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RESUMO 

 

A degradação do meio ambiente vem crescendo a cada dia e, muito se fala hoje sobre 

gerenciamento de resíduos e sustentabilidade. O óleo residual de fritura é um resíduo bastante 

presente em indústria de alimentos, bares, restaurantes e até mesmo residências e foi 

classificado como resíduo de alto risco devido ao seu alto potencial poluidor. Um volume 

considerável de litros de água é poluído diariamente pela destinação inadequada deste resíduo 

e, estudos mostram que além do óleo tornar a água, na qual ele foi lançado, imprópria para 

uso, o tratamento desta é bastante oneroso devido a presença de matéria graxa. A partir da 

adição de NaOH e etanol ao óleo residual é possível produzir sabões em barra, sendo esta uma 

alternativa sustentável para reutilização deste resíduo. Os sabões em barra são bastante 

utilizados em processos de limpeza domésticos, porém a utilização de óleo residual na 

produção destes agentes de limpeza se limita a conhecimentos populares, havendo poucos 

dados sobre a qualidade deste produto e consequentemente pouco incentivo para se explorar 

este potencial em nível industrial. Neste contexto, este trabalho teve o objetivo de avaliar a 

qualidade da matéria prima utilizada na produção de sabões caseiros, assim como avaliar a 

influência da redução do pH dos sabões e da adição de extratos de própolis e eucalipto na 

eficiência do mesmo. Foram realizadas análises de microdiluição e swab-rinse para 

determinar o potencial bactericida dos sabões, bem como análise de solubilidade, poder 

espumante, poder emulgente, densidade, pH e alcalinidade livre para verificar se a alteração 

na formulação do sabão prejudicaria as propriedades físico-químicas deste. Foi observado que 

o poder de limpeza do sabão não foi prejudicado pela redução do pH ou adição de extratos, 

tendo em vista que as propriedades de solubilidade, poder espumante e emulgente se 

apresentaram iguais ou melhores do que as de sabões comerciais. Além disso, observou-se a 

necessidade de se adicionar um tampão para estabilizar o pH do sabão após feita sua 

neutralização. Foram observadas ainda, mudanças na alcalinidade livre dos sabões 

experimentais, no entanto, estas mudanças não influenciaram de forma negativa no poder de 

limpeza. Observou-se também que todos os sabões feitos à base de NaOH possuem potencial 

antimicrobiano e este é aumentado quando da adição de  extratos de própolis e eucalipto na 

inibição de Staphylococcus aureus e Salmonella respectivamente. 

 

 

 

Palavras-chave: viabilidade econômica, sustentabilidade, reciclagem. 



 

 

MICROBIOLOGICAL, PHISICAL AND CHEMICAL QUALITY ANALYSIS OF 

SOLID SOAPS PRODUCED WITH FRYING OIL WASTED BY FOOD INDUSTRY 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The environment degradation is raising everyday and one talk about residue managment and 

sustantability. The fying oil residue is very present in the food industry, bars, restaurants and 

even in residences and it was classified as dangerous because of its high polution potential. 

Thousands of litters of water are poluted everyday for the wrong destination of this residue 

and many studies show that besides making the water where it´s thrown anavalable for human 

use, this water treatment is very expensive. It´s possible to make bar soap by adding NaOH 

and ethanol to the residual oil, and this is a very good sustainable alternative for this residue. 

Bar soaps are commonly used in house cleaning, however, the use of residue oil to make this 

kind of soap is limited to popular knowlegde, therefore, there are few data about this product 

quality, and consenquently very few incentive to explore this potential in industrial levels. 

This study aims to evaluate the raw material used in homemade soap production, and the 

influence of the decrease of it´s pH, as well as the addition of eucalyptus and própolis dye in 

the homemade soap efficiency. Microdilution and swab-rinse analyses were done to evaluate 

the bacterial potential of the soap, as well as solubility, foam, emulsion, density, pH and 

alcalinity analyses were done to verify if the changes in the homemade soap formulation 

would harm its fisical and chemical properties. It was observed that the cleaning potential of 

the homemade soap was not harmed by the pH decline or the addition of the dyes, since the 

solubility, emulsion and foam properties were alike or even better than the comercial soaps. 

Besides that, it was observed the need of adding a tampon to steady the pH after its 

neutralization. Changes in the homemade soap alcalinity were also observerd, however it 

didn´t harm the cleaning proporty of the soap. The soaps made with NaOH have anti-bacterial 

potential for Salmonella and S. aureus and this property increases when added propolis and 

eucalyptus dyes. 

 

 

Key-words: economic viability, sustatability, recycling. 
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1  INTRODUÇÃO 

O propósito de se tornar um planeta sem produção de resíduos com base no 

desenvolvimento sustentável é um objetivo mundial (MATETE; TROIS, 2008). Fazer as 

pessoas repensarem a maneira de se utilizar os recursos disponíveis, minimizando 

desperdícios e maximizando a reciclagem é mais um desafio para assegurar que os resíduos 

retornem para a indústria ou para o mercado ao invés de serem descartados (SUTTIBAK; 

NITIVATTANANON, 2008).  

A Nova Zelândia, União Européia, Grã-Bretanha, Austrália, Tailândia e mais de 60 

países das Nações Unidas, entre outros, já se comprometeram a atingir a faixa de resíduo zero 

até o ano de 2040 (YOUNG; NI; FAN, 2010). No Brasil também, a crescente preocupação 

com o meio ambiente vem mobilizando vários segmentos do mercado. Órgãos como a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA) têm se mobilizado, por meio de leis e resoluções, visando a redução dos 

impactos negativos à natureza.  

Muito se fala em “Gestão Ambiental” e certificação ISO 14000, que visam o 

desenvolvimento de atividades dos mais diversos segmentos, sem transgredir as leis 

ambientais vigentes. Enfim, os homens do século 21 estão mais preocupados com o meio 

ambiente e a sustentabilidade do planeta (PELIZER; PONTIERI; MORAES, 2007).  

Os resultados da “Pesquisa Nacional de Saneamento Básico” (PNSB) em 2008, 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam a necessidade de 

maior envolvimento dos segmentos produtivos geradores de resíduos sólidos, além da 

definição de políticas públicas em todos os âmbitos, principalmente municipal. Segundo a 

PNSB, de todos os resíduos coletados, cerca de 3,6%, são destinados aos aterros sanitários, 

21,2% aos lixões, 4,3% às estações de triagem, compostagem ou incineração e o restante, 

pouco mais de 70%, está relacionado a outro destino final como, por exemplo, aterros não 

controlados (IBGE, 2008). 

A indústria alimentícia é responsável por boa parte dos resíduos gerados, e nela se 

insere aquelas que produzem como resíduo o óleo de fritura, como por exemplo, as de batata-

frita e outros tipos de produtos prontos para o consumo. Segundo dados da Secretaria do Meio 

Ambiente do Amapá (SEMA, 2011), no Brasil são descartados 9.000.000.000 L de resíduo de 

óleo vegetal por ano, utilizado em fritura, sendo reciclado apenas 2,5% de todo esse óleo. É 

importante observar que o óleo residual de origem doméstica também está incluso nesta 

estatística, sendo esse mais difícil de ter seu gerenciamento controlado.  
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Se descartado na água, ou rede de esgoto, o óleo (menos denso que a água), forma 

uma fina camada sobre a água, que é suficiente para prejudicar a transferência de oxigênio na 

interface ar/água. Caso esse óleo venha a cair no solo, como no caso dos lixões, haverá uma 

infiltração deste material, podendo provocar a poluição de reservas subterrâneas de água 

(ZHANG et al., 2009).  

O artigo 34 da Resolução 375 de 2005 da CONAMA estabelece o limite máximo de 

50 mg.L
-1

 de óleo descartado na água. A partir deste valor se verifica que um litro de óleo de 

fritura pode poluir aproximadamente 20.000 L de água. Se somente 2,5% de 9.000.000.000 L 

de óleo de fritura são reciclados no Brasil, então ainda restam 8.775.000.000 L de óleo que 

serão descartados no meio ambiente. Supondo-se que pelo menos metade deste óleo seja 

descartado na rede de esgoto, então aproximadamente 87.750.000.000.000 L de água estariam 

sendo poluídos por ano em função somente deste resíduo (BRASIL, 2005). 

Tendo em vista que o tratamento de esgoto torna-se, em média, 45% mais oneroso 

pela presença de óleos comestíveis nas águas servidas (MURTA; GARCIA, 2009), pode-se 

concluir que a falta de reciclagem do óleo aumenta muito o custo do tratamento de efluentes.  

Do ponto de vista de gerenciamento de resíduos, produzir outros produtos a partir do 

óleo de fritura usado pode beneficiar o meio ambiente e a economia, além de ser um modo 

mais limpo de aproveitar esse resíduo minimizando a demanda por outras matérias-primas, 

que por sua vez, também gerariam outros resíduos a serem depositados no meio ambiente 

(REFAAT et al., 2008). 

A fritura é um dos processos de cocção mais antigos e mais difundidos, entretanto, 

durante esse processo os óleos vegetais são utilizados em temperaturas elevadas, causando 

várias reações químicas, como hidrólise, polimerização e oxidação, por isso, suas 

propriedades físicas e químicas se modificam durante a fritura. O percentual de ácidos graxos 

livres (acidez), a viscosidade e os índices de iodo e de saponificação se modificam 

consideravelmente (CANAKCI, 2007), o que torna o resíduo “óleo de fritura” impróprio para 

o consumo humano, constituindo uma boa opção para produção de sabões (CANACKI, 2007; 

SOORGI et al., 2011). 

Para produção de sabão a substância graxa reage com uma solução alcalina, como a de 

hidróxido de sódio. Esta tem excelente propriedade saponificante, é ótimo dissolvente e tem 

poder bactericida. A adição de álcool ainda neutraliza a matéria graxa e funciona como 

catalisador da reação. A adição no final do processo de parte do álcool, acrescido de extratos 

de eucalipto ou de própolis, poderá aumentar as propriedades antibacterianas do sabão. 
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Os sabões funcionam como removedores de sujeira, pois dispersam os glóbulos de 

gordura que envolvem as partículas dessa, tornando-as dispersas por toda fase aquosa 

(PELCZAR JUNIOR et al., 1996; SOLOMONS; FRIHLE, 2002; MAZZAFERA, 2003; 

MARIUTTI et al., 2008, VOSS-RECH et al., 2011). Entretanto, para que um sabão seja bem 

aceito pelo consumidor é necessário que ele possua índices ideais de saponificação, 

emulsificação, molhagem, suspensão, enxágue, abrandamento, solubilidade, corrosividade e 

segurança (SOLOMONS; FRIHLE, 2002), embora dificilmente todas essas características 

sejam encontradas em um mesmo produto. 

A prática de se transformar o óleo residual em sabão não é nova, no entanto, nem 

sempre os responsáveis por esta reciclagem estão preocupados com a qualidade do produto 

final, que geralmente é extremamente alcalino, causando problemas dermatológicos, o que 

reduz sua aceitabilidade pelo consumidor. 

A preocupação com a redução de infecções causadas por microrganismos leva o 

público consumidor de produtos voltados para higiene pessoal e ambiental a adquirirem cada 

vez mais substâncias com propriedades microbicidas, porém, estes produtos, quando 

sintéticos, podem apresentar reações adversas, como alergias e outros problemas de pele. 

Neste contexto, surgem substâncias naturalmente microbicidas encontradas em plantas, como 

no eucalipto e outras substâncias produzidas pelas abelhas como na própolis e na cera. Essas 

substâncias são comprovadamente eficientes na eliminação de bactérias como Salmonella e 

Staphylococcus, por exemplo, sem causar qualquer efeito colateral e por isso tem um enorme 

potencial de uso em produtos de limpeza como o sabão (PARK et al., 2004; VOSS-RECH et 

al., 2011). 

Diante do exposto, este estudo tem o intuito de utilizar o resíduo de óleo de fritura 

gerado em indústrias de alimento na produção de sabões próximos na neutralidade, com 

qualidade efetiva de limpeza e, por meio da adição de extratos de eucalipto ou própolis, com 

maior capacidade antibacteriana. Este sabão poderá ser comercializado a um valor inferior ao 

encontrado no mercado ou mesmo doado às comunidades carentes, minimizando assim os 

danos ambientais, reduzindo custos e contribuindo com a sustentabilidade e responsabilidade 

ecológica e social das empresas geradoras. 

Assim, serão estudadas as propriedades físicas, químicas e antibacterianas de sabões 

em barra formulados com inclusão de substâncias desinfetantes naturais (extratos de eucalipto 

e própolis). 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

 

A população mundial quadruplicou durante o século XX, atingindo quase seis bilhões 

de habitantes. O consumo dos recursos naturais aumentou exponencialmente e 

proporcionalmente a este houve uma elevação correspondente na produção de resíduos 

sólidos e consequentemente degradação do meio ambiente. No fim de 1999, metade da 

superfície do planeta já havia sido diretamente modificada pelos propósitos humanos e estes 

já haviam utilizado metade da água potável acessível no mundo (McNEILL, 2000).  

Com a crescente preocupação com a natureza, o público consumidor e os governos de 

todo o mundo têm cobrado das empresas que sejam desenvolvidos produtos chamados 

“verdes”, assim como programas sustentáveis na produção de seus insumos, a fim de reduzir a 

quantidade de resíduos sólidos e o impacto ambiental causado por esses produtos 

(HOFFMANN, 2007; ZHU; SARKIS; LAI, 2008; YUNG et al., 2011). 

A gestão em sustentabilidade pode ser classificada em interna e externa (RAO, 2002). 

A primeira foca no apoio interno da empresa e seu comprometimento com a causa requer 

certificação e a existência de um plano próprio de gestão sustentável (ZHU; SARKIS, 2004). 

A segunda está relacionada a fornecedores sustentáveis, que não produzem resíduos sólidos 

ou fornecem a estes um programa de reutilização ou reciclagem (BOWEN et al., 2001; RAO, 

2002; HAMMER, 2006). 

