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Resumo 

Primeiro de Maio é uma cidade considerada turística. O número de habitantes é 
em torno de 11.130, a economia é movida pela agricultura e o comércio. O fluxo 
de emprego é pequeno e considera-se que a coleta de óleo e a fabricação do 
sabão, podem gerar oportunidades de empregos à população. O município 
possui abundância do limão-rosa, ele não precisa de um solo fértil, pois tem uma 
fácil germinação em qualquer tipo de terreno, não necessitando de adubo, e 
todos os outros cuidados para que ele possa crescer. Devido ao fato de não 
haver coleta de óleo usado em Primeiro de Maio, muitas pessoas acabam 
jogando em seus quintais, sendo que o descarte desse produto pode prejudicar 
gravemente o meio ambiente. Um litro de óleo usado pode contaminar cerca de 
1000 m³, por exemplo. Nesse sentido, é fundamental um trabalho de 
conscientização da população acerca dos malefícios do produto lançado 
indiscriminadamente. É necessário orientar sobre a, reutilização para outros fins, 
como a fabricação do sabão, que tem custo é baixo e é de fácil produção. Este 
estudo tem por objetivo apresentar as principais vantagens do reaproveitamento 
do óleo de cozinha, utilizando o limão rosa, fruto que é comum e acessível à 
população na região de Primeiro de Maio (PR). Para isso, a metodologia utilizada 
foi a revisão bibliográfica por meio de textos que tratam a temática em questão, 
juntamente com uma experiência realizada com extração do caldo do limão, 
reutilização do óleo e fabricação do sabão. Conscientizando a população acerca 
dos benefícios da produção de um tipo de sabão com baixo custo e de fácil 
produção, aumenta-se as possibilidades de geração de emprego e de cuidados 
com o meio ambiente. 
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Introdução 

No decorrer da história da humanidade, houveram vários relatos sobre o 

preparo do sabão, de acordo com Reis (2000). A fabricação do sabão se tornou 

uma das atividades mais antigas, tudo indica que o sabão foi descoberto em 

tempos pré-históricos. Quando chovia, os primeiros povos percebiam que 

apareciam espumas onde eles cozinhavam, a água ficava espumante quando 

se estava em um recipiente já usado para cozinhar, com cinzas. Assim, as 

mulheres que trabalhavam com isso, notaram que os recipientes ficavam mais 

limpos. 

Para Drashirley, a fabricação do sabão era apenas gordura animal, cinzas 

vegetais e carbono de potássio, que foi inventado pelos fenícios, os quais 

utilizavam terra argilosa, tendo calcário ou cinzas de madeira. 

Atualmente, todos os dias o óleo de cozinha é descartado de maneira 

incorreta, podendo assim prejudicar os lençóis freáticos poluindo o meio aquático 

e trazendo prejuízos tanto ambientais quanto econômicos. Também pode 

danificar o solo, o clima e a estrutura pública. A camada de óleo na superfície da 

água prejudica a entrada de luz e oxigênio, deixando os peixes com uma oferta 

menor dessas propriedades, podendo até mesmo leva-los à morte. 

No solo tem a capacidade de formar uma camada impermeável, 

impedindo que a chuva consiga infiltrar-se, causando enchentes. No clima 

quando a bactéria realiza a decomposição do óleo, um dos compostos dessa 

reação é o gás metano. Esse gás contribui para o aquecimento global. 

Dessa forma, a reutilização do óleo é um meio de se evitar a poluição do 

meio ambiente. O mesmo pode ser utilizado para a fabricação de sabão. A 

proposta deste trabalho é apresentar uma receita de sabão com os seguintes 

ingredientes: óleo de cozinha reutilizado, soda cáustica e limão rosa. O seu 

preparo é simples e pode ser uma fonte de renda para quem o produzir, além de 

colaborar com a natureza, impedindo o descarte em locais incorretos. 

O limão rosa, cujo nome científico Citrus limonia, fruto do limoeiro cravo, 

possui vários nomes populares, como limão-cravo, limão-cavalo, limão-égua, 

entre outros. Uma fruta cítrica abundante no norte do Paraná, à margem de rios, 

próximos a pastos, montanhas e até mesmo no quintal de casas. Com suco 

abundante e ácido, saboroso e rico em vitamina C. 



De variedade rústica, muito semelhante à tangerina, por possuir cor 

laranja, pouco avermelhada e casca superficialmente solta à poupa. É de origem 

indiana e se adaptou facilmente em nossa região. 

 

Questão Problema 

O descarte incorreto do óleo de cozinha usado tem causado muitos 

problemas para o meio ambiente, poluindo a água e o solo. Sendo assim, uma 

alternativa para evitar danos à natureza seria a fabricação de sabão, na qual, se 

reutiliza o óleo de cozinha e o limão rosa abundante em nossa região. Espera-

se que, com esse projeto possamos conscientizar a população e sanar o 

problema do descarte incorreto de óleo usado em Primeiro de Maio, assim como, 

produzir um sabão de baixo custo e boa qualidade, que também possa contribuir 

para o aumento de renda das famílias. 

