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INTRODUÇÃO 

A Presente Produção Pedagógica na forma de Unidade Didática será 

implementada no Colégio Estadual João XXIII – Ensino Médio, no município de 

Janiópolis – PR, direcionada especificamente para alunos do 3º ano do Ensino 

Médio. Será desenvolvida em um período de 32 aulas, durante o primeiro semestre 

do ano letivo de 2015, em contra – turno, para não comprometer o planejamento 

anual de química, do referido ano letivo e por acreditarmos que o resultado será bem 

mais significativo se assim o fizermos. 

O objetivo desta Unidade Didática é promover o ensino de química utilizando 

uma metodologia diferenciada, de forma a proporcionar uma aprendizagem 

prazerosa e significativa dos conteúdos de química, vinculando-os à preservação do 

meio ambiente e a uma nova perspectiva de mercado de trabalho, mostrando os 

efeitos nocivos do descarte incorreto do óleo de cozinha ao meio ambiente e uma 

maneira ecologicamente correta de reaproveitar esse resíduo, por meio da produção 

de sabão. A proposta visa à diminuição dos impactos ambientais causados por estes 

resíduos, por meio de uma abordagem contextualizada, de modo que favoreça essa 

aprendizagem significativa.  

 Assim, várias estratégias de ação serão utilizadas, pois entendemos que em 

sua prática pedagógica, o professor deve diversificar sua metodologia de trabalho, 

para atingir todos os alunos e favorecer a participação efetiva dos mesmos, inclusive 

na construção do conhecimento. E isso o professor pode proporcionar ao fazer uso 

de estratégias que estabeleçam relações contextuais, isto é, que aproximam o 

conteúdo científico à realidade do aluno, visando à aprendizagem significativa, que 

se constitui em um dos grandes desafios no processo de ensino e aprendizagem. 

Sobre isso, Moreira (2011) relata que, para que o estudante realmente 

aprenda de forma significativa, o professor precisa rever sua postura nos processos 

de ensino e de aprendizagem. Ele deve atuar como mediador nesse processo, 

permitindo ao aluno a posição central. O aluno precisa ter papel ativo durante as 

aulas. É isso o que se pretende possibilitar com essa Unidade Didática. 

Ainda segundo Moreira (2011), a aprendizagem se torna significativa quando 

os conhecimentos científicos, trabalhados com símbolos, interagem com aquilo que 

o aprendiz já sabe, isto é, conhecimentos relevantes já existentes na estrutura 

cognitiva desse sujeito que aprende, incorporando-se a ele e proporcionando 



mudanças significativas em sua forma de atuar no mundo. Para que isso aconteça, é 

importante a participação do professor como mediador do processo. 

 

MATERIAL DIDÁTICO 

O desenvolvimento do projeto se dará com foco central na coleta e 

reutilização de óleo vegetal usado nas cozinhas das residências e estabelecimentos 

comerciais da cidade. Para isso pretende-se trabalhar questões relativas aos 

conceitos químicos com atividades das mais variadas, incluindo o uso desse resíduo 

na fabricação de produtos de limpeza.  

Neste sentido, idealizou-se as seguintes atividades, que foram divididas em 

sete (7) momentos descritos a seguir: 

 

1º MOMENTO – VISITA E CONVITE ÀS TURMAS DE TERCEIROS ANOS 

As turmas de terceiros anos de ensino médio dos turnos matutino (3ºA) e 

noturno (3ºC) serão visitadas e convidadas para participarem do projeto, 

oportunidade em que serão explicados os objetivos e metodologias a serem 

desenvolvidas, bem como salientada a importância da colaboração e participação 

dos alunos para o sucesso do mesmo. Como já mencionado, as atividades serão 

realizadas em contra turno. 

 

2º MOMENTO – SENSIBILIZAÇÃO 

Para iniciar o desenvolvimento do projeto, será realizado um trabalho de 

sensibilização com os alunos. Para isso, serão desenvolvidas várias atividades com 

o objetivo de proporcionar oportunidade de reflexão sobre as questões ambientais e 

despertar o interesse para o aprendizado de química. 

ATIVIDADE 1: APRESENTAÇÃO DE VÍDEOS; REFLEXÃO; DEBATE E 

RESOLUÇÃO DE QUESTÕES SOBRE O TEMA ABORDADO. 

DURAÇÃO: 02 HORAS/AULAS 

Serão apresentados três vídeos, com auxílio do data show. 

Vídeo 1:  Aborda o descarte inadequado do óleo de cozinha. 



Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=-u_DMPfKp3s 

 Vídeo de 5 minutos que tem por finalidade a sensibilização dos alunos em 

relação às questões ambientais e como instrumento de maior compreensão do 

assunto abordado. 

Vídeo 2:  Trata do descarte correto do resíduo de óleo de cozinha.  

Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=BVu77VXEBac 

Esse vídeo tem duração de 2 minutos e mostra a maneira correta de realizar 

o descarte do resíduo de óleo de fritura.  

Vídeo 3: Também aborda o descarte do óleo de cozinha. 

Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=B6Cek0KZuck 

 Vídeo de 5:50 minutos mostrando a ação de um político que se sensibilizou 

com o problema, criou um projeto e conseguiu transformá-lo em lei, proibindo o 

descarte incorreto do óleo de cozinha. 

Discussão, Reflexão e Socialização.  

Após assistirem aos vídeos, os alunos serão instigados e orientados pela 

professora para iniciarem uma discussão sobre o tema em questão. Para isso, serão 

divididos em grupo de 4 integrantes. Utilizarão as questões listadas a seguir como 

base para a discussão e para a elaboração das respostas. Em seguida as respostas 

de cada grupo serão socializadas, momento em que serão expostas opiniões, 

críticas, sugestões e reflexões. A seguir a professora fará o fechamento da atividade 

realizando a devida mediação. As questões respondidas por escrito, por cada grupo, 

serão recolhidas para fazerem parte de uma avaliação processual. 