Bowen et al. (2001) indicam que os fornecedores sustentáveis tem influência positiva 

na inovação da sustentabilidade e esta tem impacto positivo na competitividade das empresas 

e sobretudo na redução do impacto ambiental. Esses autores também relatam que as 

companhias tendem a implementar práticas sustentáveis se puderem observar ganhos tanto 

financeiros quanto operacionais. De acordo com Green et al. (1995), o principal estímulo na 

implementação de um gerenciamento sustentável por parte das empresas está relacionado com 

economia, mas também a legislação e a fiscalização.  

 

3.2 NORMATIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

 

A atual regulamentação brasileira, voltada para a sustentabilidade, denomina-se 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei 12.305 em dois de agosto de 2010, 

que dispõe as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento do resíduo sólido. 
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 Conforme essa Lei, qualquer material, substância, objeto ou bem descartado 

resultante de atividades humanas em sociedade são classificados como resíduo. Os óleos 

residuais de fritura, embora se apresentem no estado líquido, em temperatura ambiente, são 

incluídos nesta classificação, pois seu lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos 

d´água é inviável, o que o exclui da lista de resíduos líquidos. Esses resíduos são classificados 

ainda como perigosos, devido a sua inflamabilidade e toxicidade (BRASIL, 2010). 

Estão sujeitas à observância desta Lei todas as pessoas físicas ou jurídicas 

responsáveis direta ou indiretamente pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvem 

ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento desses, sendo tais agentes 

obrigados a implementar um conjunto de ações voltadas à busca de soluções para um 

desenvolvimento sustentável. Ou seja, reutilização, recuperação, reciclagem e redução na 

geração dos resíduos inevitavelmente produzidos, minimizando a demanda de espaço para 

confinamento final dos mesmos, e quando este for de fato necessário, que seja feito de forma 

adequada, reduzindo ao máximo seu impacto ambiental (BRASIL, 2010).  

Se atendida essa política, os protetores do meio ambiente terão prioridade nas 

contratações e aquisições governamentais de produtos recicláveis e reciclados, assim como à 

prestação de serviços desses, enquanto os poluidores serão penalizados a ressarcir 

integralmente o valor empregado na descontaminação causada no ambiente ao poder público 

(BRASIL, 2010). 

 Diante disso, os Estados e Municípios devem implementar políticas complementares 

de gestão integrada desses resíduos até 2012 e 2014, respectivamente, como condição para o 

acesso aos recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e 

serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem 

beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento 

para tal finalidade (BRASIL, 2010). 

Dentre os objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos está a redução dos 

resíduos considerados perigosos ou de sua periculosidade, e um dos instrumentos para atingir 

tais objetivos inclui a pesquisa científica e tecnológica, que visa descobrir novas estratégias 

para atender à política proposta. 

Além da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o meio ambiente também pode contar 

com as Normas da International Organization of Standarlization (ISO) 14000, que tem como 

objetivo principal facilitar o comércio mundial e contribuir para o desenvolvimento 

sustentável. Para adquirir o certificado ISO de qualidade é necessário comprovação de 
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melhorias no desempenho ambiental e este certificado é renovado a cada três anos, 

promovendo assim uma melhoria contínua (ABNT, 1996). 

 

3.3 ÓLEO PARA FRITURA 

 

Lipídios constituem um grupo especial de compostos orgânicos que, ao contrário dos 

carboidratos e proteínas, não são definidos pela sua estrutura molecular e sim formados por 

diferentes tipos de moléculas encontradas nas plantas e nos animais, que se dissolvem em 

solventes orgânicos não polares, como éter, clorofórmio, benzeno e alcanos e não se 

dissociam em solventes polares como a água. Os grupos mais comuns de lipídios na natureza 

são os triacilglicerídeos ou triacilgliceróis. Estes são formados por três moléculas de ácidos 

graxos, que podem variar em comprimento ou em número de carbonos e em grau de 

insaturação. Seu estado físico a temperatura de 25 
o
C quando sólido é chamado de gordura e 

quando líquido de óleo. Estes são formados, em sua maioria, pelos triacilglicerídeos de 

origem vegetal, que são constituídos principalmente por ácidos graxos insaturados, que 

possuem baixo ponto de fusão, sendo utilizados na alimentação e preparação de alimentos, 

como no processo de fritura. No entanto, é comum encontrar gorduras culinárias e industriais 

sólidas fabricadas por meio de processo de hidrogenação ou interesterificação de óleos 

vegetais. A gordura parcialmente hidrogenada está presente em muitos alimentos 

industrializados e preparações servidas em restaurantes e nos lares (BELITZ, GROSCH, 

SCHIEBERLE, 2009). 

Uma vantagem comercial da hidrogenação parcial é a de fornecer à gordura uma vida 

mais longa. Entretanto, um problema com a hidrogenação do óleo vegetal é que o catalisador 

utilizado no processo isomeriza parte das ligações duplas do arranjo natural cis das duplas 

ligações (insaturadas) que não reagiram com o hidrogênio, produzindo um arranjo trans (não-

natural). Existem várias evidências de que as gorduras “trans” estão associadas com o 

aumento do risco de doenças cardiovasculares (ARAÚJO, 2004). 

Além da gordura vegetal hidrogenada, também não é recomendado o uso de óleos com 

elevado teor de ácido linolênico (maior que 2%) para frituras, pois com o decorrer do 

processo de fritura, o óleo é degradado e compostos polares são formados, sendo os ácidos 

graxos poli-insaturados mais susceptíveis à oxidação lipídica. O ácido linolênico, com três 

duplas ligações, é o mais propenso à oxidação. A taxa de oxidação, em relação ao ácido 

esteárico (18:0), é de 100 para o ácido oléico (18:1), 1.200 para o linoléico (18:2) e 2.500 para 

o linolênico (18:3). O comumente usado óleo de soja, por exemplo, tem alto teor de ácido 
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linolênico (6,80%) assim como o óleo de canola (7,29%). Por outro lado, os óleos de girassol, 

palma e algodão seriam boas opções de óleos vegetais a serem empregados no processo de 

fritura, possuindo 0,15%, 0,40%, 0,20% de ácido linolênico respectivamente (OSAWA; 

GONÇALVES; MENDES, 2010).  

Os ácidos graxos que compõem a molécula de óleo de algodão contem entre 14 e 24 

carbonos, sendo que 90% deles possuem 16 e 18 carbonos, dentre esses 28,04% são ácidos 

graxos saturados, 16,78% são monoinsaturados e 52,80% são poli-insaturados, sendo estes 

últimos valores menores do que os encontrados em óleos de girassol, porém maiores do que 

os encontrados em óleo de palma (CORSINI et al., 2008). Isso demonstra que o óleo de 

algodão é uma opção melhor que o óleo de girassol para frituras, porém inferior ao de palma, 

conforme dados apresentados por Osawa, Gonçalves e Mendes (2010). 

Uma pesquisa feita no mercado local  demonstrou que os valores de venda do litro de 

óleo de soja, algodão e palma são R$ 3,98, R$ 34,90 e R$ 43,00, respectivamente. 

Considerando que o óleo de soja não seja adequado para a utilização em processos de fritura, 

o óleo de algodão é o que apresenta melhor custo benefício, porém, ainda assim apresenta 

custo elevado o que acaba motivando as empresas produtoras de alimentos fritos a misturarem 

o óleo de soja ao óleo de algodão, formando o óleo composto, neste caso também conhecido 

como blend (80% soja e 20% algodão). Em pesquisa realizada por Ferreira et al. (2007) foi 

demonstrado que esse blend sofre modificações brandas em sua estrutura durante o processo 

de fritura, tornando-se assim o produto de melhor custo benefício em se tratando de frituras. 

 

3.4 RESÍDUO DO ÓLEO DE FRITURA  

 

A fritura é um dos mais antigos processos de cocção, já sendo utilizado há 1.600 anos 

a.C. Este método de cocção foi difundido em escala doméstica e industrial, visto que 

proporciona alimentos com sabor, cor e textura características e de alta aceitação (SOORGI et 

al., 2011).  

Há vários tipos de fritura de acordo com a escala de produção, assim, o alimento pode 

ser mantido submerso (equipamentos industriais), na superfície do óleo (escala doméstica) ou 

é transportado através de zonas de diferentes temperaturas (fritadeiras contínuas industriais) 

(POZO-DÍEZ, 1995).  

A fritura por imersão é um método altamente eficiente pela sua rapidez, e as principais 

características deste processo são a alta temperatura e a rápida transferência de calor. Há dois 

tipos de fritura por imersão: a contínua e a descontínua. A fritura contínua é normalmente 
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utilizada pelo mercado industrial de snacks, alimentos extrusados, massas fritas, pré-fritura e 

fritura de batatas (SANIBAL; MANCINI FILHO, 2002). Neste tipo de fritura, o alimento está 

sempre presente na fritadeira e a quantidade de reposição com óleo novo, devido à absorção 

pelo produto que está sendo frito, é a variável mais importante no controle da qualidade do 

óleo (DOBARGANES, 1997).  

Já a fritura descontínua, é principalmente utilizada no mercado institucional, que 

compreende as redes de fast-food, restaurantes e pastelarias (SANIBAL; MANCINI FILHO, 

2002). Dependendo do cardápio e dos padrões de alimentação locais, as fritadeiras operarão 

com capacidade total durante algumas horas do dia, intermitentemente por poucas horas e 

permanecerão em desuso no restante do tempo. Essa operação intermitente é uma das 

principais razões da degradação do óleo em maiores proporções do que na fritura contínua, 

pois períodos curtos de uso são mais destrutivos que os longos (BANKS, 1996). 

Em fritadeiras elétricas descontínuas, o volume de óleo utilizado varia de 15 a 350 L, 

já em indústrias de produção de empanados, salgadinhos e congêneres, onde se utilizam do 

processo de fritura contínuo, a capacidade do volume de óleo utilizado nas fritadeiras pode 

passar de 1000 L (SILVA, 2008).  

Durante o aquecimento, algumas alterações podem ocorrer na estrutura do óleo, e a 

natureza destas depende de diversos fatores, como tipo de óleo utilizado, temperatura e tempo 

de aquecimento e de exposição ao ar (SILVA, 2008). 

A temperatura comumente utilizada em processo de fritura é em torno de 180 
o
C. 

Nesta temperatura, os compostos voláteis são eliminados juntamente com os vapores de água, 

e a formação de uma camada (vapores de água e voláteis) acima do óleo impede o contato 

excessivo com o ar. À temperatura elevada e na ausência de oxigênio, monômeros cíclicos de 

triacilglicerol são formados, e posteriormente ocorre acúmulo de polímeros. Diante disso, 

ocorre diminuição da insaturação total e aumento de teor de ácidos graxos livres, ocasionando 

espuma, coloração escura, aumento da viscosidade e densidade, variação das características 

organolépticas, diminuição do ponto de fumaça, formação de peróxidos, epóxidos, 

hidróxidos, cetonas e novas ligações carbono-carbono. Essas alterações devem ser 

acompanhadas e, tão logo sejam detectadas, o óleo deve ser descartado, evitando-se assim a 

ingestão das substâncias citadas, consideradas potencialmente tóxicas (ARAÚJO, 2004).  

A determinação do momento de descarte de óleos ou gorduras não é simples. Muitos 

alimentos diferentes são fritos em diferentes tipos de fritadeiras e condições de operação. A 

combinação de todas essas variáveis é o que determina a taxa em que as reações ocorrem e, 

portanto, um método específico pode ser bom para avaliar em determinado sistema e não ser 
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aplicável a outros. Porém, dentre os métodos de avaliação da qualidade do óleo residual estão 

a determinação dos índices de acidez e de peróxidos (ANS; MATOS; JORGE, 1999). 

A acidez pode revelar parcialmente o estado de conservação dos óleos e gorduras. 

Conforme aumenta o número de frituras pode ocorrer maior hidrólise do óleo devido à alta 

temperatura e troca de umidade do alimento com o meio de fritura, como consequência, há 

aumento no conteúdo de ácidos graxos livres (VERGARA et al., 2006). 

Apesar de não haver ainda nenhum método completamente eficaz para avaliar a 

qualidade do óleo ou gordura de fritura, o índice de acidez em ácido oléico foi o escolhido 

pelas normas brasileiras, sendo a Resolução RDC nº 482, de 17 de março de 1999, da 

ANVISA (BRASIL, 1999) a referência para óleos refinados (máximo 0,3%) e, o Informe 

Técnico n
o
 11 para óleo de fritura (máximo 0,9%) (ANVISA, 2004).  

O índice de peróxido está relacionado com a degradação oxidativa dos óleos, pois 

esses compostos são os produtos iniciais desse tipo de reação, mas tem pouca precisão, pois 

após um período de fritura esse índice começa a reduzir, demonstrando que os peróxidos estão 

sendo formados em temperaturas elevadas, mas a partir de determinado ponto, a taxa de 

degradação dos peróxidos torna-se superior à sua taxa de formação, originando inúmeros 

compostos secundários no meio (VERGARA et al., 2006). Portanto, o índice de peróxido 

somente é aplicável em estágios iniciais da oxidação, sendo que, o valor de peróxido atinge 

um pico e depois declina (SANIBAL; MANCINI FILHO, 2002). 

Além das análises para controle de qualidade do óleo residual, existem ainda os 

procedimentos utilizados para avaliar as características específicas de cada óleo vegetal, como 

comprimento de cadeias e números de insaturações (BELITZ; GROSCH; SCHIEBERLE, 

2009). Essas análises avaliam também o potencial de reciclagem deste óleo em forma de 

sabões, e são conhecidas como índice de saponificação e densidade. 

