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  Resumo 

Este artigo se compõe a uma invenção organizada pelos alunos citados acima, 
em busca de um mundo mais ecológico. A máquina de fazer sabão está 
fundamentada na reciclagem do óleo de cozinha usado para produção do 
sabão, como um meio ecologicamente correto e socialmente justo de 

desenvolver a consciência ambiental de todos para fazer o descartamento 
correto do óleo. Na sua construção foram utilizados matérias recicláveis: 
Madeira, galão de água, canos, entre outros. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente, o lixo pode ser considerado um dos maiores problemas 

enfrentados pela população mundial. A reciclagem é uma forma muito atrativa 

de gerenciamento de resíduos, pois transforma o 

lixo em insumos, com diversas vantagens econômicas, sociais e ambientais. 

A reciclagem pode contribuir para a economia dos recursos naturais, além de 

possibilitar melhoria no bem-estar da comunidade.Muitos estabelecimentos 

comerciais (restaurantes, bares, lanchonetes, pastelarias, hotéis etc.), 

residências e Escolas jogam o óleo de cozinha usado na rede de esgoto, o que 

causa o entupimento da mesma. 

 

O óleo de cozinha é altamente prejudicial ao meio ambiente e quando jogado 

na pia, em geral, vai direto para a rede de esgoto causando entupimentos, o 

que aumento o custo de tratamento do esgoto, pois para limpar esse óleo 

excedente é necessário o aumento de produtos químicos tóxicos. 

 

Nos locais onde a rede de esgoto é deficiente, invariavelmente, esse óleo 

acaba indo parar nos cursos d’água (rios, córregos, lagos etc.) causando danos 

à fauna e flora aquática. Quando esse óleo é jogado diretamente no solo causa 

impermeabilização, contribuindo para enchentes, ou entra em decomposição, 

soltando gás metano durante esse processo, causando mau cheiro, além de 

agravar o efeito estufa. 

 

Muitos bares, restaurantes, hotéis e residências ainda têm jogado o óleo 

utilizado na cozinha na rede de esgoto, desconhecendo os prejuízos que isso 

causa. Não jogar óleo em fontes de água, na rede de esgoto ou no solo é uma 

questão de cidadania e por isso deve ser incentivada. 

 

Sabendo dessas questões, propomos a Maquina de fazer sabão que será 

executado por nos como um meio ecologicamente correto e socialmente justo 

para resolver essa questão. 

 



Esse projeto está fundamentado na reciclagem do óleo de cozinha usado para 

produção de sabão. 

 

JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO 

Quando pensamos em criar este projeto, levamos em conta a atual situação 

do planeta. Grande parte das refeições e alimentos preparados diariamente 

conta com o uso de óleo vegetal. Assim, em todas as residências e em 

inúmeros estabelecimentos,uma grande quantidade de óleo é utilizada 

periodicamente  

  

Todos hão de concordar que o uso de óleo vegetal na preparação de 

alimentos é indispensável, mas o que se deve fazer com o óleo utilizado na 

preparação desses alimentos? Se esse óleo é jogado no ralo da pia, isso 

causa uma série de problemas e se ele é posto no lixo comum, também. 

Quando o descarte ocorre em uma região com rede de captação de esgotos, 

parte do óleo adere às paredes das tubulações e absorve outras substâncias. 

Essa mistura pegajosa reduz o diâmetro das tubulações prejudicando o 

transporte do esgoto, aumentando a pressão e os vazamentos, diminuindo a 

vida útil e provocando, em alguns casos, o completo entupimento da rede 

coletora. 

 

A demais, caso este resíduo seja despejado em terrenos baldios ou em 

cursos d’águas (rios, córregos, lagos etc.) há interferência na biota aquática e 

terrestre. O óleo de fritura polui os rios por conter carga orgânica elevada 

que, em sua digestão, requer oxigênio dissolvido essencial à respiração dos 

peixes e outras formas de vida. Também contribui para formar um filme 

flutuante que prejudica a oxigenação das águas. Quando lançado no solo, 

causa a impermeabilização dos leitos e terrenos, contribuindo com 

inundações e enchentes, ou entra em decomposição, soltando gás metano 

durante esse processo, causando mau cheiro, além de agravar o efeito 

estufa. O óleo lançado nos rios aumenta o custo do tratamento da água, por 



que obstrui os filtros existentes nas Estações de Tratamento de Água, 

tornando-se assim um grande obstáculo ao seu bom funcionamento. 

 

Firmados nesse rol de informações e espelhados nos inúmeros exemplos 

bem sucedidos é que criamos a maquina de fazer sabão com óleo usado 

como o tema do nosso projeto para feira de ciências da escola. Uma iniciativa 

ecológica e saudável para mobilizar nossa cidade a enfrentar essa questão. 

 

 OBJETIVO  

O nosso projeto tem por meta apresentar a maquina de sabão como um meio 

fácil e ecológico de incentivar as pessoas a descartar corretamente o óleo de 

cozinha. E mostra os prejuízos que o mesmo pode causar no meio ambiente 

caso for descartado incorretamente. 

 

OBJETIVO GERAL. 

Máquina de fazer sabão caseiro tem por objetivo principal a preservação do 

meio ambiente, com o aproveitamento dos óleos residuais de cozinhas, das 

frituras.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Evitar transtornos às redes de esgotamento sanitário e sobrecarga da 

Estação de Tratamento de Esgoto, por meio da redução de lançamentos de 

óleo de cozinha nas pias de estabelecimentos comerciais, nas residências e 

Escolas da cidade; 

 

- Contribuir com a preservação de rios, córregos, nascentes e lagos de nosso 

município e região, evitando que o óleo de cozinha polua tais lugares. 

 



MATERIAIS UTILIZADOS 

  

– PREPARO DO SABÃO 

 

- 1 l de soda cáustica líquida 

- 1 l de água quente 

- 1 copo de sabão em pó 

- 500 ml de detergente 

- 5 l de óleo de cozinha usado 

  

UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 

 

- Avental de cozinha; 

- Luva plástica; 

- Bacia plástica; 

- Caixote de madeira; 

- Galão de água;                                                                                                     

- Registro;                                                                                                                

- Canos PVC;                                                                                                                              

- Tintas;                                                                                                                           

- Garrafas pet; 

 

RESULTADO ESPERADO  

Esperamos levar ao publico com a máquina de fazer sabão uma iniciativa 

ecológica e saudável. Para desenvolver a consciência ambiental de todos para 

fazer o descartamento correto do óleo vegetal, já que o seu uso na preparação 

de alimentos é indispensável. 
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