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RESUMO: O surgimento de problemas socioambientais ameaçadores à sobrevivência da vida é um 
fenômeno relativamente novo para a humanidade, mas extremamente preocupante. A poluição atualmente 
pode ser considerada um dos maiores problemas enfrentados pela população mundial, que vem evoluindo 
devido ao crescimento urbano desordenado e a alta produção de lixo. Diariamente, em milhões de lares, o 
óleo utilizado na fritura de alimentos é jogado pela pia da cozinha e em outros locais, num ato 
aparentemente inofensivo, porém com impactos de proporções trágicas, agravando a preocupação com a 
escassez de água potável, acarretando prejuízos ambientais e econômicos.   É neste contexto que se 
inserem estratégias no ramo de cosméticos, perfumaria e higiene, para sanar os males do lixo. Assim, o 
presente projeto descreve uma experiência de educação ambiental aos alunos do Ensino Médio (3º ano) de 
um colégio estadual no município de Kaloré - PR, com a reutilização de óleo comestível, através do 
desenvolvimento de sabonetes e sabão, com a reciclagem de matérias-primas para decoração e 
embalagens dos produtos. Visando evitar transtornos à rede de saneamento básico por meio da redução de 
lançamentos do óleo nas pias e fossas sépticas de escolas, estabelecimentos comerciais e residências. 
Desta forma, irá contribuir e minimizar a poluição, sendo que os sabonetes e sabão produzidos durante o 
projeto serão utilizados pelo estabelecimento de ensino, minimizando custos. Além disso, irá envolver os 
alunos e a comunidade em ações de proteção ao meio ambiente e desenvolvimento social, participando da 
coleta do óleo e das embalagens plásticas. Tendo com objetivo implantar um amplo trabalho de coleta e 
reciclagem do óleo de cozinha para produção de sabonetes e sabão, visando prorcionar aos alunos melhor 
compreensão dos conceitos químicos relativos às atividades experimentais e sua aplicação no cotidiano. A 
metodologia utilizada neste trabalho experimental está baseada no uso de óleo comestível na produção de 
sabonetes e sabão, com a Purificação do óleo de cozinha coletado, a Produção da Massa Base dos 
Sabonetes, a Produção do Sabão Neutro em Barra e Líquido e a manipulação da massa base e o 
desenvolvimento de sabonetes artesanais com os alunos, conjuntamente com a reciclagem de embalagens 
e artigos para decoração aos produtos. Como resultado espera-se a fabricação de sabão e sabonetes a 
partir de óleo usado, manipulado e decorados artesanalmente, resultando em produtos com potencial 
eficiente e economicamente viáveis, que os alunos se tornem aptos a fabricar seu próprio sabão a partir do 
óleo gerado em suas residências, para consumo próprio e de maneira segura, e que a população torne-se 
consciente dos malefícios do descarte inadequado do óleo, e por fim que haja uma diminuição dos danos 
aos recursos hídricos locais, através da redução do despejo de óleo vegetal residual. 
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