A matéria insaponificável encontrada no óleo consiste em substâncias não solúveis em 

solventes orgânicos após saponificação alcalina da amostra. Esta análise indica se a matéria-

prima utilizada para a saponificação é de boa qualidade, evitando assim desperdício na 

produção do sabão (PAULA et al., 2011). 

 

3.5 SABÃO 

 

As primeiras evidências de um material parecido com sabão registradas na história 

foram encontradas em cilindros de barro (datados de aproximadamente 2800 a. C.), durante 

escavações da antiga babilônia. As inscrições revelam que os habitantes ferviam gordura 
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juntamente com cinzas, mas não mencionam para que o “sabão” era usado. De acordo com 

uma antiga lenda romana a palavra saponificação tem sua origem no Monte Sapo, onde 

realizavam sacrifícios de animais. A chuva levava uma mistura de sebo animal (gordura) 

derretido, com cinzas e barro para as margens do Rio Tibre. Essa mistura resultava numa 

borra (sabão). As mulheres descobriram que usando esta borra, suas roupas ficavam muito 

mais limpas. A essa mistura os romanos deram o nome de sabão e à reação de obtenção deste 

de reação de saponificação. Entretanto, a primeira patente do processo de fabricação de sabão 

data de 1791 (ALBERICI; PONTES, 2004). 

A saponificação é uma das mais importantes reações químicas dos triacilgliceróis. Esta 

ocorre quando o triacilglicerol reage com uma base forte formando glicerol e sais dos três 

ácidos graxos, conforme a equação 1 (OLIVEIRA, 2008). 

 

Triglicerídeo + NaOH  Glicerol + Sabão                           (Equação 1) 

 

Os sabões são formados a partir da dissolução aquosa ou alcoólica dos álcalis sobre os 

ácidos graxos, sendo que na dissolução aquosa tem-se a formação da glicerina, e na alcoólica 

ocorre a neutralização da matéria graxa (LIMA, 1994). O tamanho da cadeia carbônica 

influencia na solubilidade dos ácidos graxos e consequentemente dos sabões, sendo que os 

sabões com cadeia menor que oito carbonos são totalmente solúveis, os de cadeia com dezoito 

carbonos parcialmente solúveis e os de cadeia maior que vinte insolúveis em água. Entre as 

cadeias graxas mais utilizadas para a fabricação de sabões destacam-se os ácidos saturados 

láurico (C12:0), mirístico (C14:0) e esteárico (C18:0), e o ácido monoinsaturado oléico 

(C18:1) (GALVAÑ, 1996).  

As características do sal também influenciam na solubilidade do sabão, por exemplo, 

os sabões obtidos a partir de base de potássio são mais solúveis que os de sódio. Sendo assim, 

sabões duros ou sólidos contêm os sais de sódio de ácidos graxos, enquanto que sabões 

macios ou líquidos consistem geralmente dos sais de potássio (OLIVEIRA, 2008). 

 Os sabões caracterizam-se por conter extremidades apolares e polares, a primeira 

propriedade física está relacionada com a cadeia do hidrocarboneto do ácido graxo, e a 

segunda ao grupo carboxílico iônico. A ponta polar do sabão liga-se a moléculas de água e 

puxa a sujeira para fora da superfície a ser limpa, pois a torna suspensa em água, agindo como 

agente emulsificante. As moléculas de água são incapazes de dispersar esses glóbulos 

gordurosos porque não conseguem penetrar na camada oleosa e separar as partículas 

individuais da sujidade ou da superfície da qual elas estão agarradas. Em contra-partida, as 
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soluções de sabão são capazes de separar as partículas individuais, desenvolvendo uma 

camada externa de ânions carboxílicos e fase aquosa mais compatível com superfície polar, 

fazendo com que os glóbulos individuais tornem-se dispersos na fase aquosa (SOLOMONS; 

FRIHLE, 2002). Esta característica refere-se à capacidade tensoativa dos sabões, pois é 

responsável por diminuir a tensão superficial da água e tornar a sujeira menos aderente devido 

sua penetração no alimento e formação de emulsão (OLIVEIRA, 2008), podendo-se dizer 

assim que quanto menor a tensão superficial maior a facilidade de um líquido se espalhar.  

Uma grande limitação do sabão é que ele forma coágulos insolúveis em vez de espuma 

na água “dura”, isto é, em água contendo CaCO3 na concentração de 200 a 300 mg.L
-1

 

(CETESB, 1997). O sabão reage com os íons de cálcio, magnésio e ferro presentes para 

formar um precipitado, que consiste do sal de cálcio do ácido graxo. Entretanto, é possível, 

por meio de filtração com resinas catiônicas, abrandar a água e evitar este problema (UCKO, 

1992). 

 

3.5.1 Qualidade dos sabões 

As funções de um sabão ideal são várias, entre elas é possível citar a de emulsificação, 

que é a capacidade de dividir óleo e gordura em pequenas gotículas microscópicas, mantendo-

as suspensas em água, o que é conseguido pela redução das forças de tensão superficial. A 

molhagem também é outra característica importante, que também está relacionada a tensão 

superficial da água e conseqüentemente a propriedade de emulsificação. Por exemplo, a água 

não é capaz de molhar uma superfície de aço inoxidável contendo resíduos de gordura porque 

a força de atração entre as moléculas de água é maior que a atração entre a gordura e a água, 

porém, na presença de um sal de sabão isso pode ocorrer. Ainda deve-se citar o poder de 

penetração porque a solução de sabão deve ser capaz de atingir locais de difícil acesso, como 

ranhuras e fissuras que normalmente existem nas superfícies. O poder de suspensão também é 

uma característica relevante, pois o sabão deve ser capaz de manter as partículas insolúveis 

suspensas em solução e as pequenas partículas de resíduos não devem se redepositar antes de 

proceder o enxágue. O sabão ainda apresenta como característica importante a facilidade de 

ser completamente removido das superfícies assim que a limpeza termina, o que normalmente 

se faz usando água, para isso deve ser solúvel, dissolvendo-se rápida e completamente neste 

líquido, à temperatura desejada sem grande agitação (ANDRADE; MACEDO, 1996). 

A adequação do sabão acabado (produto final) em relação aos diferentes meios de 

aplicação e o aprimoramento de suas propriedades dependem do controle dos parâmetros de 

qualidade durante o processo de fabricação do sabão. Dentre essas propriedades destacam-se a 
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alcalinidade livre. Esta é a capacidade que a massa de sabão contendo um álcali forte tem de 

reagir com o material graxo e neutralizá-lo até um pH definido. A alcalinidade livre ideal para 

um bom sabão acabado reside na faixa de 0,1 a 0,5%, que resulta em um pH em torno de 10 

(NETO; PINO, 2011).  

A alcalinidade presente no sabão saponifica sujidades oleosas, porém sua ação é 

restrita, pois, os sabões não atuam em todo o tipo de sujeira, visto que não possuem um efeito 

solvente que o auxilie na solubilização de materiais graxos, além disso, não arrasta sujeiras 

presentes em águas duras. A principal função do álcali do sabão no processo de limpeza é 

emulsionar e saponificar a sujeira. A emulsificação separa as pequenas partículas que podem 

ser mantidas em suspensão quando o sabão se junta à água. A função secundária da 

alcalinidade é facilitar a remoção da sujeira e aumentar a capacidade de detergência do sabão 

acabado. Um teor de alcalinidade controlado contribui significativamente para a elevação do 

poder espumante, emulgente e molhante do produto final. A formação de espuma é 

importante na manutenção das sujidades em suspensão, evitando assim que essas voltem a se 

depositar no material higienizado. Já a capacidade de um sabão de formar emulsão está 

relacionada com o processo de limpeza pelo fato de possibilitar que a água utilizada neste 

processo se ligue nas moléculas de lipídios e arrastem estas para fora da superfície 

higienizada, além disso, o poder emulgente também se relaciona com o molhante, pois a partir 

do momento que o óleo ou gordura é arrastado por esse líquido torna-se possível a molhagem 

do objeto em higienização (ZABEL; LEITZKE, 2007). 

O pH pode influenciar na ação antimicrobiana de várias maneiras, a mais comum está 

relacionada com a sua ação sobre a superfície da célula bacteriana, quando o álcali reage com 

os lipídios da membrana lipoprotéica, desestruturando-a e alterando sua permeabilidade 

(RUSSEL,1992). A elevação do pH, aumenta a efetividade dos produtos sanitizantes, 

indicando um melhor potencial em meios alcalinos (MOLINARO; MAJEROWICZ; VALLE, 

2008). No entanto, para garantir maior vida útil dos equipamentos e segurança do 

manipulador, os sabões devem ter baixa corrosividade, evitando pH muito alto, embora isto 

possa afetar na propriedade desinfetante do sabão (SOLOMONS; FRIHLE, 2002). 

 

3.5.2 Formulação do sabão 

Para produção de sabão se utilizam óleos ou gorduras, como os óleos de coco, de soja 

e de algodão, além do sebo, e solução alcalina, como a de hidróxido de sódio (NaOH). O 

NaOH (soda cáustica) é o mais forte agente alcalino, de baixo custo, mas muito corrosivo. 

Tem excelentes propriedades saponificantes, dissolvente e bactericida. Isoladamente, essa 
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base não pode ser usada na maioria dos metais, e seu manuseio é perigoso, pois pode causar 

sérias queimaduras na pele (SOLOMONS; FRIHLE, 2002).  

De acordo com a teoria proposta por Svante Arrhenius, base é uma substância que se 

ioniza para produzir íons hidróxido (OH
-
) e quando o faz completamente é classificado como 

forte. Por outro lado, ácido é uma substância que se ioniza para produzir prótons (H
+
) quando 

dissolvida em água, e assim como a base é classificado como forte ou fraco. A reação que 

ocorre entre base e ácido é a transferência de prótons, onde o ácido é o doador e a base a 

receptora, esta reação dependerá da força de ligação e eletronegatividade com o átomo do 

qual o próton é perdido e da deslocalização eletrônica na base conjugada, e tende a 

neutralização da solução. O ácido clorídrico (HCl), por exemplo, é uma solução aquosa, ácida 

e queimativa, devendo ser manuseado apenas com as devidas precauções. Ele é um dos ácidos 

que se ioniza completamente (forte) em solução aquosa e ao reagir com o NaOH formará 

cloreto de sódio (NaCl) e água (H2O), sendo assim, a adição de HCl ao sabão reduz o 

potencial hidrogeniônico do mesmo (CAREY, 2008). 

Além da substância graxa, da solução alcalina e do ácido também é utilizado o álcool 

na produção do sabão, visto que na dissolução alcoólica ocorre a neutralização da matéria 

graxa (LIMA, 1994). Os álcoois etanol, isopropanol e n–propanol possuem ainda ação efetiva 

contra bactérias na forma vegetativa, vírus e fungos, podendo inibir a esporulação e 

germinação de esporos, mas não são esporicidas. Além de atuarem como anti-sépticos podem 

potencializar o efeito de outros biocidas (PELCZAR JUNIOR et al., 1996). Se utilizado na 

extração de substâncias ativas de algumas plantas com propriedades antibacterianas, o álcool 

forma soluções, que poderiam potencializar ainda mais o efeito antimicrobiano se adicionadas 

ao sabão no final da reação de saponificação (MAZZAFERA, 2003; MARIUTTI et al., 2008; 

VOSS-RECH et al., 2011). 

 

3.6 COMPOSTOS VEGETAIS ANTIBACTERIANOS 

 

O interesse pelo estudo de compostos naturais com atividade antimicrobiana vem 

crescendo nos últimos anos, visto que desta forma seria possível prevenir contaminações, 

evitando-se a toxicidade típica dos produtos sintéticos amplamente utilizados para este fim 

(VOSS-RECH et al., 2011). 

De acordo com a Resolução RDC nº 14, de 28 de fevereiro de 2007, da ANVISA, 

desinfetante é um produto que mata todos os microrganismos patogênicos, mas não 

necessariamente todas as formas microbianas esporuladas, em objetos e superfícies 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Solu%C3%A7%C3%A3o_aquosa
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ioniza%C3%A7%C3%A3o
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inanimadas. Desinfetantes de uso geral são produtos para uso domiciliar e em ambientes 

públicos, destinados exclusivamente a desodorização, sanitização e desinfecção de pisos, 

paredes, mobiliários e outras superfícies, ambientes, sanitários e utensílios que não entrem em 

contato com alimentos. O tempo recomendado de contato para desinfetantes de uso geral é de 

10 min. Os princípios ativos permitidos para uso com ação antimicrobiana devem ser 

substâncias comprovadamente aceitas pela EPA (Environmental Protection Agency), FDA 

(Food and Drug Administration) ou Comunidade Européia, haja vista que são produtos 

tóxicos e irritantes (BRASIL, 2007).  

A maioria dos desinfetantes sintéticos de uso geral é composta por quartenários de 

amônio, que tem toxicidade relativamente baixa e alta estabilidade e sua ação bactericida se 

dá através da inativação de enzimas relacionadas aos processos de transformação de energia, à 

desnaturação de proteínas celulares e à ruptura da membrana celular, porém podem não ser 

eficazes se as superfícies onde são aplicados não forem previamente higienizadas com água e 

sabão (TIMENETSKY, 1990). 

Os óleos essenciais presentes em vários órgãos vegetais estão relacionados ao 

metabolismo secundário das plantas, exercendo diversas funções importantes à sobrevivência 

vegetal, como por exemplo, na defesa contra microrganismos (LIMA et al., 2006). A 

composição química destes óleos depende de vários fatores, tais como espécie, clima e idade 

da planta, e sua atividade antibacteriana depende do tipo, da composição e da concentração de 

óleo essencial, da composição do veículo, do processamento, das condições de estocagem e 

do tipo do microrganismo em questão, podendo estes ser bactérias ou fungos (BERTINI et al., 

2005; GOBBO NETO; LOPES, 2007). 

