistência rapidamente. É recomendável que a forma em que será colocado 
sabão já esteja preparada e próxima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Agora é só despejar no recipiente que escolheu como forma...e aguardar o processo de 
solidificação (de 20 a 45 dias). Este processo de solidificação deve ser de preferência num 
recipiente opaco num lugar fresco e abrigado do Sol. Esse processo visa garantir a reação 
completa da soda cáustica, além de permitir ao sabão perder a humidade excessiva. Esse 
tempo poderá variar de acordo com as condições climáticas locais. Exemplo: se o clima 
estiver mais chuvoso, pode ser que sejam necessários mais dias; ocorre o contrário caso o 
tempo esteja mais seco. 

10. Finalizado o processo de cura, é possível medir o pH do sabão. Utilize um papel tornassol. 
 
Nome:___________________________________________________ Turma: _____Data: _______ 

 