Questões para discussão: 

- Você tinha conhecimento, antes da apresentação desses vídeos, do impacto 

ambiental provocado pelo descarte incorreto do resíduo do óleo de cozinha? O que 

pensa sobre isso? 

- Você tinha noção de que a cada litro de óleo descartado no solo um milhão de 

litros de água são contaminados no lençol freático?  O que pensa sobre isso? 

- Como você imagina que esteja acontecendo o descarte do óleo de cozinha em sua 

residência? 

http://www.youtube.com/watch?v=-u_DMPfKp3s
http://www.youtube.com/watch?v=BVu77VXEBac
http://www.youtube.com/watch?v=B6Cek0KZuck


- Você considera importante a divulgação das consequências do descarte incorreto 

do óleo de cozinha, para o meio ambiente, aos familiares e comunidade escolar? E 

na rádio local, para toda a comunidade? Justifique. 

- Seria interessante convidarmos um vereador para nos visitar, na escola, e 

discutirmos a possibilidade da criação de lei municipal para o descarte do resíduo do 

óleo de fritura, após sensibilização sobre a problemática do descarte incorreto do 

mesmo? Justifique. 

- Que sugestões poderiam ser dadas ao vereador com o intuito de colaborar para a 

conscientização da população da cidade a respeito do tema abordado? 

- Ao retornar à sua casa pergunte a sua mãe (ou responsável), como efetivamente 

tem acontecido o descarte do óleo de fritura em sua casa e traga a resposta para 

discutirmos em nosso próximo encontro.  

ATIVIDADE 2: REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE CAMPO. 

 DURAÇÃO: 02 HORAS/AULAS.  

Os alunos serão previamente orientados pela professora para se organizarem 

em equipes de 5 integrantes, com o intuito de realizarem uma pesquisa de campo. 

Cada equipe escolherá, aleatoriamente, 2 residências e 1 empresa comercial (bar, 

lanchonete, pizzaria, restaurante ou hotel) no entorno do Colégio, ou o mais próximo 

possível. O objetivo será recolher informações sobre a maneira como essas famílias 

e empresas realizam o descarte do resíduo de óleo que produzem e se têm 

conhecimento do efeito do mesmo ao meio ambiente. Assim, pretende-se despertar 

o interesse da comunidade para o tema, bem como para o seu envolvimento no 

projeto.  

Chegando aos locais determinados, os alunos se apresentarão e ao projeto e 

farão alguns questionamentos sobre o referido assunto.  

Aplicação do Questionário  

O questionário a seguir, será aplicado pelos alunos, aos donos das 

residências e estabelecimentos comerciais visitados. Em seguida, em sala de aula, 

será feita a socialização dos resultados. Cada equipe produzirá um cartaz com os 

resultados obtidos na pesquisa e apresentará para os colegas. Nesse momento os 

alunos serão orientados a realizarem comentários a respeito das respostas obtidas e 



terão a possibilidade de fazer um comparativo dos resultados, além de explicitarem 

sua opinião e refletirem sobre o assunto. 

Questões: 

- Têm o hábito de preparar e/ou consumir alimentos fritos? Com que frequência? 

- Conhece os danos à saúde, provocados pelo consumo excessivo de frituras? 

Gostaria de ter acesso a essas informações pela rádio local? 

- Qual a quantidade aproximada de resíduo de óleo de fritura é produzido durante 

um mês na residência ou estabelecimento comercial? 

- Qual o destino dado ao resíduo do óleo de fritura? 

- Conhece os danos ao meio ambiente, provocados pelo descarte incorreto do 

resíduo do óleo? Gostaria de ter acesso a essas informações pelo rádio local?  

- Poderia colaborar com o projeto, guardando o resíduo de óleo produzido a partir de 

hoje, para coletarmos brevemente e assim darmos sequencia ao projeto, isto é, 

produzirmos materiais de limpeza utilizando esse material? 

ATIVIDADE 3:  LEITURA, REFLEXÃO E DEBATE  

DURAÇÃO: 01 HORA/AULA. 

No laboratório de informática, os alunos farão a leitura, do texto “Óleo de Cozinha - 

Lixo que vira limpeza e renda”, disponível em: 

www.planetasustentavel.abril.com.br/noticia/ambiente/conteudo_260611.shtml Em 

seguida, de volta à sala de aula, formarão grupos com 5 integrantes. Cada grupo 

discutirá e fará reflexões sobre o texto, baseando-se nas seguintes questões: 

- Tinha alguma informação, no texto, que até então você desconhecia? 

- De acordo com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

(Sabesp), o acúmulo de óleo ou de gordura nos canos pode causar entupimento, 

refluxo de esgoto e até rompimento das redes de coleta. Você acredita que esse 

problema também pode acontecer nas pequenas cidades, como Janiópolis, ou é 

exclusivo de grandes centros? 

- Segundo o texto, o óleo pode impermeabilizar o solo, o que dificulta a absorção de 

água e pode até causar enchentes. Esse problema tem sido observado em seu 

município? 

file:///C:/Users/windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/NR7B9P84/www.planetasustentavel.abril.com.br/noticia/ambiente/conteudo_260611.shtml


- O texto informa que, quando o óleo é despejado diretamente nos rios e represas, 

fica na superfície, impedindo a entrada de luz e ameaçando a vida de espécies 

aquáticas. Esse fenômeno tem sido observado em Janiópolis? 