Geralmente, os mecanismos de ação desses compostos naturais se baseiam na 

desintegração da membrana citoplasmática, desestabilização da força próton motriz (FPM), 

fluxo de elétrons, transporte ativo e coagulação do conteúdo da célula. Nem todos os 

mecanismos de ação agem em alvos específicos, podendo alguns sítios ser afetados em 

consequência de outros mecanismos (BURT, 2004), como nos casos em que os 

hidrocarbonetos cíclicos agem sobre as enzimas ATPases, que são conhecidas por estarem 

localizados na membrana citoplasmática e rodeadas por moléculas lipídicas. Estes 

hidrocarbonetos cíclicos podem distorcer a interação lipídio proteína. Assim, tornariam 

possíveis as reações entre os compostos lipofílicos com partes hidrofóbicas da proteína. Há 

casos ainda que alguns óleos essenciais estimulem o crescimento de pseudomicélios, uma 

indicação de que pode atuar sobre enzimas envolvidas na síntese de componentes estruturais 

das bactérias. Também são responsáveis pela ação antibacteriana, que os óleos essenciais 
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apresentam componente hidrofóbico, pois permitem a partição de lipídeos da membrana 

celular bacteriana, desintegrando as estruturas e tornando-as mais permeável (SILVA, 2010). 

Vários compostos naturais são relacionados com ação antimicrobiana, dentre eles 

podemos citar as frações polifenólicas da própolis, o eucaliptol, a mistura de diterpenos entre 

outros (SILVA et al., 2009; SILVA, 2010). 

 

2.6.1 Própolis 

A própolis é um material coletado por abelhas produtoras de mel em vários tipos de 

plantas, sendo utilizada para selar os buracos existentes nas colméias e protegê-las da entrada 

de intrusos. Este material contém diferentes compostos químicos, dependendo da região 

geográfica de onde é extraído, como ácidos fenólicos, ésteres, flavonóides, terpenos, 

aminoácidos, ácido cafeico, aldeídos aromáticos, álcoois, ácidos graxos, esteróides entre 

outros (SORKUN; SUER; SALIH, 2001). A própolis é um ingrediente natural usado na 

formulação de vários produtos voltados para saúde, tanto interna quanto externa do corpo, 

sendo comumente vendido em lojas de produtos saudáveis. O interesse pela própolis vem 

crescendo devido a suas propriedades biológicas, que dentre outras se pode citar a 

antimicrobiana como a de maior interesse neste estudo (KUJUMGIEV et al., 1999). 

Em pesquisa realizada por Park, Ikegaki e Alencar (2000), foram coletadas 500 

amostras de própolis de diferentes regiões do Brasil e após processamento das amostras foi 

possível classificar 12 grupos distintos de própolis, sendo que cinco grupos foram 

encontrados na região sul, seis grupos na região nordeste e um grupo na região sudeste. Essa 

classificação foi nomeada em função da cor do material, variando entre diferentes tons de 

amarelo, castanho, marrom e verde. Esta última, também encontrada na região centro-oeste, 

tem essa coloração devido ao pigmento clorofila extraído das plantas e será o foco desta 

pesquisa. No mesmo estudo foi realizada análise de potencial antimicrobiano dos diversos 

grupos de própolis e identificou-se que a própolis verde tem um ótimo potencial de inibição 

para Staphylococcus aureus, ficando atrás somente da própolis marrom esverdeado e 

avermelhado. 

De acordo Park et al. (2004), Baccharis dracunculifolia é a principal fonte botânica da 

própolis “verde” produzida nas regiões Sudeste e Centro Oeste do Brasil. B. dracunculifolia 

DC (Asteraceae), conhecida popularmente como “alecrim do campo” e “vassoura”, é um 

arbusto lenhoso, nativo do Brasil, presente nas regiões sul, sudeste e centro-oeste 

(BARROSO, 1976). Crescem principalmente em áreas de cerrado, pastagens abandonadas e 
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áreas em processo de sucessão, onde se adapta facilmente a habitats pobres em nutrientes 

(BASTOS, 2001). 

Esta planta é uma espécie perene e dióica, que se reproduz por sementes, possuindo 

galhos bastante ramificados, nos quais as folhas e principalmente os ápices foliares são 

densamente povoados por tricomas glandulares (BASTOS, 2001). Estas estruturas são de 

enorme importância na interação desta espécie com insetos, especialmente com as abelhas. Na 

medicina popular Fernandez, Sandi e Kokoska (2003) relatam o uso desta espécie no 

tratamento de feridas e processos inflamatórios, além de ser utilizada para combater doenças 

gastrintestinais e hepáticas. Além disso, o alecrim do campo tem sido objeto de numerosos 

estudos entomológicos, por atrair insetos herbívoros e galhadores (ESPÍRITO-SANTO; 

FARIA; FERNANDES, 2004), destacando-se principalmente por sua relação peculiar com as 

abelhas Apis mellifera. 

 

2.6.2 Eucalipto 

O gênero Eucalyptus pertence à família Myrtaceae (subfamília Leptospermoideae), 

amplamente difundida nos trópicos, que tem como centro de origem a Austrália. Os eucaliptos 

distinguem-se pela constituição peculiar das flores, que não possuem pétalas e sépalas. A 

configuração das inflorescências, dos botões florais e dos frutos é de grande importância para 

a identificação de aproximadamente 600 espécies. Embora, somente meia dúzia de espécies se 

expanda em áreas além da Austrália (PINHEIRO, 1999). 

No Brasil, as principais espécies de Eucalyptus utilizadas para produção comercial de 

óleos essenciais são E. staigeriana, E. citriodora e E. globulus (VITTI; BRITO, 2003). E. 

globulus, de interesse no presente estudo, além de fonte de óleo essencial medicinal, também 

é cultivado visando a obtenção de madeira para combustível e para celulose (YAMAGUSHI; 

GUSMAN; VESTENA, 2011).  

A análise fitoquímica das folhas mostra como principal componente o óleo essencial 

eucaliptol ou 1,8-cineol, que é um dos responsáveis por suas propriedades terapêuticas 

(ESTANISLAU et al., 2001). No entanto, óleos essenciais são misturas complexas, contendo 

uma variedade de substâncias, entre elas, monoterpenos e sesquiterpenos, que podem conter 

diferentes funções orgânicas como fenóis, éteres, álcoois, aldeídos e cetonas. Além disso, a 

exata composição e proporção destes componentes podem variar tanto de uma espécie para 

outra, como em resposta as diferentes condições do ambiente de cultivo (BROOKER; 

KLEINIG, 2006). 
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O eucaliptol ou 1-8 cineol é capaz de inibir cinco diferentes tipos de bactérias entre 

elas 100% das cepas de Salmonella sp, mostrando efeito bactericida de 42,1% (FRANCO et 

al., 2005; VOSS-RECH et al., 2011). 

O óleo de eucalipto está incluído na categoria de “geralmente considerados como 

seguros” (GRAS) pela Food and Drug Authority of EUA (FDA) e classificados como não-

tóxicos (USEPA, 1993). Na Europa foi aprovado o uso de óleo de eucalipto como agente 

aromatizante em alimentos (5 mg.kg
-1

), doces e artigos de confeitaria (15 mg.kg
-1

) (Council of 

Europe, 1992). Em baixas concentrações, é também muito utilizado na formulação de sabões, 

detergentes e perfumes. Em hipótese, a partir da utilização de soluções alcoólicas destes 

compostos naturais no final da saponificação, poder-se-ia obter sabões com propriedades 

antimicrobianas mais acentuadas. 
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3  OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL  

 

Verificar a viabilidade de aproveitamento de resíduos de óleos vegetais no 

desenvolvimento de sabões em barra e as principais características físicas, químicas e 

antibacterianas relacionadas ao poder de limpeza desses sabões com e sem adição de extratos 

de própolis e de eucalipto.   

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Analisar as características físicas e químicas do óleo residual utilizado no 

estudo; 

 Monitorar o pH e a temperatura durante o processo de saponificação dos 

sabões visando conhecer melhor a cinética dessa reação e da neutralização do 

mesmo;  

 Verificar o efeito antimicrobiano dos sabões com e sem extrato de própolis ou 

eucalipto sobre Salmonella e S. aureus; 

 Analisar o efeito do pH nas propriedades bactericidas dos sabões; 

 Avaliar a influência da adição de extratos de própolis e eucalipto nas 

propriedades físicas de solubilidade, emulsão, espuma e densidade dos sabões 

experimentais; 

 Avaliar a influência da adição de extratos de própolis e eucalipto nas 

propriedades químicas de alcalinidade livre e pH dos sabões experimentais; 

 Comparar as propriedades antibacterianas, químicas e físicas estudadas nos 

sabões experimentais com sabões em barra comerciais. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa proposta foi realizada em três momentos. No primeiro foram 

desenvolvidas duas formulações de sabão em barra que se distinguiam pelo ajuste de pH (8 e 

10) no final do processo. Em seguida, extratos de eucalipto e própolis foram obtidas e 

desenvolvidas novas formulações com essas em concentrações de 5% e 10%. Também foram 

realizadas análises para a verificação das propriedades antibacterianas das diferentes extratos 

e formulações, utilizando-se as metodologias de microdiluição em caldo e de swab-rinse. A 

partir desse resultado foi possível identificar a formulação de sabão com melhor ação 

antibacteriana. No terceiro momento, procederam-se as análises físicas e químicas dos sabões, 

com o intuito de avaliar sua eficácia, enquanto agente de limpeza e, a influência das extratos 

sobre a formulação base. O processo de produção dos sabões e a maioria das análises físicas e 

químicas foram realizadas no Laboratório de Aproveitamento de Resíduos e Subprodutos do 

Setor de Engenharia de Alimentos da Escola de Agronomia e as microbiológicas no 

Laboratório de Controle Higiênico Sanitário de Alimentos da Faculdade de Nutrição da 

Universidade Federal de Goiás (UFG), em Goiânia, Goiás (Figura 1).  

 

4.1 MATERIAL 

 

4.1.1 Óleo de fritura 

Para realização do experimento foram utilizados 50 L de óleo de algodão residual de 

fritura, proveniente do processamento de batatas fritas (chips e palha), gentilmente doado pela 

Empresa Cicopal Ltda., situada no município de Senador Canedo, Goiás,  em março de 2012. 

Inicialmente, o óleo residual foi passado em peneira convencional (30 mesh), para 

diminuir a interferência de resíduos sólidos. A matéria-prima foi acondicionada em galão de 

polietileno de alta densidade pigmentado e armazenada a temperatura ambiente, em local 

protegido do sol, até o processamento dos sabões e realização dos procedimentos analíticos. 

 

4.1.2 NaOH  

O hidróxido de sódio foi utilizado como agente saponificador e se apresentava na 

forma de escamas, contendo 99% de pureza (Labimpex Indústria e Comércio de Produtos 

para Laboratório Ltda., Diadema, Brasil). 

 

 



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Controle = sabão pH 8 sem adição de extratos de própolis e eucalipto 

                E10 = sabão pH 8 com adição de extrato de eucalipto na concentração de 10% 

  E5 = sabão pH 8 com adição de extrato de eucalipto na concentração de 5% 

  P10 = sabão pH 8 com adição de extrato de própolis na concentração de 10% 

  P5 = sabão pH 8 com adição de extrato de própolis na concentração de 5% 

  CIM= Concentração Inibitória Mínima 

 

Figura 1. Fluxograma da pesquisa, Goiânia, Goiás, 2012. 
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4.1.3 Água Milli-Q 

A água Milli-Q se caracterizou por apresentar maior segurança microbiológica, devido 

ao tratamento por luz ultravioleta, e possuir menor concentração iônica, pelo tratamento de 

deionização (Direct-Q UV Millipore; Millipore Indústria e Comércio Ltda, Barueri, Brasil). 

Optou-se por utilizar este líquido para evitar a formação de precipitados nos produtos, a 

interferência na qualidade física e antibacteriana dos sabões em barra experimentais, levando-

se em consideração que em nível industrial existe o controle de qualidade da dureza da água. 

 

4.1.4 Álcool etílico 95 
o
GL 

O álcool etílico 95 
o
GL (CRQ Ltda., Diadema, Brasil) foi adicionado às formulações 

para catalisar a reação de saponificação, além de clarificar o óleo de algodão residual. Este 

componente pode ser considerado um coadjuvante da reação de saponificação. 

 

4.1.5 HCl 

Com o objetivo de abaixar o pH original do sabão (pH 10) para pH 8, solução de ácido 

clorídrico com 50% de concentração (CRQ Ltda., Diadema, Brasil) foi adicionado à 

formulação de sabão logo após o término da reação de saponificação.  

 

4.1.6 Folhas de eucalipto 

As folhas de eucalipto utilizadas na produção do extrato foram colhidas de uma planta 

da espécie Eucaliptus globulus, encontrada na Região Norte de Goiânia, próximo ao Campus 

Samanbaia da UFG, no período da manhã. 

 

4.1.7 Própolis 

Para produção de extrato, a empresa Nascimento e Nicolini Ltda. “CIA da Abelha” 

gentilmente fez a doação de própolis verde bruta de Baccharis dracunculifolia, lote: PV1210, 

fabricada em dezembro de 2010 em Goiânia, Goiás, com data de validade de dois anos. 

 

4.1.8 Outros reagentes 

Os demais reagentes utilizados nas análises de qualidade dos sabões em barra 

experimentais e comerciais apresentaram pureza analítica e foram adquiridas no comércio de 

Goiânia - GO, com recursos oriundos de projeto de pesquisa financiado pela Coordenadoria 

de Assistência de Pessoal de Ensino Superior (Capes), subsidiária do Governo Federal do 

Brasil. 
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4.2 MÉTODOS 

 

4.2.1 Caracterização do óleo residual de algodão 

A caracterização do óleo residual de algodão oriundo da fritura de batata frita, foi 

realizada por meio das análises de perfil de ácidos graxos (%), índice de acidez (% ácido 

oléico), índice de peróxidos (meq.kg de óleo
-1

), índice de saponificação (mg KOH.g
-1

) e teor 

da matéria insaponificável (%). 