 

Objetivo Geral 

Realizar a fabricação de sabão caseiro, usando o limão rosa e 

reaproveitando o óleo de cozinha. 

 

Objetivos Específicos: 

• Aproveitar a abundância do limão no norte do Paraná;  

• Analisar e demonstrar estratégia de utilização do limão. 

• Investigar e experimentar o processo de reutilização do óleo na 

produção do sabão; 

• Elencar as principais vantagens e proveitos do sabão fabricado com limão 

e óleo. 

 

Método 

A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica por meio de textos que 

tratam da temática em questão, juntamente com uma experiência realizada na 

produção do sabão iniciando com a extração do caldo limão, coleta do óleo de 

cozinha e reutilização na fabricação do sabão. Como se deu o processo: 

 

Coleta de Limão 



Foi realizada a coleta dos limões rosa pelas alunas em sítios da cidade de 

Primeiro de Maio. Foram colhidos aproximadamente 5 Kg de limões, de onde se 

extraíram o caldo, com o auxílio de um espremedor. 

 

Coleta de Óleo Reutilizado 

Ocorreu durante o mês julho, através de campanha de reaproveitamento 

realizada junto com alunos e pais da comunidade escolar. Posteriormente foi 

realizada, pelas alunas, uma coleta nos domicílios da cidade, pois, em Primeiro 

de Maio não há postos de coleta de óleo. 

 

Fabricação de Sabão 

O sabão foi feito através da mistura do caldo de limão, soda e óleo. Após 

os ingredientes serem homogeneizados, durante 5 minutos, o sabão líquido foi 

colocado em potes para adquirirem o formato desejado após a solidificação. 

 

Pesquisa de Preço 

Foi realizada uma pesquisa de preço de sabão em um mercado local para 

fazer um comparação do lucro do sabão, comprovando o baixo custo da receita. 

 

Materiais 

Materiais utilizados na fabricação do sabão: 

• 1 kg de soda cáustica; 

• 2 L de caldo de limão; 

• 3 L de óleo reutilizado. 

 

Resultados 

A receita do sabão de limão rendeu 8,147kg. Foi feita uma pesquisa nos 

mercados da cidade e constatou-se que 1kg da marca A, que foi escolhida por 

ser a mais utilizada, custava R$ 7,50, enquanto o produto produzido a partir do 

reaproveitamento de óleo e limão rosa teve um custo de produção de R$ 1,53. 

Podemos então compreender que houve um lucro de R$ 48,50 em relação ao 

sabão da marca A, o que corresponde que 1kg do sabão de limão equivale a 

204g da marca A. 



Vale ressaltar também que a cada 100g do sabão de limão custa R$ 0,15, 

e a cada 100g da marca A custa R$ 0,75. Sendo assim, o sabão de limão custou 

79,6% mais barato em relação à marca comparada. 

O sabão de limão foi testado pelos pais dos alunos e utilizado na limpeza 

da escola, tendo grande aceitação, pois além de possuir baixo custo, é eficiente 

na limpeza. Sendo assim, o mesmo pode ser servir para reduzir gastos e 

contribuir para a geração de emprego. 

 

Gráfico 1: Comparação entre os preços do sabão da marca A e o sabão de limão 
produzido pelos alunos. 

 

 

Tabela: Comparação entre os custos de 8,147 Kg dos sabões de limão e da marca A. 
Resultando em um lucro de 48,60 reais do sabão de limão. 

 Sabão de Limão Sabão Marca A 

Total de Kg da receita 8,147 8,147 

Custo do sabão 12,50 61,10 

Lucro Receita – custo = 48,60 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 2: Mostra o total do custo da receita de 8,147kg que é 12,50 reais, que equivale 
a 100% dos gastos com a fabricação do sabão. E o lucro em comparação com a mesma 
quantidade da marca A que é de 48,60 reais e equivale a 388,8 %. 

 

 

 

 

Cronograma de Atividades 

Data Local Atividade Realizada 

05/06 a 13/06 Col. Est. Marechal Castelo Branco Planejamento da Pesquisa 

19/06 a 29/06 Col. Est. Marechal Castelo Branco Revisão Bibliográfica 

20/06 Col. Est. Marechal Castelo Branco Campanha de reutilização de óleo 

25/06 Sítio Cardozo Coleta de Limão 

26/06 Residências  Coleta de Óleo 

27/06 a 15/08 Col. Est. Marechal Castelo Branco Escrita do Projeto 

04/07 Col. Est. Marechal Castelo Branco Fabricação do Sabão 

01/08 Mercado  Pesquisa de preço de sabão 

07/08 Col. Est. Marechal Castelo Branco Análise dos Resultados 
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