- O texto relata que existe uma estimativa de que cada família consuma cerca de 1,5 

litro de óleo por mês, ou cerca de 18 litros por ano. Você tinha noção desses 

valores? Em sua concepção, é pouco, ou não? Já tinha parado para refletir sobre o 

que é feito com todo esse resíduo que é produzido por cada família e sobre como o 

destino incorreto pode provocar graves danos ambientais e sociais? Qual sua 

opinião a respeito do assunto? 

- O texto sugere que o Estado deve realizar trabalhos educacionais em massa, 

conscientizando a população para os problemas que o óleo, utilizado nas frituras, 

pode causar em nosso planeta, já sob tantas outras ameaças. Qual sua opinião a 

respeito disso? 

- Qual seria a solução para o resíduo do óleo de cozinha, no município de 

Janiópolis? Como você poderia contribuir para isso? 

Construindo um Texto  

Usando como apoio as questões anteriormente tratadas, cada aluno, 

individualmente, construirá um texto com o título: Resíduo do Óleo de Cozinha – Um 

problema que precisa de solução. Essa atividade será recolhida no final da aula, 

para fazer parte da avaliação processual. 

Em seguida, iniciarão a produção de um folder explicativo que terá 

continuidade durante toda a implementação do projeto e cuja finalidade é a 

distribuição na escola (ou na comunidade, caso consigam a verba necessária para a 

impressão na gráfica, ou autorização da diretora para impressão na escola), para 

alertar os outros estudantes e a comunidade em geral a respeito do assunto. 

ATIVIDADE 4: PALESTRA  

DURAÇÃO: 03 HORAS/AULAS. 

Para proferir a palestra, teremos a presença do senhor Gilson Martins, 

funcionário responsável pela EMATER, formado em Tecnologia em Meio Ambiente e 

em Ciências Jurídicas. O palestrante falará sobre as implicações sociais e 

ambientais do descarte incorreto do resíduo do óleo de fritura para o meio ambiente. 



Ao término de sua fala será concedido aos presentes um intervalo para 

questionamentos. 

  Serão convidados, para prestigiarem a referida palestra, além dos alunos que 

participam do projeto, a diretora, equipe pedagógica, funcionários da escola 

(agentes 1 e 2) e todos os demais alunos, por entendermos que o assunto em 

questão é relevante para todos.   

 Após a palestra, os alunos serão divididos em equipes de três integrantes. 

Cada equipe deverá elaborar um cartaz que contenha informações e conhecimentos 

adquiridos com a palestra e com as demais atividades desenvolvidas. Para essa 

produção serão utilizados diferentes meios de comunicação (pequenos textos, 

desenhos, gráficos, figuras). 

 

3º MOMENTO - VISITA À INDÚSTRIA DE ÓLEO 

ATIVIDADE 1: PESQUISA PREPARATÓRIA PARA VISITA A INDÚSTRIA DE 

ÓLEO.  

DURAÇÃO: 02 HORAS/AULAS. 

Os alunos serão encaminhados ao laboratório de informática e serão 

previamente orientados para que pesquisem buscando informações confiáveis sobre 

a empresa de óleo que será visitada e seu envolvimento com a produção e 

distribuição desse produto, bem como sobre a composição química do óleo vegetal; 

como ocorre sua extração; quais as transformações possíveis após o processo de 

fritura; as consequências do uso excessivo desse produto para a saúde e a 

consequência do descarte incorreto para o meio ambiente. Para isso algumas 

questões de orientação serão dadas com o intuito de organizar a pesquisa. 

Questões:  

QUANTO À INDÚSTRIA DE ÓLEO: 

- Em que ano foi fundada a indústria de óleo? 

- Quantos funcionários existem na Indústria de Óleo atualmente? 

- Ela realiza algum trabalho social? 

- Que produtos a cooperativa produz?  



- Como acontece a extração do óleo de soja? 

- Existe tratamento de resíduos provenientes da produção desse óleo? 

- A cooperativa tem preocupação com o meio ambiente? Quais ações ela 

implementa nesse sentido? 

QUANTO AOS ÓLEOS: 

- Qual a composição química do óleo de soja? 

- Que transformações químicas acontecem no processo de fritura do óleo de soja? 

- Quais os danos à saúde provocados pelo uso excessivo de frituras? 

- Quais os danos à saúde provocados pela reutilização do óleo de fritura? 

- Quando jogamos o óleo de fritura na pia da cozinha, qual o percurso percorrido por 

esse resíduo e os danos provocados em termo de saneamento básico e meio 

ambiente? 

- Quando descartamos o óleo no quintal, qual o destino do mesmo e quais os danos 

provocados? 

ATIVIDADE 2: VISITA À INDÚSTRIA DE ÓLEO DE SOJA  

DURAÇÃO: 05 HORAS/AULAS 

Os alunos, juntamente com a professora visitarão uma Indústria de Óleo de 

Soja situada na cidade de Campo Mourão. Essa visita tem por objetivo, permitir aos 

estudantes o acesso a uma indústria de óleo para verificar seu funcionamento e 

ampliar conhecimentos em relação ao assunto “óleos”.  

Durante a visita os alunos deverão ficar atentos para as seguintes questões:  

- Qual é a quantidade de soja, utilizada por mês nessa indústria e que se destina à 

produção de óleo? 

- Qual é a quantidade de óleo produzida pela empresa mensalmente? 

- Como acontece o envase do óleo produzido? 

- Quem produz os frascos plásticos para acondicionar o óleo? 

- Quem produz os rótulos das embalagens de óleo de soja? 

- O óleo produzido é vendido para quais regiões do país? É exportado? 



- Como se classifica essa indústria no ranking nacional em relação à produção de 

óleo de soja? 