 

4.2.1.1 Determinação do perfil de ácidos graxos 

Os perfis de ácidos graxos do óleo de algodão residual e de óleo de soja (para 

comparação) foram determinados em três amostras, em duplicata, no laboratório do Centro de 

Pesquisa em Alimentos (CPA), da Escola de Veterinária e Zootecnia/UFG, utilizando a 

técnica de cromatografia gasosa recomendada pelo Instituto Adolf Lutz (IAL, 2008). 

 Os ácidos graxos foram metilados, ou seja, transformados em ésteres metílicos, para 

poderem ser quantificados. Primeiramente, preparou-se a solução padrão de referência, que é 

uma mistura de padrões disponíveis comercialmente, que, contém quantidades exatas 

conhecidas de ésteres metílicos de ácidos graxos saturados, monoenóicos e polienóicos. Neste 

trabalho o padrão utilizado foi o ácido graxo C:11, com 99% de pureza. 

 A concentração utilizada do padrão foi de 1 mg.mL
-1

, ou seja, em cada tubo de ensaio 

de tampa rosqueável (1 tubo por amostra), adicionou-se 20 µL do ácido graxo padrão C:11, e 

19,980 mL de hexano. Esta solução foi homogeneizada manualmente e o solvente evaporado 

com N2. Em seguida, neste mesmo tubo, 25 mg da amostra de óleo foi pesado e acrescentou-se 

1,5 mL de solução alcóolica de NaOH (0,5 M.L
-1

). Os tubos foram tampados, fechados com 

veda-rosca e levados ao banho-maria à 105 °C por 5 min. O primeiro aquecimento teve como 

objetivo separar o glicerol dos ácidos graxos. Após 5 min., a amostra foi resfriada em água 

corrente (temperatura ambiente) e acrescentou-se 2 mL de uma solução alcóolica a 12% de 

trifluoreto de boro (BF3). Os tubos foram novamente tampados, selados com veda-rosca e 

deixados em banho-maria à 100 °C por 30 min., para que ocorresse a saponificação da 

amostra. 

A amostra então foi novamente resfriada a temperatura ambiente em água corrente e 

acrescentou-se 1 mL de hexano, homogeneizando-se em vórtex por 30 s. Ao tubo adicionou-

se 5 mL de uma solução saturada de NaCl, que não foi agitada previamente. Alguns segundos 

foram aguardados para que ocorresse a separação de fases e então se retirou o sobrenadante 
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com o auxílio de uma micropipeta, que foi armazenado em frascos de 1,5 µL, denominados 

Vial. A extração com hexano e agitação em vórtex (30 seg.) foi repetida mais uma vez. O 

sobrenadante novamente foi separado e armazenado no mesmo Vial que do primeiro 

sobrenadante. O volume final dos sobrenadantes foi de aproximadamente 2 mL.  

 Com os ácidos graxos transformados em ésteres, realizou-se a identificação dos 

compostos no Cromatógrafo a gás (Analítica, Focus GC, São Paulo, Brasil). 

 Para a injeção das amostras, a temperatura do injetor permaneceu em 250 °C (40 °C 

acima da temperatura de volatilização da amostra) e a do detector de ionização de chamas em 

270 °C. Esta temperatura deve estar pelo menos 20 °C acima da temperatura do injetor. O 

forno da coluna esteve a pelo menos 240 °C, sendo que a temperatura máxima da coluna foi 

de 250 °C, não devendo, portanto, ultrapassar esta faixa.  

 Os gases que permearam a corrida foram o nitrogênio, o hidrogênio e o ar sintético, 

sendo estes três utilizados pelo detector de ionização de chama nas proporções 1:1:10, com 

fluxo de 30 mL.min
-1

 de N2, 30 mL.min
-1

  de H2 e 300 mL.min
-1

 de ar sintético. O 

Hidrogênio, além de ser utilizado pelo detector de ionização em chamas, foi o gás carreador 

da coluna (1,2 mL.min
-1

), pois teve a função de carrear as amostras do injetor até a coluna de 

separação (Carbowax 30m x 0,25 mm, São Paulo, Brasil). 

 Após controlada a temperatura e a pressão de cada gás, a amostra foi injetada 

automaticamente a um volume de 1 µL, por meio de uma microseringa. Os ésteres foram 

quantificados em um tempo de 80,7 min e registrados no computador, com o auxílio de um 

software (Chrom Quest, 4.1, São Paulo, Brasil). A metodologia utilizada para a realização das 

análises foi a descrita por Craske e Bannon (1987) e Joseph e Ackman (1992). 

 

4.2.1.2 Determinação do Índice de Acidez 

Para determinação do índice de acidez foi utilizada a metodologia recomendada pelo 

IAL (2008). Em frasco Erlenmeyer de 125 mL foram pesados 2 g do óleo de algodão e 

adicionados 25 mL de solução éter-alcool (2:1) neutra. Em seguida, duas gotas do indicador 

fenolftaleína foram adicionadas e prosseguiu-se a titulação com solução de hidróxido de sódio 

0,1 M até aparecimento da coloração rósea, a qual persistiu por 30 s. O volume gasto na 

titulação indicou a porcentagem de ácidos graxos livres presentes na amostra, expresso em 

ácido oléico, por meio da utilização da equação 2. 
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IA = v x fc x 100 x 0,0282   (Equação 2) 

           m 

 

 

Na qual: 

IA = índice de acidez em ácido oléico (%) 

v= volume de solução de NaOH 0,1 M gasto na titulação(mL); 

fc= Fator de correção da solução de NaOH 0,1 M (fc = 1,1908); 

m= massa da amostra (g). 

 

 

4.2.1.3 Determinação do Índice de peróxidos 

Para o cálculo do índice de peróxidos foi utilizado o método Cd3d-63 da American Oil 

Chemist´s Society (AOCS) (1993), que consistiu em pesar 5±0,05 g da amostra de óleo 

residual de algodão em um frasco Erlenmeyer de 250 mL, em seguida adicionou-se 30 mL da 

solução ácido acético - clorofórmio (3:2) e agitou-se até a completa dissolução da amostra. 

Posteriormente, adicionou-se 0,5 mL da solução saturada de KI (30 g de iodeto de potássio 

em 21 mL de água) e deixou-se em repouso ao abrigo da luz por 1 min. Depois de decorrido 

este tempo, acrescentou-se 30 mL de água destilada e titulou-se com solução de tiossulfato de 

sódio 0,01 N, com constante agitação até que a coloração amarela desaparecesse, quando foi 

adicionado 0,5 mL de solução indicadora de amido (1%).   A titulação foi realizada até 

completo desaparecimento da coloração azul. Uma prova em branco foi preparada nas 

mesmas condições. A análise indicou a concentração de peróxidos em milequivalentes de 

oxigênio ativo contidos em um quilograma do óleo calculado (meq.kg
-1

 de óleo) a partir do 

iodo liberado do iodeto de potássio. A equação 3 foi utilizada para o cálculo. 

 

 IP = (A-B) x N x fc x 1000  (Equação 3) 

   m 

 

Na qual: 

IP = índice de peróxidos (meq.100g
-1

) 

A = volume da solução de tiossulfato de sódio 0,01 N gasto na titulação da amostra (mL); 

B = volume da solução de tiossulfato de sódio 0,01 N gasto na titulação do branco (mL); 

N = normalidade da solução de tiossulfato de sódio (0,01N); 

fc = fator da solução de tiossulfato de sódio (fc=1,0788); 

m = massa da amostra (g). 
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4.2.1.4  Determinação do Índice de saponificação 

Para determinação do índice de saponificação foi utilizado o método Cd3-25, 

padronizado pela AOCS (1993). O óleo passou em papel filtro visando garantir a remoção de 

quaisquer impurezas assim como traços de umidade, que ficaram retidos no papel. Em um 

balão de 125 Ml, com rolha esmerilhada, uma amostra de 5 g de óleo de algodão residual foi 

pesada e adicionou-se 50 mL de solução alcoólica de KOH. Uma amostra em branco foi 

preparada e seu procedimento analítico ocorreu simultaneamente ao da amostra de óleo 

residual. Os balões foram conectados ao refrigerador de refluxo (Fanem, modelo 170/3, São 

Paulo, Brasil) e seu conteúdo fervido até a completa saponificação da amostra 

(aproximadamente 1 h). Após este período aguardou-se o resfriamento da amostra e lavou-se 

o condensador com um pouco de água destilada. O balão foi desconectado do condensador, 

adicionou-se 1 mL de indicador fenolftaleína e procedeu-se a titulação com ácido clorídrico 

(HCl) 0,5 M até desaparecimento da cor rosa. Para cálculo do índice de saponificação foi 

utilizada a equação 4. 

 

IS = (B-A)x fc x 28   (Equação 4) 

m      

 

Na qual:    

IS= índice de saponificação (mgKOH.g
- 1

óleo)                         

A = Volume de ácido clorídrico gasto na titulação da amostra (mL); 

B = Volume de ácido clorídrico gasto na titulação do frasco-testemunha (mL); 

fc = Fator de correção do HCl 0,5 N (fc=0,9968); 

m = Massa da amostra (g). 

 

 

4.2.1.5 Determinação da Matéria Insaponificável 

A determinação do teor de matéria insaponificável foi feita através do método Ca6a-40 

da AOCS (1993). Amostra de 5 g de óleo de algodão residual foi pesada em um frasco de 

Soxhlet, adicionou-se 30 mL de etanol a 95% e 5 mL de hidróxido de potássio (KOH) a 50% 

e aqueceu-se no próprio extrator de gordura (Marconi Equipamentos para Laboratório, 

Digimec BTC- 9090, Piracicaba, Brasil) por aproximadamente 1 h, até completa 

saponificação. O conteúdo produzido foi transferido para o funil de separação ainda quente, 

usando 40 mL de etanol 95%. A transferência foi completada com água quente e depois fria 

até volume total de 80 mL. O frasco utilizado foi lavado com 5 mL de éter de petróleo e todo 

o conteúdo foi transferido para o funil de separação e esfriado até temperatura ambiente, 

quando foi adicionado mais 50 mL de éter de petróleo. A tampa foi inserida no funil e agitou-
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se vigorosamente por 1 min até total clareamento das duas camadas. Sifão de vidro foi 

utilizado para remover completamente a camada superior sem incluir qualquer porção da 

camada inferior. As frações de éter de petróleo foram recolhidas em um funil de separação de 

500 mL e a extração repetida por mais seis vezes, usando porções de 50 mL de éter de 

petróleo e agitando-se vigorosamente a cada extração. Os extratos combinados no funil de 

separação foram lavados três vezes, usando 25 mL de álcool a 10%, agitando-se 

vigorosamente e retirando-se a camada alcóolica depois de cada extração. Em seguida, 

transferiu-se o extrato de éter de petróleo para um béquer tarado e evaporou-se até a secagem 

no extrator de gordura. Depois de todo solvente ter sido evaporado, a secagem foi completada 

em estufa a vácuo (Tecnal, TE – 395, Piracicaba, Brasil) a temperatura de 75 
o
C e pressão 

interna de 200 mmHg e o resfriamento foi realizado em dessecador para posterior pesagem. 

Após ter sido pesado, o resíduo foi dissolvido em 50 mL de álcool, previamente neutralizado, 

a 95% a 50 
o
C. Com fenolftaleína como indicador,  prosseguiu-se com titulação com NaOH 

0,02 M até o ponto de viragem.  

A massa do resíduo foi corrigida para ácidos graxos livres contidos usando a seguinte 

relação: 1 mL de 0,02M de NaOH tem como equivalente  0,0056g de ácido oléico. Uma 

amostra em branco foi feita sem a presença de óleo e procedeu-se a sua análise 

simultaneamente à do óleo. Para cálculo de matéria insaponificável foi utilizada a equação 5. 

 

MI = A x (B+C) x 100  (Equação 5) 

m 

 

Na qual:  

MI = Matéria Insaponificável por cento (% - m/m;) 

A= Massa do resíduo obtido após secagem à vácuo (g); 

B= Massa do ácido graxo determinado por titulação(g); 

C= Massa do branco (g); 

m= massa da amostra(g). 

 

4.2.2 Produção dos extratos de própolis e eucalipto  

Extratos de própolis e eucalipto foram desenvolvidas para serem adicionadas nas 

formulações de sabão. A própolis foi triturada em liquidificador industrial (Siemsen, LER 25, 

Brusque, Brasil) e 50 g foram pesados e diluídos em 250 mL de etanol 80%. A solução foi 

deixada em repouso a temperatura ambiente e ao abrigo de luz por oito dias, sendo agitada 

diariamente. Em seguida, a mesma foi filtrada utilizando-se algodão. O frasco utilizado foi 

lavado com etanol 80% até atingir o volume de 250 mL de extrato na concentração de 20%, 
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conforme metodologia para produção de extratos preconizada pela Farmacopéia dos Estados 

Unidos do Brasil (SILVA, 1959). 

Durante o mês de setembro de 2012 foram colhidas as folhas de eucalipto. Estas de 

eucalipto foram selecionadas, lavadas com água destilada e secas com papel toalha. 

Posteriormente, em estufa de circulação de ar forçada (Tecnal – TE 394/3, Piracicaba, Brasil) 

foram mantidas a 30
o
 C por 30 min, para completa secagem da umidade residual. Em seguida, 

procedeu-se com a mesma metodologia utilizada no preparo do extrato de própolis para o 

preparo desse extrato com concentração de 20% (SILVA, 1959). Os extratos de própolis e 

eucalipto foram mantidos em frasco âmbar em temperatura ambiente para melhor 

conservação. 

 

4.2.3 Testes para determinação da concentração de extrato a ser adicionada nos 

sabões experimentais 

Para determinação da concentração de extrato que seria adicionada aos sabões 

experimentais foi realizada a análise de microdiluição em caldo, por meio da metodologia da 

National Comittee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS, 2003), que à partir de 2005 

foi nomeada como Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI), com adaptações. 

