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RESUMO 
 
 

Um dos problemas comuns entre donas de casa, cozinheiros e chefes de cozinha é o forte 
cheiro de alho que fica impregnado nas mãos quando se utiliza esse item culinário. Esse odor 
característico se deve à presença de um composto sulfurado presente no alho. Os compostos 
sulfurados, ou seja, aqueles que possuem um ou mais átomos de enxofre em sua estrutura, 
são responsáveis por alguns dos piores cheiros conhecidos. Os alimentos que possuem grande 
quantidade de enxofre, como o alho e a cebola, apresentam esses cheiros ruins. No caso do 
alho, ele possui ingrediente ativo, o dissulfeto de dipropenila, com dois átomos de enxofre em 
sua molécula. Quando se corta ou amassa o alho, suas enzimas transformam o dissulfeto de 
dipropenila na alicina, ocorrendo, então, uma oxidação branda. A alicina perde facilmente os 
seus átomos de oxigênio e converte-se novamente no dissulfeto, que é mais volátil. A alicina é 
uma substancia que gera o odor desagradável do alho. Sabe-se, pelo senso comum, que ao 
esfregar o alumínio metálico ou até mesmo o aço inox, este odor diminui consideravelmente. A 
explicação mais provável é de que os íons metálicos são capazes de catalisar a oxidação dos 
ácidos e do enxofre causadores desse cheiro. A proposta deste projeto é produzir um sabonete 
com uma base de glicerina e, ao final, acrescentando-se o sulfato de alumínio. O sulfato de 
alumínio é um sal utilizado numa das etapas de tratamento de água, contendo o íon Al3+. A 
ideia é verificar se a presença desse íon na fórmula do sabonete será eficaz na remoção do 
odor de alho das mãos, como acontece com o metal alumínio. A confecção do sabonete 
consiste no derretimento da base de glicerina (cortando a base em pedaços e levando em 
banho-maria), depois da base estar completamente líquida, acrescentaremos algumas gotas de 
corante e em seguida a essência de hortelã, com isso acrescenta-se uma suspensão aquosa 
de sulfato de alumínio misturando-se tudo, até obter a consistência do sabonete. 
Procedimento: corte a glicerina em pequenos cubos e reserve, ferva água em banho-maria, 
adicione os pedaços de glicerina à água e diminua a temperatura, mexa ocasionalmente até 
que a glicerina derreta, remova a base do sabonete do calor, adicione o corante até obter a 
tonalidade desejada, então adicione o óleo essencial de hortelã e mexa bem, borrife o molde 
com álcool isopropílico, isso ajudará a evitar a formação de bolhas e facilitará a remoção do 
sabonete pronto, despeje a base no molde, espere um pouco para verificar se quaisquer 
bolhas de ar se formarão na superfície da mistura, então borrife álcool isopropílico levemente 
para dispersá-las, deixe o sabonete esfriar por uma hora antes de colocá-lo no congelador, 
aguarde 30 minutos e então o remova, certifique-se de que ele esteja completamente 
endurecido antes de removê-lo do molde. O sabonete caseiro de hortelã oferece muitos 
benefícios à saúde. Ao contrário das versões comerciais, ele contém uma grande quantidade 
de glicerina, um subproduto natural do sabão que hidrata e nutre a pele. A hortelã também 
combate o estresse, alivia a pele irritada e refresca os sentidos eficazmente. Um limpador 
suave, porém eficaz, o sabonete caseiro de hortelã é ideal para uso diário e pode ser fabricado 
com ingredientes encontrados em uma loja de pro-dutos para artesanato local. Ainda não se 
tem o resultado, pois os testes não foram realizados. Palavras-chave: Cheiro de alho. Sulfato 
de alumínio. Sabonete. 