- A empresa possui um projeto para captação do resíduo do óleo que produz, em 

prol do meio ambiente? Caso não possua, pensa em criar?  

- Existe um laboratório de controle de qualidade? 

- Que procedimentos são realizados para mensurar a qualidade do óleo produzido? 

- Que especificações esse produto deve apresentar para ser comercializado? 

 

4º MOMENTO – APRENDENDO A QUÍMICA DO ÓLEO E DO SABÃO 

Momento de ter acesso a conceitos e conhecimentos químicos, propriamente 

ditos, e relacioná-los ao óleo e sabão, que são os objetos de trabalho dessa 

implementação, de forma a tornar a aprendizagem algo significativo. 

ATIVIDADE 1: PESQUISA ORIENTADA: ÓLEO DE SOJA E SAPONIFICAÇÃO. 

DURAÇÃO: 03 HORAS/AULAS. 

Os alunos serão orientados a realizarem uma pesquisa, no laboratório de 

informática e/ou biblioteca, sobre o óleo de soja e a reação de saponificação. O 

objetivo dessa atividade é entender a química do óleo e as transformações que 

ocorrem no processo de fritura e saponificação, bem como levantar informações que 

permitirão relacionar os produtos do cotidiano (óleo e sabão), com os conteúdos 

químicos trabalhados em sala de aula fazendo assim com que a aprendizagem 

possa ser mais interessante e menos distante da realidade dos alunos. Para tanto, 

os alunos receberão as orientações a seguir, que os auxiliarão na execução da 

atividade: 

- Verificar o grupo funcional na estrutura química dos ácidos graxos presente no óleo 

de soja. 

- Analisar a estrutura química dos ácidos graxos presente no óleo de soja e 

classificar a cadeia carbônica em (aberta/fechada; normal/ramificada; 

saturada/insaturada; homogênea/heterogênea).  

- Analisar a estrutura química dos ácidos graxos presente no óleo de soja e 

classificar os átomos de carbono (primário; secundário; terciário; quaternário).  



- Identificar a substância química produzida após a reutilização consecutiva do óleo 

de cozinha em várias frituras e suas características. 

- Relatar as transformações que acontecem com o óleo de soja durante o processo 

de fritura. 

 - Identificar as reações de saponificação e esquematizá-las. 

Queremos salientar que os alunos estarão, a todo momento, acompanhados 

pela professora, que dará o suporte necessário para que consigam desenvolver 

essa atividade, esclarecendo as eventuais dúvidas e dificuldades e como devolutiva 

produzirão um texto englobando todos os itens mencionados no questionário 

anterior.  

ATIVIDADE 2: RETOMADA DE CONCEITOS  QUÍMICOS. 

DURAÇÃO: 02 HORAS/AULAS. 

Em sala de aula, será realizada uma revisita aos conteúdos: classificação das 

cadeias carbônicas e dos carbonos das moléculas orgânicas; grupos funcionais que 

caracterizam cada função orgânica; bem como reação química (como ocorre; 

reagentes; produtos; reação de saponificação), conteúdos esses já trabalhados em 

sala de aula durante as aulas de química realizadas para cumprir o planejamento 

anual. A professora fará explanações orais e dará exemplos procurando trabalhar de 

forma dialógica para envolver todos os alunos nas discussões. Em seguida 

responderão alguns questionamentos sobre o conteúdo trabalhado: 

Atividades para Refletir e Responder: 

1 - (ENEM, 2009 – Adaptado). Suponha que o chefe do departamento de 

administração de uma empresa tenha feito um discurso defendendo a ideia de que 

os funcionários deveriam cuidar do meio ambiente no espaço da empresa. Um dos 

funcionários levantou-se e comentou que o conceito de meio ambiente não era claro 

o suficiente para se falar sobre esse assunto naquele lugar. 

Considerando que o chefe do departamento de administração entende que a 

empresa é parte do meio ambiente, qual definição de meio ambiente mais se 

aproxima dessa concepção? 

2 - (ENEM, 2009 - Adaptado). Nos últimos 60 anos, a população mundial duplicou, 

enquanto o consumo de água foi multiplicado por sete. Da água existente no 



planeta, 97% são de água salgada (mares e oceanos), 2% formam geleiras 

inacessíveis e apenas 1% corresponde à água doce, armazenada em lençóis 

subterrâneos, rios e lagos. A poluição pela descarga de resíduos municipais e 

industriais, combinada com a exploração excessiva dos recursos hídricos 

disponíveis, ameaça o meio ambiente, comprometendo a disponibilidade de água 

doce para o abastecimento das populações humanas. Se esse ritmo se mantiver, 

em alguns anos a água potável tornar-se-á um bem extremamente raro e caro. 

Considerando o texto, formule uma proposta viável para conservar o meio ambiente 

e a água doce.  

3 - (ENEM, 2009 – Adaptado). Metade do volume de óleo de cozinha consumido 

anualmente no Brasil, cerca de dois bilhões de litros, é jogada incorretamente em 

ralos, pias e bueiros. Estima-se que cada litro de óleo descartado polua milhares de 

litros de água. O óleo no esgoto tende a criar uma barreira que impede a passagem 

da água, causa entupimentos e, consequentemente, enchentes. Além disso, a 

contaminação de mananciais resulta na mortandade de peixes. A reciclagem do óleo 

de cozinha, além de necessária, tem mercado na produção de biodiesel. Há uma 

demanda atual de 1,2 bilhões de litros de biodiesel no Brasil. Se houver 

planejamento na coleta, transporte e produção, estima-se que se possa pagar até 

RS 1,00 por litro de óleo a ser reciclado. 