Substituíram-se as microplacas por eppendorfs e o Caldo Mueller Hinton (MH) por Brain and 

Heart Infusion (BHI). A técnica consistiu em testar a capacidade antibacteriana dos extratos 

de própolis e eucalipto, na concentração de 20%, através da presença ou ausência de 

desenvolvimento bacteriano em eppendorfs.  

Para realização destas análises foram definidos os inóculos de S. aureus ATCC 25923 

e Salmonella Enteritis ATCC 13076, visto que a ANVISA, através da Resolução RDC nº 14, 

de 28 de fevereiro de 2007, padronizou estes microrganismos para testes de controle de 

qualidade de produtos com propriedades desinfetantes de uso geral (BRASIL, 2007). Como o 

objeto deste estudo foram sabões com possíveis propriedades desinfetantes para uso 

doméstico, os critérios da RDC 14 foram adotados nos testes para verificar as concentrações 

dos extratos que seriam adicionados ao sabão. Assim, testes nos extratos puros de própolis e 

eucalipto e de soluções de sabão com os extratos foram realizadas. 

 

4.2.3.1  Teste da CMI em extratos de própolis e eucalipto (20%) em água 

Para determinação da CIM foram utilizados 36 tubos do tipo eppendorfs distribuídos 

em estantes com seis linhas e seis colunas conforme mostrado na figura 2. Uma repetição 

original de cada tratamento foi analisada em duplicata. Meio de cultura Brain and Heart 
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Infusion (BHI- Himédia - REF M 210) duplamente concentrado foi distribuído (0,100 mL) da 

coluna dois a coluna seis. Nos eppendorfs da coluna 1, nas linhas A a F foram colocados 

0,200 mL de solução de 1 mL de dimetilsulfoxido (DMSO- Himédia - REF 01124) e 9 mL de 

BHI (Himédia - REF M 210), utilizando-se pipeta. Soluções de extrato de própolis e eucalipto 

(20%) em água foram preparadas nas concentrações de 5%, 10%, 20% e 50% e 

posteriormente adicionou-se 1 mL dessa solução aos eppendorfs da coluna 1. No eppendorfs 

da linha F, não foi adicionada o extrato (prova positiva).  Com micropipeta retirou-se uma 

alíquota de 0,100 mL da solução da coluna 1 e diluiu-se na coluna 2, repetindo o mesmo 

procedimento (microdiluição) até a coluna 5. A alíquota retirada desta coluna foi descartada, 

deixando a coluna 6 sem amostra para controle do meio.  

Inóculos de S. Enteritis e S. aureus foram preparados a partir de culturas em ágar 

nutriente, de onde se retirou uma alça da colônia e diluiu-se em 3 mL de solução salina 0,85% 

(NaCl VETEC – código 106) até obtenção de uma turvação equivalente ao tubo 0,5 da escala 

de MacFarland (1,5x10
8
 bactérias por mL). Em seguida, 0,5 mL desta solução foi diluída em 

4,5 mL de solução salina para obtenção de 10
7
 UFC.mL

-1
.  Os inóculos de Salmonella foram 

pipetados (0,005 mL) nas linhas A a D e F, posteriormente, o mesmo procedimento foi feito 

com os inóculos de S. aureus em outra estante. Não foi adicionado inóculo na linha (controle 

negativo). Em seguida, os tubos foram incubados em estufa bacteriológica a 36 ºC, por um 

período de 20 h. Depois, 0,02 mL de trifenil tetrazolium (TTC, Neon – REF 217) a 0,5% 

também foram adicionados. Os tubos foram novamente incubados por mais 1 h, quando foi 

realizada a leitura. O microtubo de menor CIM foi aquele com menor concentração da 

solução de extrato onde não foi observada a coloração vermelha. 

 

 

Linhas/  
Colunas 
(µg/mL)                

1 
0,090 

2 
0,045   

3 
   0,022 

4 
0,011           

5 
 0,005     

6 
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Controle - 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

F 
Controle + 

      

 

Figura 2. Diluição seriada do teste de Concentração Inibitória Mínima dos extratos para 

Salmonella, Staphilococcus aureus, controle + e controle -. (NCCLS, 2003). 
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4.2.3.2 Teste da CIM em solução de sabão e extratos de própolis e eucalipto 

(20%)  

Depois de observada a CIM em soluções aquosas com extratos de própolis e eucalipto 

(20%), um novo teste preliminar com soluções de sabão com adição desses extratos foi 

realizado, a fim de observar se haveria interferência do sabão na propriedade antibacteriana 

dos extratos. 

A mesma metodologia do teste anterior foi utilizada, diferindo-se apenas na solução 

adicionada à coluna 1, que desta vez teve a água da diluição do extrato substituída pela 

solução de 1 g de sabão em 1 mL de água. Para completa dissolução do sabão na água foi 

utilizado aquecimento em micro-ondas (Sanyo -30 L,Cachoeiro do Itapamerim, Brasil), 

potência 2, durante 10 s. 

 

4.2.4 Produção dos sabões base em barra com pH 8 e 10 e sem extrato 

4.2.4.1 Produção dos sabões sem adição de extratos 

Após caracterização do óleo de algodão residual procederam-se os testes preliminares 

para a produção dos sabões em barra.  Foram testadas diferentes formulações caseiras de 

sabão com e sem a utilização de extratos. O índice de saponificação encontrado na análise da 

matéria-prima foi utilizado para determinar a quantidade de agente saponificador NaOH a ser 

utilizado. O material utilizado nas formulações selecionadas dos sabões em barra está 

discriminado na tabela 1. 

 

Tabela 1. Material utilizado na produção dos sabões de barra experimentais com adição de 

extratos de própolis e eucalipto (20%) nas concentrações de 5% e 10%, Goiânia, 

Goiás, 2012. 

Componentes Sabão pH 8 Sabão 

pH 10 

 Controle E10 E5 P10 P5  

Óleo de algodão residual (mL) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Hidróxido de sódio (NaOH) 87% (g) 170 170 170 170 170 170 

Água milli-Q (mL) 330 330 330 330 330 330 

Álcool etílico 95º GL (mL) 500 500 500 500 500 500 

Ácido clorídrico (HCl) 50% (mL) 150 150 150 150 150 - 

Extrato de eucalipto (20%) - 200 100 - - - 

Extrato de própolis (20%) - - - 200 100 - 
*Com exceção do NaOH foram realizados testes preliminares para determinação da concentração década 

componente. Obs: Foi utilizado álcool etílico (95º GL) borrifado, para remoção de espumas superficiais. 

Na qual: Controle = sem adição de extratos de própolis e eucalipto; E10= com adição de extrato de eucalipto na 

concentração de 10%; E5= com adição de extrato de eucalipto na concentração de 5%; P10 = com adição de 

extrato de própolis na concentração de 10%;  P5 = com adição de extrato de própolis na concentração de 5%. 
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Enquanto o óleo estava sendo clarificado, 170 g de hidróxido de sódio (NaOH) foi 

pesado e diluído em 330 mL de água milli-Q, adicionando-se o NaOH à água lentamente e 

agitando com bastão de vidro até completa dissolução, quando foi vertido no béquer com óleo 

clarificado, dando início assim a reação de saponificação. 

Ao iniciar a reação de saponificação, observou-se mudança da coloração bege do óleo 

clarificado para uma coloração escura com tom esverdeado que foi aos poucos se tornando 

marrom até atingir a cor caramelo, a viscosidade ficou pouco menor do que a de mel e houve 

formação de espuma. Ao ocorrer formação de espuma, foi borrifado etanol 95%, o que 

reduziu a tensão superficial da solução, desfazendo assim a espuma formada, deixando a 

aparência do sabão mais homogênea. A agitação continuou até que a redução da temperatura 

indicasse o fim da reação. 

Nesse momento, o sabão formado, ainda diluído, foi dividido em dois volumes. Em 

um destes foi mantido o pH natural do sabão após completa saponificação (pH 10). No outro 

se adicionou ácido clorídrico (HCl) 50%, afim de reduzir o pH do sabão até 8 (próximo da 

neutralidade). A adição de HCl 50% foi realizada com pipeta tipo Pasteur que permitiu a 

adição do ácido gota a gota, evitando a saturação brusca do meio e garantindo a solubilização 

completa do ácido à massa. 

 

4.2.4.2 Teste da CIM dos sabões experimentais com pH 8 e 10 

A mesma metodologia do teste de CIM das soluções de extrato em água e sabão foi 

utilizada, porém desta vez a solução adicionada na primeira coluna foi de 1 g de sabão (pH 8 e 

10) em 1 mL de água Para completa dissolução do sabão na água foi utilizado aquecimento 

em micro-ondas (Sanyo -30 L,Cachoeiro do Itapamerim, Brasil), potência 2, durante 10 s. 

 

4.2.5 Produção de sabões em barra com adição de extratos (20%) de própolis ou 

eucalipto em diferentes concentrações 

Diante dos resultados obtidos nos testes pilotos, onde não se observou diferença na 

ação antibacteriana entre os sabões com pH 8 e 10, optou-se por adicionar os extratos de 

própolis e eucalipto somente nas formulações de sabão com pH 8. 

Os sabões com pH 8 tiveram extratos de própolis (20%) e eucalipto (20%) adicionadas 

em quatro concentrações 5%, 10%, 15% e 20%, porém estes dois últimos não solidificaram e 

somente as formulações nas concentrações de 5% e 10% foram selecionadas para verificação 

da qualidade física, química e antibacteriana, totalizando cinco tratamentos distintos. 
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O processo de elaboração dos sabões experimentais pode ser observado no fluxograma 

da figura 3. Inicialmente, um potenciômetro (Tecnal, modelo W3B pHmeter, Piracicaba, 

Brasil), que possuía um termômetro de haste calibrado com um termômetro de mercúrio 

(Incoterm, L-202/06, São Paulo, Brasil) foi acoplado a um béquer com capacidade de 2000 

mL, visando o estudo da cinética da produção de sabão através do acompanhamento das 

alterações de temperatura e pH durante todo o processo a cada 2 min. Neste béquer adicionou-

se 500 mL de etanol (95%) a 1000 mL de óleo composto residual e homogeneizou-se em 

agitador mecânico (Tecnal, TE – 139, Piracicaba, Brasil) por 30 min. a 1700 rotações por 

minuto (rpm), a fim de clarificar o óleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

   Figura 3. Fluxograma do processamento dos sabões em barra experimentais. 
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A adição dos extratos nas formulações de sabão foi feita no momento em que se 

terminou a neutralização do pH do sabão usando-se uma proveta. A massa formada foi 

dividida em três volumes. Um foi enformado sem adição de extrato e os outros dois tiveram 

seus volumes medidos para em seguida se acrescentar os extratos nas concentrações de 5% e 

10% respectivamente. Neste momento a agitação foi reduzida para 500 rpm por 1 min., pois a 

quantidade de massa reduzida e o uso de mesma velocidade faria a mistura espirrar. 

Para terminar a produção dos sabões, cada massa foi vertida em formas de plástico até 

completa solidificação que após um dia de enformado observou-se que a massa ficou com 

textura cremosa, no segundo dia a massa atingiu ponto de corte, quando foi cortada e 

desenformada até completa secagem que ocorreu depois de um a dois dias dependendo da 

temperatura e umidade do ambiente. Em seguida, as barras de sabão experimental foram 

embaladas em polietileno de baixa densidade para evitar desidratação excessiva. A tabela 1 

mostra o material usado na produção dos sabões com adição de extratos de própolis e 

eucalipto. Com exceção do HCl, utilizado na correção do pH, e dos extratos, todos os demais 

componentes dos sabões apresentaram mesma concentração. 

 

4.2.6 Cinética da reação de saponificação 

O processamento dos sabões em barra, base (sem extrato) foi dividido em duas etapas: 

saponificação e neutralização. A temperatura e o pH foram aferidos a cada dois min 

permitindo a  avaliação do andamento destas etapas, sendo que cada uma apresentou valores 

de pH e temperaturas característicos. Utilizou-se o programa Excel (MICROSOFT, 2007) 

para obtenção dos modelos de regressão linear e quadrático do pH e da temperatura em 

função do tempo durante a saponificação e neutralização no processamento dos sabões 

experimentais. Estes modelos foram avaliados quanto à ordem de reação (ordem zero, 

primeira e segunda ordem). Para gerar as equações das ordens de reação, foram utilizados os 

valores de pH e temperatura (de cada etapa), o logaritmo (ln) e o inverso (1/pH e 

1/temperatura) destes em função do tempo (em min).  

Os critérios de avaliação para o ajuste dos modelos cinéticos foram o coeficiente de 

regressão (R
2
) e o erro médio relativo [P (%)], baseado nos valores de pH e temperatura 

obtidos durante o processamento em função do tempo, de acordo com a equação 6. Os 

parâmetros foram aplicados para cada uma das repetições de cada tratamento. Depois, os 

parâmetros médios foram calculados. 
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  (Equação 6) 

 

 

Na qual: 

P = Erro médio relativo(%) 

N = número de pontos experimentais 

ST pré t= pH ou temperatura observados no tempo t 

ST exp t= pH ou temperatura observados no tempo t 

 

 

4.2.7 Propriedades antibacterianas dos sabões experimentais 

Após término das formulações com pH 10 e pH 8 com e sem adição de extratos de 

própolis e eucalipto, procedeu-se as análises antibacterianas. Cada etapa foi realizada em 

câmara de fluxo laminar, cuja bancada de trabalho foi previamente lavada com água e sabão, 

aplicado etanol 70% para desinfecção e esterilização com lâmpada UV por cinco min. As 

condições assépticas foram garantidas pelo uso de material esterilizado, higienização de mãos 

e uso de luvas esterilizadas. 

