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Introdução

Um resíduo doméstico considerado grande vilão 
da poluição ambiental é o óleo residual proveniente de 
frituras. Além de gerar graves problemas de higiene e 
mau cheiro, a presença de óleos e gorduras na rede de 
esgoto, causa o entupimento da mesma, bem como o 
mau funcionamento das estações de tratamento e o 
comprometimento da qualidade das nossas águas. Não 
há um diagnóstico da situação real no município de 
Serra Talhada em relação à utilização e o descarte de 
óleos de frituras. Grosseiramente, muitos 
estabelecimentos comerciais (restaurantes, bares, 
lanchonetes, pastelarias, hotéis) e residências jogam o 
óleo comestível usado no solo, na rede de esgoto ou 
dão como ração para animais.  Uma das alternativas 
para o reaproveitamento do óleo de fritura é a produção 
de sabão 1,2. O sabão é um produto obtido a partir de 
uma hidrólise alcalina (saponificação) de uma gordura 
de origem vegetal ou animal. Os óleos vegetais são 
constituídos predominantemente de substâncias como 
triglicerídeos, que são ésteres formados a partir de 
ácidos carboxílicos de cadeia longa (ácidos graxos) e 
glicerol 3. 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 pessoas da comunidade do 
município de Serra Talhada - Pernambuco.

Assim, o objetivo do presente projeto foi transmitir o 
processo de reciclagem de óleo de fritura usado para 
produção de sabão caseiro, em forma de oficinas para 
pessoas da comunidade do município de Serra Talhada 
– Sertão de Pernambuco, através da divulgação nas 
escolas públicas da região e por meio de associações de 

moradores do Município. Além de promover a 
conscientização ambiental, a reciclagem do óleo 
divulgará a ciência e tecnologia como caminho para 
melhoria de vida das pessoas da comunidade, 
possibilitando a popularização do conhecimento.

Para o desenvolvimento do projeto, tivemos como 
participantes alunos do Curso de Licenciatura em 
Química da Unidade Acadêmica de Serra Talhada, para 
divulgarem as oficinas nas escolas públicas do 
município e participarem de forma ativa do processo de 
transmissão de conhecimento com responsabilidade 
ambiental. Para prestar esse tipo de trabalho à 
comunidade, pode-se contar com o apoio da 
Associação Comunitária para o Desenvolvimento 
Ambiental e Social de Serra Talhada (ACDASST) e de 
um empresário da região, que forneceram todo material 
necessário (reagentes e equipamentos) para realização 
das oficinas assim como um local na comunidade do 
Bairro do Mutirão, local onde moram muitos catadores 
de lixo.

Dentro dessa proposta de trabalho, ainda foi possível 
utilizar a oficina de reciclagem de óleo de fritura como 
ação integradora de estudantes de Licenciatura em 
Química no ambiente escolar e no meio comunitário. 
Alguns estudos revelam que os cursos de Licenciatura 
em Química apresentam inúmeros problemas, 
principalmente na relação desarticulada entre teoria-
prática e Universidade-escola 4. A atividade de 
ensino exige do professor, além de conhecimento do 
conteúdo, uma grande capacidade de adaptação às 
diferentes condições sociais, culturais e econômicas 
dos alunos. Nesse contexto, uma tentativa de interação 
entre escola de ensino superior e de ensino médio foi
promovida através da realização de oficinas de 



reciclagem de óleo de fritura para produção de sabão. 
O projeto também teve o intuito de motivar os futuros 
professores para o desempenho da sua prática
pedagógica. 

Material e métodos

A. Coleta de Óleo de Fritura

Para realização das oficinas na Universidade, uma 
gincana entre as turmas de Licenciatura em Química foi 
realizada.

B. Oficinas de Reciclagem

  A oficina de reciclagem foi dividida em duas partes 
(teórica e prática). Na parte teórica, foram discutidos 
aspectos de interesse ambiental, como a importância da 
reciclagem, em particular do óleo de fritura. Conceitos 
químicos (óleos, gorduras, polaridade, interações 
intermoleculares, solubilidade, pH, cálculos 
estequiométricos,  sabões, detergentes, reação de 
saponificação) foram, então, trabalhados. Na parte 
prática os alunos utilizaram uma receita para obtenção 
de sabão, a frio. Os materiais utilizados foram: óleo de 
fritura usado, hidróxido de sódio, água e amaciante. 
Estes produtos foram misturados em um balde plástico 
com a ajuda de um cabo de vassoura e como fôrmas, 
foram usadas vasilhas de margarina e potes de iogurte 
limpos e secos. 

Resultados

A. Coleta de Óleo de Fritura

Foram arrecadados em três dias de gincana, cerca de 
100 litros de óleo usado com participação de 93 alunos 
de Licenciatura. 

B. Oficinas de Reciclagem

A primeira oficina para preparação de sabão foi 
voltada para o treinamento dos alunos do Curso de 
Licenciatura em Química e oferecida na Unidade 
Acadêmica de Serra Talhada, Figura 1a. As outras 
oficinas foram realizadas nas escolas estaduais do 
Município de Serra Talhada, Escola Solidônio Leite, 
Figura 1b - cerca de 30 alunos, Escola Antônio 
Timóteo, Figura 1d - cerca de 20 alunos, Escola de 
Referência em Ensino Médio Professor Adauto 
Carvalho, Figura 1e - cerca de 15 alunos, e na
Associação Comunitária para o Desenvolvimento 
Ambiental e Social de Serra Talhada, localizada num 
bairro simples conhecido por Mutirão, atingindo cerca 
de 26 catadores de lixo, Figura 1c.

C. Sabão Obtido

Obteve-se um sabão de consistência firme, 
espumante e eficiente na limpeza de roupas e louças, 
Figura 1f.

D. Desempenho dos Alunos do Curso de Licenciatura 
em Química

No desempenho das atividades, os futuros 
professores mostraram postura responsável, 
comportamento maduro e consciência do papel que 
lhes é reservado.

Discussão

Esse projeto de extensão apresentou grande 
importância no que diz respeito à conscientização 
ambiental e a motivação das pessoas da comunidade do 
município de Serra Talhada. Um número significativo 
de pessoas participou das oficinas e existiu uma 
interação entre os estudantes de Licenciatura em 
Química e as pessoas da comunidade, proporcionando 
assim uma formação mais consciente desses futuros 
profissionais que como educadores terão o desafio de 
trabalhar pela continuidade do desenvolvimento e pela 
melhoria do ensino sem, entretanto, esquecer da 
responsabilidade profissional de servir ao interesse 
público e ao bem-estar, através dos seus conhecimentos 
científicos. 

A reciclagem de óleo de fritura é simples, minimiza 
os impactos ambientais e incentivou o trabalho em 
equipe, solidário, no qual cada sujeito se considere co-
responsável pelo resultado, integrando assim a
universidade e a comunidade.
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Figura 1. Fotos da oficina de reciclagem de óleo de fritura na (a) UAST, (b) Escola Solidônio Leite, (c) Comunidade do Mutirão, (d) 
Escola Antônio Timóteo, (e) Escola de Referência em Ensino Médio Professor Adauto Carvalho e (f) Amostras do sabão obtido de 
óleo de fritura usado. 
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