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RESUMO 
 
 

PIBID: PRODUÇÃO DE SABÃO UTILIZANDO ÓLEO VEGETAL, UMA EXPERIÊNCIA NO 
ENSINO FUNDAMENTAL RESUMO O descarte incorreto do óleo vegetal pode acarretar 
diversos problemas ambientais e uma alternativa para amenizar esse problema é sua 
reutilização. Esse foi o foco do Projeto “Reciclando e Produzindo Sabão Através de Óleo 
Vegetal”, aplicado em uma escola municipal, localizada no município de Taubaté. A proposta 
para realização do projeto surgiu a partir de questionamentos dos próprios alunos, que haviam 
observado a existência de alguns postos de coletas de óleo de fritura no município, sem, 
porém, qualquer campanha ou sensibilização expondo o problema para a população. Nesta 
direção, o trabalho teve como objetivo desenvolver nos estudantes, conceitos de reciclagem e 
sua importância para o meio ambiente, mostrando como descartar corretamente o óleo vegetal 
utilizado na cozinha, visando, principalmente, incluir os educandos nesse processo, para que 
possam trocar informações, facilitando assim o ensino e a socialização. Por meio de uma 
oficina onde se promoveu a fabricação do sabão a partir do óleo de cozinha usado, oferecendo 
desta forma, aos alunos uma capacitação para que os mesmos pudessem entender que o óleo 
que seria descartado poderia ser utilizado como matéria-prima para a fabricação de outros 
produtos como o sabão, a resina para tintas e para produção de biocombustíveis. O projeto 
envolveu 82 alunos do Ensino Fundamental II. Os resultados obtidos demonstram que 75% dos 
alunos sabiam que o óleo é altamente poluidor quando descartado no ambiente, porém apenas 
cerca de 4% reutilizavam ou davam destino adequado ao óleo residual produzido em suas 
residências, porém com o decorrer do projeto 93% dos alunos conseguiram relacionar as idéias 
propostas sobre o descarte correto do óleo vegetal e que o mesmo pode ter outras utilizações, 
como a fabricação do sabão e apenas 7% dos alunos tiveram dificuldade de assimilar ideias 
propostas, como a importância de não descartar o óleo usado em ralos e suas consequências 
para o ambiente. Através dessa prática, os alunos puderam compreender que para a 
preservação do meio ambiente, pequenas atitudes fazem a diferença, e a partir destes ideais 
tomaram a iniciativa de participar de uma feira de Ciências realizada na escola, na qual tiveram 
contato com a comunidade e distribuíram folders informativos e sabões produzidos por eles no 
ambiente escolar. Por meio destas experiencias, grande parte das crianças conseguiram 
relacionar as atividades a seu cotidiano, compreendendo que, minimizando o impacto do 
descarte incorreto do óleo no meio ambiente, melhoramos a qualidade de vida para a 
comunidade participando do processo da conservação ambiental. Palavras-chave: Reciclagem, 
Óleo vegetal, Sabão. 