Novamente realizou-se a análise de microdiluição em caldo, adaptada conforme 

relatado no item 4.2.3, porém, desta vez o teste foi feito com os sabões experimentais (pH 8) 

produzidos com e sem adição de extratos de própolis e eucalipto (20%) nas concentrações de 

5% e 10% da massa do sabão. 

 

4.2.7.1 Concentração Inibitória Mínima dos sabões experimentais 

Para determinação da concentração inibitória mínima (CIM) dos sabões experimentais 

foram utilizados 84 tubos do tipo eppendorfs distribuídos em estantes com 7 linhas e 12 

colunas conforme mostrado na figura 4. Duas repetições originais de cada tratamento foram 

analisadas em duplicata. Meio de cultura BHI duplamente concentrado foi distribuído (0,100 

mL) da coluna 2 a coluna 12. Nos eppendorfs da coluna 1, nas linhas A/B/D/E/G foram 

adicionados com pipeta 0,200 mL de solução de 1 g de sabão diluído em 1 mL de 

dimetilsulfoxido (DMSO- Himédia - REF 01124) e 9 mL de BHI (Himédia - REF M 210). 

Para completa dissolução do sabão no BHI (Himédia - REF M 210) foi utilizado aquecimento 

em micro-ondas (Sanyo -30 L,Cachoeiro do Itapamerim, Brasil), potência 2, durante 10 s e 

somente após completa dissolução acrescentou-se o DMSO (Himédia - REF 01124) para 

evitar que o aquecimento interferisse na ação do mesmo. 
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Nos eppendorfs das linhas C e F, foi adicionada a mesma solução (BHI + DMSO), 

excluindo o sabão como prova positiva. Com micropipeta retirou-se uma alíquota de 0,100 

mL da solução da coluna 1 e diluiu-se na coluna 2, repetindo o mesmo procedimento 

(microdiluição) até a coluna 11. A alíquota retirada desta coluna foi descartada, deixando a 

coluna 12 sem amostra para controle do meio.  

Inóculos de S. Enteritis e S. aureus foram preparados conforme descrito no item 4.2.3. 

Os inóculos de Salmonella (0,005 mL) foram adicionados  nas linhas A/B/C, enquanto 

os de S. aureus foram colocados (0,005 mL) nas linhas D/E/F, sempre da coluna com menor 

concentração de amostra para a maior. Não foi adicionado inóculo na linha G para controle 

negativo.  

Em seguida, procedeu-se incubação e leitura conforme descrito no item 4.2.3. 

 

4.2.7.2 Análise de swab-rinse 

Após o teste de microdiluição em caldo foi realizada uma análise de swab-rinse 

seguindo metodologia adaptada por Souza, Pereira e Rodrigues (1998). 

Para realização desta análise de swab-rinse foram utilizadas colheres de aço 

inoxidável de mesmas dimensões (11,5 cm de comprimento) previamente esterilizadas, como 

carreadoras. 

Cinco sabões distintos na higienização dos carreadores foram utilizados, sendo eles os 

com pH 8 (sabão 0% de extrato), sabões acrescidos de extrato de própolis em concentrações 

de 5% e 10% e sabões acrescidos de extrato de eucalipto em concentrações de 5% e 10%. 

Portanto, utilizou-se delineamento inteiramente ao acaso que constou de cinco tratamentos, 

com quatro repetições cada. Para comparação também foi avaliado um sabão de marca 

comercial e a ação mecânica da esponja com água sem uso de sabão. 

Para o preparo da suspensão de bactérias foi utilizado solução salina 0,85%. Para 

coleta do material foi utilizado caldo BHI e para contagem de colônias foi utilizados o Ágar 

para Contagem de Microrganismos em Placa (Himedia REF M 091). 

Todo procedimento de plaqueamento foi realizado em zona asséptica. 

A suspensão de bactérias foi preparada pela adição da cultura de 48 h, do inóculo a ser 

testado em solução salina até se obter aproximadamente a concentração de 1,5 x 10
8
 bactérias 

por mL, equivalente à turbidez do tubo 0,5 da escala de MacFarland. 

As colheres carreadoras foram imersas nesta suspensão em estufa a 37 
o
C por um 

período de 15 min. Em seguida, os carreadores foram colocados dentro de placas de Petri 

fechadas, para evitar contaminação da estufa, onde ficaram por 1 h até completa secagem. 



48 

 

Terminado o processo de contaminação amostra de uma colher foi colhida, a fim de verificar 

a viabilidade dos inóculos, fazendo assim um controle positivo da contaminação. As demais 

colheres foram submetidas aos tratamentos com sabões com e sem adição de extratos de 

própolis e eucalipto nas concentrações de 5% e 10%. Estes consistiram em lavar com água, 

sabão experimental e ação mecânica (esponja dupla face) procedendo-se dez esfregadas para 
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Figura 4. Diluição seriada do teste de Concentração Inibitória Mínima para Salmonella, S.aureus, controle positivo e controle negativo (NCCLS, 

2003). 

Salmonella 

Controle  + 

S. aureus 

Controle  + 

Controle  - 



50 

cada superfície e enxaguadas dez vezes com água esterilizada vertida de balão. Após a 

enxaguadura permitiu-se a secagem das colheres carreadoras, por 15 min, sobre compressas 

esterilizadas. 

A coleta das amostras das colheres foi realizada pela técnica de Swab-rinse 

(WEISTEIN; MALLISON, 1978; McGOWAN, 1985; McGOWAN; WEISTEIN, 1992). As 

zaragatoas foram embebidas no caldo de coleta, 5 mL de BHI e esfregadas suavemente, em 

toda a superfície da colher carreadora por três vezes em movimentos sucessivos e direções 

inversas e recolocadas no tubo com caldo BHI (FAVERO; GABIS; VESLEY, 1984). 

Terminado a coleta, cada tubo foi agitado em vórtex (Whirlpool) por 10 s, três vezes, 

sucessivamente. 

De cada amostra teste, após cinco agitações em movimentos circulares, foram 

semeados 0,5 mL na superfície de placas com Ágar para Contagem de Microrganismos em 

Placa, utilizando-se pipetas e espalhado com alça de Drigalsky. 

As placas foram incubadas em estufa bacteriológica a 37 
o
C por 24 h. Após o período 

de incubação, procedeu-se à leitura pela contagem das colônias, que foram multiplicadas por 

dois para se obter o resultado em unidades formadoras de colônias por mL (UFC.mL
-1

). A 

figura 5 ilustra o fluxograma desta análise. 

 

4.2.8 Propriedades físicas dos sabões 

Após avaliação dos dados obtidos nas análises microbiológicas procedeu-se as análises 

físico-químicas dos sabões com pH 8 para averiguar se as alterações promovidas no 

desenvolvimento das novas formulações poderiam prejudicar suas propriedades enquanto 

agente de limpeza. Três amostras (repetições originais) foram avaliadas em relação às 

propriedades físicas e químicas. As amostras dos sabões experimentais foram comparadas 

com duas marcas de sabões em barra comerciais, sendo uma de preço mais acessível para 

população de baixa renda (G) e a outra direcionada aos consumidores de maior poder 

aquisitivo (M), para servir de parâmetro para os limites mínimos e máximos de qualidade. 

Todas as análises foram realizadas em triplicata. 

 

4.2.8.1 Solubilidade em etanol, éter de petróleo, acetona, metanol, clorofórmio e 

água 

A determinação da solubilidade foi conduzida segundo metodologia adaptada de 

Moretto e Fett (1998), que originalmente é utilizada para avaliar a solubilidade de óleos e 

gorduras, e que neste estudo foram substituídos pelos sabões experimentais. Pesou-se 0,25 g 
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da amostra de sabão e avaliou-se a solubilidade em diferentes solventes: etanol, metanol, éter 

de petróleo, acetona, clorofórmio e água destilada. Em banho de água (Fisatom, 577, São 

Paulo, Brasil) foi realizado o aquecimento das amostras e em vórtex a agitação por 2 min. 

Para esta análise, foi utilizado o sabão em barra. A quantidade de cada solvente necessária 

para diluir 0,25 g da amostra de sabão em barra foi anotada e classificaram-se os sabões 

conforme o quadro 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Este fluxograma foi repetido para cada microrganismo teste (S. aureus / Salmonella) 

Na qual: 0% = sem adição de extratos de própolis e eucalipto; E10= com adição de extrato de eucalipto na 

concentração de 10%; E5= com adição de extrato de eucalipto na concentração de 5%; P10 = com adição de 

extrato de própolis na concentração de 10%;  P5 = com adição de extrato de própolis na concentração de 5%. 

 

Figura 5. Fluxograma das etapas da análise swab-rinse, utilizando os sabões experimentais 

com e sem adição de extratos de própolis e eucalipto nas concentrações de 5% e 

10%. 
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Quadro 1. Referência de solubilidade expresso em partes de solvente/soluto 

Grau de solubilidade Número aproximado de partes de volume 

de solvente para dissolver uma parte de 

amostra 

Muito rapidamente solúvel Menos que 1 parte 

Rapidamente solúvel 1 a 10 partes 

Solúvel 10 a 30 partes 

Limitadamente solúvel 30 a 100 partes 

Pouco solúvel >100 partes 
Fonte: Moreto e Fett (1998) 

 

4.2.8.2 Densidade aparente 

A determinação da densidade aparente, em base seca, consiste na medição do volume 

de uma determinada massa de amostra de sabão e a pesagem da mesma. Esse método 

consistiu em determinar a massa da amostra e transferi-la para uma proveta graduada, com 

água e observar o deslocamento do líquido, que é igual ao seu volume (SAMPAIO; SILVA, 

2007).  A medida do volume da amostra foi feita com auxílio de uma proveta graduada de 25 

mL. Para a determinação da massa das amostras (g) foi utilizada balança eletrônica de alta 

precisão (Geahaka,GB 200, São Paulo, Brasil) com três dígitos após a vírgula. 

 

 

D = m  (Equação 7) 

   v 

 

Na qual: 

D = densidade (g.mL
-1

) 

m = massa (g) 

v = volume (mL) 

 

 

4.2.8.3 Poder espumante 

Para a verificação do poder espumante dos sabões, a diluição indicada na metodologia 

de Costa et al. (2010) foi alterada, tendo em vista que esta foi desenvolvida com sabões 

líquidos. Através de testes preliminares com os sabões em barra experimentais, a melhor 

concentração para diluição dos sabões foi determinada, a fim de que a solução não voltasse a 

se solidificar após sua diluição e formação de espuma. Substituiu-se o béquer pelo tubo de 

ensaio e para agitação da amostra optou-se por trocar o agitador magnético pelo vórtex, o que 

possibilitou maior visibilidade das espumas formadas após agitação.  

Em tubos de ensaio com tampa, soluções de sabão em água na proporção de 1:40 (0,5 

g de sabão para 20 mL de água destilada) foram preparadas e aquecidas em banho de água até 
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sua completa dissolução. Em seguida, cada tubo de ensaio foi agitado em vórtex (Whirlpool 

mixer) por 30 s, até formação de espuma. Os tubos foram colocados abertos em estantes para 

que a espuma fosse medida a cada 10 min, até sua estabilização. A espuma formada foi 

medida com um paquímetro (Mitutoyo, 150 mm, Sorocaba, Brasil) e seus valores anotados, 

assim como a estabilidade da espuma formada. 

 

4.2.8.4 Poder emulgente 

Assim como na análise de poder de espuma, para avaliar o poder emulgente dos sabões 

foram feitas as mesmas adaptações nas diluições do sabão e vidrarias utilizadas (COSTA et 

al., 2010), ou seja, optou-se por uma diluição maior dos sabões a fim de que eles não 

voltassem a solidificar após formada a emulsão, assim como foram substituídos os béqueres 

por tubos de ensaio que facilitam a medição da emulsão formada. Para a verificação do poder 

emulgente dos sabões, foi feita uma solução de sabão em água na proporção de 1:40 (0,5 g de 

sabão para 20 mL de água destilada) em tubos de ensaio com tampa, e aquecida em banho de 

água até sua completa dissolução. Em seguida, adicionou-se 0,5 mL de óleo vegetal e se 

agitou cada tubo de ensaio em vórtex por 30 s, até formação de emulsão. Os tubos foram 

colocados abertos em estantes, para que a emulsão fosse medida após 2, 5, 10 e 30 min. A 

emulsão formada foi medida com um paquímetro (Mitutoyo, 150 mm, Sorocaba, Brasil). 

 

4.2.9 Propriedades químicas dos sabões  

Entre as propriedades químicas dos sabões, foram avaliadas a alcalinidade livre (p/p em 

hidróxido de sódio) ou acidez livre (p/p em ácido oléico) e o potencial hidrogeniônico das 

amostras dos sabões líquidos experimentais e comerciais. Todas as análises foram realizadas 

em triplicata. 

 

4.2.9.1 Alcalinidade ou Acidez livre 

A análise de acidez e alcalinidade livre foi realizada seguindo a metodologia do Guia 

de controle de qualidade de produtos cosméticos (ANVISA, 2008), que consiste em pesar 5g 

da amostra (em duplicata) enquanto à parte foram neutralizados 50 mL de etanol (95%), com 

NaOH 0,1N (fc = 0,9925), adotando como ponto de viragem a coloração rosa claro. 

A fim de diluir os sabões, em barra, as amostras foram adicionas aos frascos 

Erlenmeyer contendo o álcool neutralizado. Em seguida, os frascos foram levados a banho de 

água para a completa dissolução do sabão. A boca do erlenmayer foi vedada para impedir a 
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dissipação do calor. No início da fervura do banho, o equipamento foi desligado e o 

erleymeyer foi agitado manualmente até total diluição do sabão. 

