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Introdução 

Apesar da industrialização, a produção de 
sabões caseiros nunca deixou de ser feita. Nas 
periferias de nossas cidades a fabricação de 
sabões e detergentes é atividade típica de 
pequenos empreendimentos e indústrias 
caseiras. Alunos do Curso de Química são 
requisitados a participarem de atividades com 
possibilidade de geração de emprego e renda em 
instituições sociais e congregações religiosas 
para divulgação desses conhecimentos e 
treinamento de interessados. Ao pesquisar as 
receitas para a produção de sabões caseiros foi 
encontrado o uso de gordura de frango como 
matéria prima. Não sendo esse material produto 
comercial, não há registro dos valores do seu 
índice de saponificação exigidos pelos órgãos 
reguladores. O mesmo é fundamental para a 
execução dessas reações. Ele permite calcular a 
quantidade do material lipídico e da base 
necessários para a reação que é específica para 
cada material, pois cada um deles possui 
proporções diferentes de triacilglicerídeos e 
consequentemente de ácidos graxos. A 
quantidade não adequada dos reagentes pode 
levar a um produto muito cáustico ou à 
saponificação incompleta, diminuindo o 
rendimento e surgindo sabão com excesso de 
óleo..Esse trabalho tem como objetivo a 
determinação do índice de saponificação da 
gordura de frango com a finalidade de estudar 
seu uso na produção de sabão caseiro. Por 
definição índice de saponificação é a quantidade 
de KOH em mg necessária para hidrolisar 1 g do 
triglicerídeo.  

Resultados e Discussão 

A gordura de frango presente nas vísceras foi 
separada dos demais materiais por  derretimento 
a 80ºC e decantação. A gordura foi usada na 
determinação do índice de saponificação. O 
método utilizado consistiu na hidrolise a quente 
com excesso da base KOH e titulação desse  
excesso ao final da reação.

1,2
 A medida foi 

realizada em triplicata e o valor médio 
encontrado foi 202 (mg de KOH).  
Para calcular o valor teórico, usou-se a 
composição da gordura de galinha doméstica, 
em ácidos graxos, encontrada na literatura

3
: 

palmítico (C16H32O2, mm=256,42): 18,4-19,3 – 

média (renormalizada) = 18,85 (18,86); 

esteárico (C18H36O2, mm=284,48): 7,5-8,9 = 8,20 

(8,20); oleico (C18H34O2, mm=282,46): 54,7-55,4 

= 55,05 (55,08) média; linoleico (C18H32O2, 

mm=280.45): 17,8-17,9 = 17,85 (17,86). Logo a 
massa molecular do ácido graxo médio é: 
277,356 e a do correspondente triacilglicerídeo é: 
870.084 g; o índice de saponificação (teórico) 
será: 168,3 (3xKOH) / 870,0843 = 0,19343 ou 
193,4 (mg KOH).

 
Logo, o valor experimental está 

coerente com a literatura
4
 e com o valor teórico 

calculado. (O uso prático deste índice envolve a 
conversão para o peso da base empregada, 
equivalente a este peso de KOH.) 

Conclusões 

Para que a produção de sabão – processo 

artesanal e industrial tradicional, praticado desde 

a época medieval, pré-ciência moderna – seja 

incorporada à didática da Química  

contemporânea ou na prática artesanal  é 

necessário que se tenha conhecimento das 

reações químicas que ocorrem nesse processo 

de saponificação, pois existe uma razão 

estequiométrica que precisa ser respeitada, 

expressa pelo  índice de saponificação. Então, 

ao ser desenvolvido um trabalho de produção de 

sabão a partir da gordura de frango ou outra 

gordura, tanto em escolas com enfoque 

acadêmico quanto em outras instituições, é 

necessário que se leve em consideração mais 

que simples receitas de saberes populares. O 

índice de saponificação deve ser considerado, 

para que haja maior qualidade do produto final, 

sem grande excesso de base ou de gordura. 
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