De acordo com o texto, o destino inadequado do óleo de cozinha traz diversos 

problemas. Formule uma proposta com o objetivo de contribuir para resolver esses 

problemas. 

4 - (ENEM, 2009 – Adaptado). Sabe-se que a ingestão frequente de lipídios 

contendo ácidos graxos (ácidos monocarboxílicos alifáticos) de cadeia carbônica 

insaturada com isomeria trans apresenta maior risco para o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares, sendo que isso não se observa com os isômeros cis. 

Diante disso, quais são os critérios mais adequados à escolha de um produto 

alimentar saudável contendo lipídeos? 

5 - (FUVEST, 2014 - Adaptado). Uma embalagem de sopa instantânea apresenta, 

entre outras, as seguintes informações: Ingredientes: tomate, sal, amido, óleo 

vegetal, emulsificante, conservante, flavorizante, corante, antioxidante. Ao se 

misturar o conteúdo da embalagem com água quente, poderia ocorrer a separação 

http://rachacuca.com.br/educacao/vestibular/fuvest/2014/primeira-fase/24/


dos componentes X e Y da mistura, formando duas fases, caso o ingrediente Z não 

estivesse presente. Quem seriam os componentes X, Y e Z? 

6 -  (Unicamp, 2014 - Adaptado). Recentemente encontrou-se um verdadeiro 

“fatberg”, um iceberg de gordura com cerca de 15 toneladas, nas tubulações de 

esgoto de uma região de Londres. Esse "fatberg”, resultado do descarte inadequado 

de gorduras e óleo usados em frituras, poderia ser reaproveitado de que maneira, de 

modo a darmos uma solução ecologicamente correta? 

7 - (FATEC, 2013 – Adaptado). A incorporação de saberes e de tecnologias 

populares como, por exemplo, a obtenção do sabão de cinzas, a partir de uma 

mistura de lixívia de madeira queimada com grandes quantidades de gordura animal 

ou vegetal sob aquecimento, demonstra que já se sabia como controlar uma reação 

química, cuja finalidade, neste caso, era produzir sabão. De acordo com o 

conhecimento químico, o sabão de cinzas se forma mediante a ocorrência de 

reações químicas entre a potassa, que é obtida das cinzas, e os ácidos graxos 

presentes na gordura. A palavra potassa é usada em geral para indicar o carbonato 

de potássio (K2CO3), que, em meio aquoso, sofre hidrólise. Como é possível a 

produção do sabão através da hidrólise da potassa? Isto é, essa hidrólise leva à 

obtenção de que tipo de meio? Esse meio promoverá o que?  

8 - (UNICAMP – Adaptado). Uma prática de limpeza comum na cozinha consiste na 

remoção da gordura de panelas e utensílios como garfos, facas, etc. Na ação 

desengordurante, geralmente se usa um detergente ou um sabão. Esse tipo de 

limpeza resulta da ação química desses produtos, graças a quais características de 

suas moléculas?  

9 - (CESGRANRIO – Adaptado) Os ésteres são substâncias orgânicas encontradas 

amplamente em óleos vegetais e frutas. Em laboratório, os ésteres sintéticos são 

facilmente obtidos a partir da reação entre reagentes adequados, como o éster 

representado a seguir, que possui uma ampla aplicação industrial. Quais as 

características desse grupo de compostos orgânicos? 

10 - (FATEC, 2010 – Adaptado). Uma forma de evitar a poluição ambiental causada 

pelo descarte de óleo de cozinha usado é reaproveitá-lo para produzir sabões, que 

são sais de ácidos carboxílicos. Para tanto, faz-se reagir o óleo com solução aquosa 

fortemente alcalina de NaOH e/ou KOH. Nessa reação, conhecida como reação de 

saponificação, forma-se também outro produto, Qual?  

http://rachacuca.com.br/educacao/vestibular/unicamp/2014/primeira-fase/28/


11 - O Estado do Paraná é um dos maiores produtores de soja do Brasil, sendo 

responsável por aproximadamente 23% da produção nacional. Dada esta 

disponibilidade, o processamento de alimentos em nível industrial é geralmente 

realizado com óleo de soja e, em menor extensão, com gordura vegetal hidrogenada 

e outros tipos de óleos vegetais. Assim é importante caracterizar que o óleo de soja 

comercial tem uma composição média centrada em cinco ácidos graxos principais: 

palmítico, esteárico, oleico, linoleico e linolênico. Estes ácidos graxos, cuja 

proporção relativa é mantida constante após a reação de transesterificação, 

compõem mais de 95% do teor de ácidos graxos do óleo e tal característica é 

relativamente constante para a grande maioria dos óleos comerciais disponíveis no 

mercado.  

Com base nos dados fornecidos, responda às questões a seguir: 

a) Qual a fórmula estrutural e molecular dos ácidos mencionados? 

b) Sabendo-se que os ácidos graxos são classificados como saturados, mono e poli-

insaturados, dependendo do número de duplas ligações na sua cadeia de carbonos 

e que os saturados não contêm dupla ligação entre os átomos de carbono enquanto 

os monoinsaturados contêm uma única dupla ligação e os poli-insaturados 

(linolênico, linoleico e araquidônico) com duas ou mais duplas ligações, classifique 

os ácidos citados no texto. 

12 - Os ácidos graxos saturados têm o ponto de fusão mais alto e, por isso, 

encontram-se na forma sólida em temperatura ambiente; as maiores fontes são as 

gorduras animais. Já os óleos vegetais contêm ácidos graxos mono e poli-

insaturados, apresentando ponto de fusão mais baixo e são líquidos em temperatura 

ambiente. Uma exceção é a gordura de coco, que tem 90% de saturados. Já os 

ácidos de cadeia média e curta apresentam baixo ponto de fusão. Tendo em vista 

tais informações explique o que influencia a temperatura de fusão dos ácidos 

graxos. 

