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Introdução 

“Pessoas e civilizações sobreviveram e ainda 

sobrevivem a custa de conhecimentos práticos e 

tradições acumuladas ao longo do tempo, sem uma 

base dita científica constituída de forma explícita”.
1
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Esses conhecimentos são conseguidos através de 

tentativa e erro. O sabão utilizado desde o século 

XXV a.C.  somente teve a sua produção 

reconhecida como uma reação química a partir do 

século XIX. A reação de saponificação foi 

descoberta por Chevreul. (1786 - 1889). Portanto 

durante mais de 4500 anos a reação foi realizada 

tendo como base apenas o conhecimento popular. 

Apesar da industrialização, nunca se perdeu a 

tradição da fabricação caseira, utilizando as 

mesmas matérias-primas principais e materiais que 

melhoram sua eficiência. No caso específico das 

cinzas, além de fornecer o reagente básico, torna o 

sabão abrasivo. Muitos outros materiais têm sido 

popularmente usados para esse fim. Com o intuito 

de estudar os sabões populares sob esses aspectos 

e a estequiometria dos reagentes, foram coletadas 

cinco receitas obtidas de pessoas que as produzem 

ou pela internet. Foi escolhida a receita mais 

simples, reproduzida no laboratório, para o estudo 

de alguns parâmetros. 

Resultados e Discussão 

O uso de matéria-prima acessível, como gordura de 
frango e óleo usado, é comum nas receitas. Suas 
quantidades variaram entre 2 a 5L. Fazem parte 
também alguns outros materiais extras além dos 
reagentes essenciais, entre eles estão: etanol, 
limão, vinagre, sabões e detergentes 
industrializados. A composição destes últimos foi 
levantada através de seus rótulos. Com relação aos 
materiais extras foram estudadas as prováveis 
funções no produto. A estequiometria das receitas 
coletadas foi calculada considerando a soda 
cáustica com pureza de 95% e os índices de 
saponificação dos óleos da literatura e, no caso da 
gordura de frango, este foi determinado em 
laboratório de química da UFRRJ. Os resultados  
mostraram excesso de soda em todos os casos. 
Para os óleos de cozinha o excesso variou de 20 a 
21% e o pH  ficou entre 13 e 14. Para a gordura de 
frango o excesso de base foi próximo de 24%, 

apresentando um pH de 14. Do sabão obtido no 
laboratório retirou-se uma amostra sólida, fez-se 
uma solução e avaliou-se o pH a partir de papel 
indicador universal. Este apresentou o mesmo 
resultado previsto teoricamente. Adicionou-se 
vinagre gota a gota à solução preparada 
anteriormente até atingir um pH de 9,5, sem que a 
capacidade de limpeza do sabão fosse diminuída. 
Este fato permite concluir que a adição de 
ingredientes extras como limão e vinagre deve 
minimizar o excesso de soda nas receitas. Em 
relação a adição de álcool infere-se que a 
solubilização do óleo se faz melhor em etanol que 
em água. O processo de solubilização do etanol em 
água é exotérmico, e, consequentemente, o calor 
liberado acelera a reação. A adição do etanol, 
portanto, aumenta a velocidade de reação. O 
“sabão em pó” quimicamente é um detergente 
(sulfonatos e sais de aminas) e por isso é efetivo em 
água dura. Sua capacidade de limpeza também é 
aumentada pelos branqueadores óticos e 
sequestrantes de metais. A adição de uma pequena 
quantidade de sabão em pó é suficiente para 
aumentar sua eficiência. 

Conclusões 

O homem sempre usou de seus conhecimentos 
práticos para produção de materiais mesmo sem 
base científica. No caso dos sabões caseiros pode-
se concluir que atualmente ele continua 
aperfeiçoando sua produção, apropriando-se de 
conhecimentos oriundos da Ciência e Tecnologia. 
 O estudo de sabões caseiros é tema adequado 
para relacionar a Química com os saberes 
populares. A aplicação que interage o lado prático e 
cultural com a ciência cria um paralelismo da ação 
cotidiana simples com o pensamento lógico e 
compreensível. 

Agradecimentos 

 CAPES, PIBID-UFRRJ, ICE-Dequim UFRRJ. 

_____________ 
 
1 http://www.schwartzman.org.br/simon/ABA.htm 
 

 
 

.  
 

mailto:estherquimica.rural@hotmail.com
http://www.schwartzman.org.br/simon/ABA.htm

