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Óleo de Cozinha – Descarte e Reutilização Sustentável 

 

Resumo 

Atualmente no mercado alimentício à preferência tem sido por produtos processados, 

de fácil preparo e rápidos, sendo as redes de fastfood as pioneiras desses alimentos, 

em principal com elitização das frituras. Com isso a utilização do óleo só vem 

aumentando gradativamente todos os dias, encadeando o descarte inadequado, o 

óleo de cozinha depois de ser utilizado pode causar efeitos nocivos à natureza como: 

uma camada espessa de poluição sobre as águas dos rios e mares, entupimento de 

tubulação e contaminação dos lençóis freáticos. O objetivo a ser atingido neste projeto 

é o descarte correto desse material e de forma sustentável, recolhendo o material e 

devolvendo à comunidade um produto transformado industrialmente e utilizável no 

dia-a-dia, com um custo acessível e lucrativo aos envolvidos. As ações em foco serão 

armazenamento correto do óleo de cozinha usado, processamento industrializado, 

cadastramento das famílias interessadas no projeto para devolução do material 

transformado. Pensando no impacto que o descarte incorreto deste material pode 

causar a visa se eliminar, dizimar do meio ambiente esse agente poluidor e devolve-

lo a sociedade no formato de um produto transformado e utilizável com qualidade. 

 

Introdução 

Diariamente pessoas consomem produtos e alimentos que são provenientes de 

recursos naturais e nem se dão conta de todo o processo que aquele produto passou 

e de quantos elementos da natureza foram utilizados para o seu conforto e bem-estar. 

O Brasil é um dos maiores produtores de soja e de tantos outros grãos, matéria prima 

dos óleos de cozinha, portanto orientamos como fazer o descarte correto do mesmo, 

aproveitando melhor a sua utilidade pós uso. Nossa missão é exatamente esta, de 

conscientização e de luta por um mundo mais limpo e sustentável. 

 

Objetivo 

Obter uma lista de famílias associadas que separarem o material no dia especificado 

para coleta. Transformar esse material em um produto benéfico para o associado por 

um custo que traga benefícios para ambas as partes e também contribuir para um 

meio ambiente melhor. 

 



Metodologia 

• Cadastro de beneficiados, armazenagem da matéria prima, e produção; 

• Produção: Esquente a água até que ela fique morna. Feito isso, despeje-

a em um balde e coloque a soda cáustica no mesmo recipiente 

lentamente. Nunca adicione água sobre a soda! Pode provocar uma 

reação forte e causar acidentes. 

• Misture até diluir. Após esse processo, adicione o álcool lentamente. O 

óleo passa por um Sistema de filtragem de impurezas em seguida, deixe 

o óleo aquecer um pouco, em banho-maria, (a uma temperatura de 

61°C) e é introduzido a soda cáustica preparada anteriormente. 

• Misture por 20 minutos, adicione o vinagre e misture por mais cinco 

minutos onde pode adicionar os ingredientes extras, como corantes e 

óleos essenciais. Nessa etapa, podemos adicionar também a glicerina, 

que produzirá um sabão com uma transparência maior. 

• Deixe esfriar por cinco minutos e despeje no molde com cuidado. Espere 

24 horas para esfriar. Para o sabão ficar pronto para uso, ainda resta 

uma semana de descanso para ele perder a umidade excessiva e 

terminar o processo de cura. 

• Após uma semana passaremos novamente fazendo arrecadação da 

matéria prima e já distribuindo os produtos processados prontos para 

venda e uso. 

 

Desenvolvimento 

O projeto se desenvolveu através de artigos científicos, sites e discussão acadêmica, 

realizando a elaboração de um produto politicamente correto e lucrativo, com relação 

a importância da fabricação do produto e quais seriam os seus benefícios. Ao 

fazermos uma busca literária encontramos diversas receitas e formas distintas da 

fabricação do produto final, não apenas com o óleo de girassol e de soja que são os 

mais comuns dentre as cozinhas brasileiras, mas também com gordura hidrogenada, 

óleo de abacate, gordura animal dentre tantos outros. Tendo assim uma vasta opção 

de matéria prima para processamento e fabricação em alta escala. 

 

 

Resultados Preliminares 



A ideia principal deste trabalho está baseada no uso de óleo comestível para fazer um 

produto comercial e politicamente correto, diminuindo os impactos ambientais por 

conta do descarte inadequado do óleo no meio ambiente, além de obter lucro, 

benefícios a os associados, ao poder púbico e meio ambiente. 
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