13 - Os ácidos graxos, unidades fundamentais da maioria dos lipídeos, são ácidos 

orgânicos, possuindo 4 átomos a 24 átomos de carbono. Eles podem ser de cadeias 

curtas (4 a 6 átomos de carbono), de cadeias médias (8 a 12 átomos) e de cadeias 

longas (mais do que 12). Além do tamanho da cadeia de carbono, os ácidos graxos 

se diferenciam pelo número e pela posição das duplas ligações. Quase todos 

possuem número par de átomos de carbono. Os mais abundantes são os com 16 



carbonos ou 18 carbonos, o palmítico e esteárico, respectivamente. Baseado nas 

informações fornecidas, responda: a quantidade de átomos de carbono ou de 

insaturações, presente na molécula do ácido graxo, altera suas características? 

Justifique. 

14 - O aquecimento de óleos, usados no preparo de alimentos, principalmente nas 

frituras, mais a exposição ao oxigênio aumenta o risco de oxidar os nutrientes 

desses alimentos, bem como, os dos óleos, alterando o valor nutricional. A 

qualidade do óleo usado várias vezes na fritura depende de vários fatores, 

especialmente da composição do alimento submetido à fritura e do tipo de óleo 

usado. Diante do exposto pergunta-se: a reutilização do resíduo do óleo de fritura 

em sucessivas frituras pode ser prejudicial à saúde? Como isso ocorre? 

Após responderem as questões, os alunos deverão se unir em duplas. Para 

cada dupla será sorteada uma das questões que deverá ser organizada e 

apresentada pela equipe para o restante da turma utilizando os recursos que 

acreditarem ser os mais convenientes. Salientamos que a professora fará a devida 

mediação da atividade. 

 

5º MOMENTO – LÚDICO (BRINCAR E APRENDER) 

Nessa etapa da implementação do projeto, serão trabalhadas formas variadas 

de atividades lúdicas como forma de envolver o aluno e promover diferentes 

aprendizagens.  

ATIVIDADE 1: SIMULADOR EDUCACIONAL 

DURAÇÃO: 02 HORAS/AULAS. 

Os alunos serão orientados a formarem duplas e a se encaminharem ao 

laboratório de informática, onde receberão informações sobre a atividade a ser 

desenvolvida: o uso de Simulador Educacional (Roupa Suja se Lava na Escola), 

bem como o site que deverão acessar: 

Com a utilização desse simulador, os alunos terão a oportunidade de 

aprender “brincando”, pois terão acesso a informações sobre a reação de 

saponificação, os reagentes envolvidos e o produto obtido, usando uma ferramenta 

muito apreciada pelos adolescentes, isto é, os jogos na internet. 



ATIVIDADE 2:  CAÇA PALAVRAS E CRUZADINHA 

DURAÇÃO: 01 HORA/AULA 

Dando continuidade ao 5º momento da implementação (Brincar e Aprender), 

os alunos trabalharão com caça palavras e cruzadinha com o objetivo de oportunizar 

a familiarização com alguns termos químicos e conceitos.  

CAÇA PALAVRAS: 

Fazer a leitura do texto a seguir e procurar no caça palavras, expressões que 

possam ser utilizadas nas lacunas. 

TEXTO: MORADORA DE RUA DO GASPAR GRANDE DÁ EXEMPLO DE 

CONSCIÊNCIA AMBIENTAL. 

Você sabia que um litro de (_______) de cozinha pode contaminar até quatro 

milhões de litros de (_______)? Albertina Carvalho, moradora do Gaspar Grande, 

recebeu esta informação há cerca de dez anos e decidiu que não poderia ficar 

parada, ela precisava fazer alguma coisa para evitar que o óleo que utilizava na 

cozinha fosse parar no meio (________). 

A simpática senhora descobriu que uma vizinha utilizava o óleo para fazer 

(_______). "Eu fui aprender como ela fazia e desde então não parei mais. Muitos 

vizinhos e amigos meus trazem o óleo para que eu faça o sabão", conta. 

Albertina não comercializa o que produz. "Faço isso porque gosto", afirma a 

senhora, que acredita que esta é a sua contribuição para a preservação do meio 

ambiente.  

Maria Elza Reichert, amiga de Albertina, garante a qualidade do produto. "É 

um sabão muito bom, é ótimo para ariar as panelas", conta a amiga, que também 

aprendeu a fazer o material com o óleo de cozinha. Além de contaminar a água, a 

(_______) gerada pelo óleo de cozinha encarece o processo e prejudica o 

funcionamento das estações de tratamento de água. O acúmulo de óleos e 

(_______) nos (_______) pode causar (_______), refluxo de (_______) e até 

rompimentos nas redes de coleta. Para retirar o produto e (_______) os 

encanamentos são empregados produtos químicos altamente tóxicos, o que acaba 

criando uma cadeia perniciosa.  



Fora da rede de esgoto, a presença de óleos nos (_______) cria uma barreira 

que dificulta a entrada de (_______) e a (_______) da água, comprometendo assim, 

a base da cadeia alimentar aquática e contribui para a ocorrência de (_______). 
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CRUZADINHA:  

Leia o texto a seguir e preencha a cruzadinha com as palavras que foram 

substituídas por números. 

TEXTO: ÓLEO DE COZINHA CAUSA PROBLEMAS AMBIENTAIS E URBANOS. 

Reciclar é a maneira mais adequada de descartar o (1) de cozinha depois de 

utilizado. Nunca jogar pelo (13) da pia. 

Um litro de óleo de cozinha tem a capacidade de contaminar cerca de 25 mil litros 

de água. Uma quantia, mesmo que pequena, do produto leva 14 anos para ser 

totalmente absorvida pela natureza, de acordo com informações da Companhia de 

Água e Esgoto do Ceará (Cagece). Despejar óleo na rede de esgoto é uma opção 



muito utilizada pelo fortalezense, no entanto, a mais errada, considerando 

consequências a curto e longo prazo que isto acarreta para a natureza e para a vida 

urbana.  

A quadra chuvosa se aproxima no Ceará. Durante este período, os extravasamentos 

de água na rede de esgoto são mais comuns. Um dos fatores primordiais para que 

isto ocorra, segundo o diretor de operações da Cagece, Josineto Araújo, é que o 

óleo de cozinha, em forma de gordura, fica incrustado nas paredes das tubulações, 

dificultando a passagem das águas pluviais, causando os extravasamentos. Além 

disto, há o fator lixo, despejado de forma irregular no esgoto.  

Reciclar, portanto, é a maneira mais adequada de descartar o óleo de cozinha 

depois de utilizado. Para isto, ele deve ser levado a um dos postos de coleta 

espalhados em pontos da Capital. Da reutilização, diversos produtos podem ser 

gerados, como sabão em barra, detergente, glicerina, ração de animais e biodiesel. 

A (10) do óleo, no entanto, ainda não é um hábito incorporado ao cotidiano do 

fortalezense. Josineto analisa que os prejuízos causados pelo despejo inadequado 

de óleo são incalculáveis, não só para o meio ambiente, mas para a cidade. 

Os pequenos geradores podem acondicionar o material do pós-consumo em um 

recipiente com tampa e levar a postos de coleta adequados. Fortaleza dispõe do 

serviço em alguns locais, como supermercados, farmácias, shoppings centers. Um 

projeto chamado Ecoelce, da Companhia de Energia Elétrica do Ceará, recebe 

diversos produtos recicláveis, inclusive, óleo de cozinha. Em troca, o consumidor, 

seja ele uma empresa ou pessoa física, irá acumular descontos na conta de energia. 

Segundo o responsável pela Área de Inovação e Projetos de Pesquisa do órgão, 

Odailton Arruda, por cada um litro do produto, é dado um desconto de R$ 0,30 ao 

fim do mês. Segundo ele, entre 2009 e 2012 foram recolhidos 66.756 litros de óleo 

de cozinha pela Ecoelce. A empresa, no entanto, trabalha como mediadora do 

processo. Quem recolhe e faz o reaproveitamento do produto são duas empresas 

privadas, reciclando o óleo recolhido e transformando em ração para animais e 

sabão em barra. 

Um estudo divulgado no ano de 2010 mostrou que, à época,  

cerca de 52 milhões de litros de óleo de cozinha eram jogados anualmente na rede 

de esgoto da Capital, o que equivalia a 93% do total do produto gerado na Região 

Metropolitana de Fortaleza (RMF). Segundo o estudo da Cagece, feito pela 



Universidade Federal do Ceará (UFC), é possível obter até 4,7 milhões de litros de 

óleo por mês na RMF, sendo 65% destes só no município de Fortaleza. "Se vendido, 

o óleo tratado produzido poderia movimentar até R$ 9 milhões por ano”, conclui o 

estudo. 

Os resultados da análise mostram que mais de 46% do óleo gerado em residências 

de Fortaleza são jogados no esgoto, contra 18% da área comercial. A maior 

concentração da geração de óleo por mês em cozinhas industriais provém dos 

bairros Centro, Meirelles e Aldeota, gerando, respectivamente, 44.162 litros, 42.975 

litros e 14.483 litros. No setor residencial, destaca-se a alta produção por mês na 

Granja Lisboa, com 117.624 litros, e Aldeota, com 35.047 litros.  

Já os bairros com maior incidência de direcionamento do óleo residual para o esgoto 

são Mondubim, Vila Velha, Barra do Ceará e Jangurussu, destinando, 

respectivamente, 88.7300, 38.956, 34.971 e 30.051 litros à rede de esgoto. Uma boa 

solução para esse resíduo é a reutilização para fabricação de produtos de (7), que 

podem ser produzidos nos estados (12) ou (4), como o (3), através de (5) química de 

saponificação. Com isso evita-se a (6) ambiental, protegendo-se, assim, inclusive o 

(11) e o lençol freático. 

A reutilização do óleo em sucessivos processos de fritura, leva à produção de uma 

substância química cancerígena chamada (2), além de outros problemas de saúde 

como (9) e (8) alterado. Daí a importância e a necessidade do consumo de 

alimentos (14) e saudáveis. Holanda (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6º MOMENTO – COLETA DO RESÍDUO 

ATIVIDADE 1: VISITA A RESIDÊNCIAS E EMPRESAS GERADORAS DE 

RESÍDUOS PARA COLETA DO RESÍDUO DO ÓLEO DE FRITURA. 

 DURAÇÃO: 02 HORAS/AULAS. 

Em sala de aula os alunos serão orientados a retomarem os grupos de 5 

componentes que já haviam sido organizados na atividade 2 do 2º momento, para 

que possa ser realizada nova visita às mesmas objetivando coletar o resíduo de óleo 

que acumularam como solicitado anteriormente. Esse material será utilizado 

futuramente para confecção dos produtos de limpeza.  

7º MOMENTO – A PRODUÇÃO DE SABÃO 

ATIVIDADE 1: SOLUÇÃO DE ALGUMAS SITUAÇÕES PROBLEMA. 

DURAÇÃO: 02 HORAS/AULAS.  

Nessa atividade os alunos serão orientados a realizarem os cálculos 

necessários para adaptar a fórmula do sabão à quantidade de reagentes disponíveis 

(resíduo de óleo coletado, soda, álcool, etc). A seguir deverão solucionar as 

seguintes questões: 

 1             7  6     
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1- Se para desenvolver uma fórmula de sabão são necessários 1 quilograma de 

soda para cada 2 litros de óleo, quantos quilogramas de soda precisaremos 

para 37 litros de óleo? 

2- Para fazer sabão líquido necessita-se de 1,5 litros de álcool para cada 

quilograma de soda. Quantos litros de álcool serão necessários para 17,5 

quilogramas de soda? 

3- Para fazer sabão caseiro uma senhora precisa de 500 mililitros de óleo e 1 

quilograma de soda. Supondo que ela quisesse fazer sabão usando 23,7 

litros de óleo, quantos quilogramas de soda precisariam? 

4- Uma senhora acostumada a fabricar sabão caseiro, sabe que com 1,7 litros 

de óleo ela produz 10 barras de sabão. Supondo que ela precise fabricar 60 

barras, quantos litros de óleo serão necessários? 

5- A senhora do exercício anterior sabe que precisa de 700 gramas de soda 

para produzir 10 barras de sabão. Quanto precisará para 60 barras? 

ATIVIDADE 2: PRODUÇÃO DE SABÃO SÓLIDO. 

DURAÇÃO: 01 HORA/AULA  

Seguindo os procedimentos descritos, os alunos produzirão sabão utilizando 

o óleo coletado. 

Inicialmente realizarão os cálculos das quantidades de reagentes necessários 

para a utilização de metade do resíduo de óleo arrecadado. Para isso tomarão como 

base de cálculo as quantidades listadas a seguir, usadas na fabricação do referido 

produto de limpeza. 

MATERIAIS E REAGENTES: 

1 tambor de alumínio de, no mínimo, 20 litros, ou taxo de ferro (para o preparo do 

sabão); 

1 panela de alumínio de aproximadamente 5 litros (para derreter o sebo); 

1 espátula grande de madeira (colher para mexer); 

4 litros de álcool combustível; 

4 litros de resíduo de óleo; 

4 quilogramas de sebo; 

4 litros de água; 



1 quilograma de soda. 

Modo de Preparo: 

Esquentar aproximadamente 2 litros de água (mornar), no tambor de 

alumínio. Acrescentar a soda e dissolvê-la. Derreter o sebo, separado, numa panela 

de alumínio e acrescentar à água morna, juntamente com o óleo e o restante da 

água. Adicionar o álcool por último. Mexer até começar a endurecer. Deixar esfriar 

para a seguir, cortar. 

ATIVIDADE 3: PRODUÇÃO DE SABÃO LÍQUIDO. 

DURAÇÃO: 01 HORA/AULA. 

Seguindo os procedimentos descritos a seguir, os alunos produzirão sabão 

líquido, utilizando o restante do óleo coletado. 

Inicialmente realizarão os cálculos das quantidades de reagentes necessários 

para a utilização de metade do resíduo de óleo arrecadado. Para isso tomarão como 

base de cálculo as quantidades listadas a seguir, usadas na fabricação do referido 

produto de limpeza.  

MATERIAIS E REAGENTES: 

1 tambor de alumínio ou de plástico de, no mínimo, 50 litros (para o preparo do 

sabão); 

1 espátula grande de madeira (colher para mexer); 

3 litros de resíduo de óleo; 

1 quilograma de soda; 

2 litros de álcool combustível; 

40 litros de água. 

Modo de Preparo: 

Colocar a soda no tambor. Adicionar aproximadamente 1 litro de água morna, 

para dissolver a soda. Mexer bastante. Adicionar o óleo e continuar mexendo. 

Acrescentar o álcool e mexer. Colocar aproximadamente 10 litros de água morna, 

mexer e acrescentar o restante da água.  

Obs: Para maior segurança dos alunos, esta atividade prática será realizada no 

pátio da escola, que disponibilizará um fogão e todos os demais materiais 



necessários para realização da mesma. Acontecerá no momento de aula dos alunos 

do turno vespertino, de forma que, no local, só estarão presentes os alunos 

envolvidos no projeto. 

A professora e uma funcionária do colégio supervisionarão e auxiliarão no que 

for necessário. 

ATIVIDADE 4: CORTE E ACONDICIONAMENTO DO SABÃO. 

DURAÇÃO: 01 HORA/AULA. 

 Os alunos se reunirão no laboratório de ciências para cortar o sabão sólido e 

acondicionar o líquido, em garrafas PET, trazidas pelos mesmos.  

ATIVIDADE 5: MOSTRA CULTURAL. 

DURAÇÃO: 02 HORAS/AULAS. 

Para encerrar as atividades do projeto, os alunos farão, no pátio da escola, 

uma socialização das atividades desenvolvidas no mesmo e a apresentação do 

produto acabado. Terá acesso, toda comunidade escolar.  

Serão convidados, também, para participar dessa mostra, o prefeito local e o 

presidente da câmara municipal, oportunidade em que receberão uma carta, escrita 

pelos alunos participantes do projeto, solicitando a implantação de um programa de 

coleta seletiva para resíduo de óleo de cozinha, a ser realizado pela prefeitura. 

 

AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES: 

As atividades serão avaliadas na medida em que forem sendo desenvolvidas. 

Assim será levada em conta a participação dos alunos, socialização das opiniões, 

análise das respostas dos questionários recolhidos no final das aulas, respostas às 

indagações da professora, materiais produzidos e apresentados, bem como 

observações realizadas pela professora durante o processo. 
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