Depois de diluído o sabão no álcool, adicionou-se três gotas de fenolftaleína PA 

(VETEC cod. 137) à solução. Quando a solução permanecia incolor, ao invés de alcalinidade 

livre deveria ser avaliada a acidez livre, titulou-se NaOH 0,1 N, até o ponto de viragem rosa 

claro. Nos casos em que a solução de sabão e álcool apresentou coloração rosada após adição 

de fenolftaleína, foi feita titulação com HCl 0,1 N a fim de medir a alcalinidade livre do 

sabão. Os volumes gastos nas titulações foram anotados e os resultados calculados conforme 

as equações 8 e 9. 

 

C = v x fc x 0,004 x 100  (Equação 8) 

m 

 

Na qual:  

C = teor de alcalinidade livre (em hidróxido de sódio)(% - p/p); 

V = volume do titulante gasto na amostra (mL); 

fc = fator de correção do titulante (0,9925); 

m = massa da amostra (g). 

 

 

C = v x fc x 0,028245 x 100  (Equação 9) 

m 

 

Na qual:  

C = teor de acidez livre (em ácido oléico) (% - p/p); 

V = volume do titulante gasto na amostra (mL); 

fc = fator de correção do titulante (1,035); 

m = massa da amostra (g). 

 

4.2.9.2 Potencial hidrogeniônico (pH) 

As análises foram conduzidas de acordo com a metodologia recomendada pelo IAL 

(2008), utilizando-se solução aquosa com 10% de concentração de sabão e potenciômetro 

calibrado (Technal, W3B PH Meter, Piracicaba, Brasil), calibrado com solução tampão pH 4, 

7 e 10. 

 

4.2.10 Análise Estatística  

Alguns dados físicos e químicos (quantitativos) foram avaliados por análise de 

variância e as médias comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade de erro, utilizando-

se o aplicativo Statistica 7.0 (Statsoft, versão 7, Tulsa, EUA). Os dados qualitativos foram 
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avaliados por meio de estatística descritiva, com a construção de gráficos de coluna, com 

auxílio do aplicativo Excel (2010). Os dados obtidos também foram comparados com os de 

dois sabões comerciais disponíveis no mercado local. Para o acompanhamento das etapas de 

produção dos sabões, foram avaliados o pH e a temperatura em função do tempo. Para tanto, 

foi utilizada a análise de regressão, sendo elaborados modelos matemáticos lineares ou 

quadráticos e gráficos, por meio do aplicativo Excel (2010). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO ÓLEO DE ALGODÃO RESIDUAL UTILIZADO COMO 

MATÉRIA-PRIMA 

 

As análises das características físicas e químicas do óleo de algodão residual foram 

feitas a fim de comprovar e quantificar a degradação deste, sendo os resultados encontrados 

neste estudo característicos para este tipo de matéria-prima.  

Através da análise de perfil de ácidos graxos foi possível observar algumas 

divergências no perfil de ácidos graxos do óleo de algodão residual cedido para o estudo e os 

valores referenciados da ANVISA (BRASIL, 1999). Para óleo de algodão foram observados 

seis ácidos graxos (C18:1 cis 6, C18:2 trans n-6, AG NI, C20:0, C20:1 cis n-9, C18:3 cis n-6) 

no óleo residual utilizado neste estudo que não foram caracterizados na legislação (quadro 2) 

e um ácido graxo C20:0, caracterizado pela legislação como sendo próprio do óleo de algodão 

não apareceu na análise. Isso pode ter ocorrido devido o surgimento de compostos 

secundários durante a fritura, sendo estes confundidos com ácidos graxos não característicos 

do óleo antes do processamento. 

Como já foi mencionado anteriormente, analisar a qualidade do óleo residual de fritura 

não é simples, pois depende do alimento que foi frito nesse, as condições em que a fritura 

ocorreu, o tempo de processo, o tipo de óleo utilizado entre outras variáveis, porém a norma 

brasileira optou por utilizar o parâmetro de índice de acidez em ácido oléico para determinar a 

degradação do óleo, tendo em vista que quanto maior o número de frituras, maior a hidrólise 

do óleo e troca de umidade do alimento com o meio de fritura e conseqüentemente maior a 

geração de ácidos graxos livres (ANS; MATOS; JORGE, 1999; VERGARA et al., 2006). 

O índice de acidez em ácido oléico utilizado pela norma que regulamenta a adequação 

de um óleo novo para consumo no Brasil é de no máximo 0,3% de acidez em ácido oléico 

para os óleos e gorduras vegetais refinados (SANIBAL; MANCINI FILHO, 2002). Já para o 

óleo de fritura, este mesmo índice é de 0,9%, sendo recomendado seu descarte acima deste 

valor (ANVISA, 2004). As referências para os índices de peróxidos e saponificação, e matéria 

insaponificável do óleo novo estão apresentados no quadro 3, porém, não existe referência 

destes parâmetros para o óleo residual de fritura. 

O valor de índice de acidez em ácido oléico encontrado na análise do óleo descartado 

pela indústria está apresentado na tabela 4, demonstrando um aumento em 140% no 

percentual de ácido oléico máximo permitido em um óleo novo, porém, embora este valor 



57 

indique que o óleo residual de algodão já estava em processo de degradação, ainda estava 

20% abaixo da referência utilizada pela ANVISA para descarte de óleo de fritura (tabela 4 e 

quadro 3). 

 

Quadro 2. Perfil de ácido graxos do óleo de algodão. 

Ácido Graxo 

 
g.100g

-1
 

 

C14:0 0,4-2,0 

C16:0 17,0-31,0 

C16:1 N7 0,5-2,0 

C18:0 1,0-4,0 

C18:1 CIS N9 13,0-44,0 

C18:2 C N6 33,0-59,0 

C18:3 N3 0,1-2,1 

C20:0 <0,7 

C22:0 <0,5 

C22:1 <0,5 

C24:0 <0,5 
  Fonte: Valores de Referencia: RDC n

o
482/ANVISA, de 23/09/1999 (BRASIL, 1999) 

 

Tabela 2. Perfil de ácidos graxos de uma amostra de óleo de soja comercial e óleo 

residual de algodão cedido por uma indústria de alimentos para produção do 

sabão, Goiânia, Goiás, 2012.  

  Soja Desvio 

Algodão 

residual Desvio 

  média Padrão média Padrão 

Ácido Graxo (g.100 g
-1

) (±) (g.100 g
-1

) (±) 

C14:0 0,18 0,09 0,78 0,07 

C16:0 11,86 0,03 24,30 0,13 

C16:1 N7 - - 0,38 0,07 

C18:0 4,05 0,05 2,81 0,01 

C18:1 CIS 6 - - 0,06 0,09 

C18:1 CIS N9 21,72 0,14 16,98 0,01 

C18:1 CIS 11 

N7 1,53 0,01 0,42 0,60 

C18:2 T N6 0,31 0,00 0,28 0,33 

C18:2 C N6 52,57 0,31 53,08 0,01 

AG NI 0,26 0,00 0,25 0,28 

C20:0 0,32 0,01 0,23 0,03 

C20:1 N9 0,67 0,00 - - 

C18:3 N3 5,78 0,01 0,07 0,09 

C18:3 N-6 0,27 0,31 0,24 0,15 

C22:0 0,36 0,01 0,12 0,00 

C24:0 0,11 0,01 - - 
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Tabela 3. Análise físico-química da matéria-prima (óleo de algodão residual) utilizada na 

produção do sabão experimental, Goiânia, Goiás, 2012. 

 

Propriedade 

Óleo de 

algodão 

Acidez em ácido oléico (%) 0,7234±0,07 

Índice de peróxidos (meq.Kg
-1

) 6,24±0,03 

Matéria insaponificável (%) 2,1933±0,29 

Índice de saponificação (mgKOH.g óleo
-1

) 182,46±1,03 

 

 

Quadro 3. Características físico-químicas do óleo de algodão novo e óleos de fritura. 

Propriedade 

Óleo de 

Algodão novo
1
  

 

 

Óleo de fritura
2
  

Acidez em ácido oléico (%) Máximo 0,3 0,9 

Índice de peróxidos (meq.Kg
-1

) Maximo 10 - 

Matéria insaponificável (%) Máximo 1,5 - 

Índice de saponificação (mgKOH.g óleo
-1

) 189-198 - 

Fonte: Valores de Referencia: 
1
RDC n

o 
482/ANVISA de 23/09/1999 (BRASIL, 1999); e 

2
Informe Técnico n

o
 

11/ANVISA de 05/10/2004 (ANVISA, 2004). 

 

O processo em que o óleo residual de algodão foi utilizado na indústria fornecedora do 

mesmo foi a fritura contínua. Neste caso, o alimento está sempre presente na fritadeira e a 

quantidade de reposição com óleo novo, devido à absorção pelo produto que está sendo frito, 

é a variável mais importante no controle da qualidade do óleo, já que operação intermitente é 

uma das principais razões da degradação do óleo em maiores proporções do que na fritura 

contínua, pois períodos curtos de uso são mais destrutivos que os longos, devido ao fato de 

não haver reposição do óleo absorvido pelo alimento e a relação entre a superfície e o volume 

do óleo aumentar, acarretando a elevação na taxa de degradação deste (JORGE, LUNARDI, 

2004; MALACRIDA, JORGE, 2005; CHO, MIN, 2007).  

Na Austrália, Bélgica, Japão e Finlândia o valor máximo para o teor de ácidos graxos 

livres é de 2,5%, enquanto na Holanda o valor sobe para 4,5% e nos Estados Unidos fica em 

1% (FIRESTONE; STIER; BLUMENTHAL, 1991). Embora os limites estabelecidos por 

cada país no controle de qualidade do óleo sejam diferentes, essa é uma questão preocupante, 

já que a ingestão de óleo degradado é bastante prejudicial à saúde, podendo provocar várias 
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patologias como câncer, doenças coronarianas, retardo do crescimento, doenças de fígado e 

rins entre outras (GANBI, 2011). 

Os valores para índice de peróxidos do óleo de algodão residual estavam abaixo 

(6,24±0,03 meq.kg
-1

) do limite máximo recomendado pela legislação sanitária para óleo novo 

(BRASIL, 1999). A divergência na classificação de acordo com os valores para índice de 

acidez e peróxidos pode ter ocorrido porque após um período de fritura o índice de peróxidos 

começa a reduzir, pois sua taxa de degradação se torna superior à sua taxa de formação, 

originando inúmeros compostos secundários no meio, portanto, mesmo estando este índice 

abaixo do recomendado para o descarte, é provável que já tenha ocorrido degradação deste 

óleo e até o aumento de toxidez deste (VERGARA et al., 2006). 

Embora o óleo em estudo não apresente características próprias para o consumo em 

forma de alimento, observa-se através dos resultados do índice de saponificação que este 

produto é uma excelente matéria- prima para a produção de sabão, tendo em vista que requer 

apenas 182,46 mg de KOH por grama de óleo para produzir saponificação completa, enquanto 

o índice de saponificação do óleo de soja é de 190,7 mgKOH.g
-1

 óleo, do óleo de girassol 

189,3 mgKOH/g óleo e de milho 192,1 mgKOH.g
-1

 óleo, conforme relatado por Mercadante 

et al. (2009). 

Os valores encontrados para índice de saponificação do óleo residual de algodão estão 

abaixo (182,46±1,03 mgKOH.g óleo 
-1

) do apresentado na caracterização de óleo de algodão 

na legislação (BRASIL, 1999). Tal fato pode ter ocorrido devido o óleo ter sido descartado 

antes de atingir o índice de acidez em ácido oléico recomendado pela mesma normativa, já 

que quanto maior a acidez do óleo, maior será a quantidade de base utilizada para saponificar 

o mesmo. 

De acordo com a RDC 482/1999, a quantidade de matéria insaponificável no óleo de 

algodão não deve ultrapassar 1,5%. Na tabela 3, observa-se que esta quantidade chega a ser 

2,1933% maior que o permitido para óleo novo, o que indica que a degradação do óleo 

aumenta a quantidade de produtos insaponificáveis no óleo e quanto maior este valor, menos 

solúvel o sabão formado por este óleo será, tendo em vista que estes solutos não se dissolvem 

em água (KOBORI, JORGE, 2005). 

 

5.2 CINÉTICA DA REAÇÃO DE SAPONIFICAÇÃO 

 

A figura 6 ilustra a variação do pH e temperatura (
o
C) durante o processo de produção 

das cinco repetições originais de sabão e sua média. Observou-se que em todos os casos os 
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dois parâmetros avaliados tenderam a subir após adição do hidróxido de sódio (NaOH), 

devido ao fato deste liberar íons OH
-
 no meio durante a reação de saponificação e esta ser do 

tipo exotérmica. A estabilização da reação indicou o fim do processo de saponificação que foi 

seguido pela redução tanto da temperatura quanto do pH, durante a correção deste (adição de 

HCl). No caso do pH houve maior uniformidade no comportamento dos tratamentos após 

adição da base, porém este voltou a apresentar diferenças entre os tratamentos após a adição 

de ácido clorídrico, tendendo a estabilização após atingido o pH 8. Para temperatura, essa 

uniformização foi mais observada antes da adição desse reagente, quando ocorreu um 

aumento brusco desta variável seguido de sua redução, que variou conforme a temperatura 

ambiente, sendo a temperatura adotada como critério indicativo do fim da reação. Isso 

demonstrou grande dificuldade para determinação de valores precisos de temperatura e pH 

durante as etapas da produção dos sabões experimentais, sendo necessário utilizar como 

referência as alterações ocorridas nesses parâmetros e não valores específicos de pH e 

temperatura para cada parte do processo. 

 

  
Figura 6. Variação do pH e temperatura (

o
C) em função do tempo (minutos) durante o 

processo de produção do sabão experimental de óleo de algodão residual base 

(com pH 8), curvas das repetições (R1 a R5) e da média. Goiânia, Goiás, 2012. 

 

Na tabela 4 visualiza-se a ordem de reação, a equação de regressão, o coeficiente de 

determinação (R
2
) e o erro relativo médio de cada repetição para temperatura durante o 

processo de saponificação do sabão em barra experimental de óleo de algodão residual com 

pH 10 sem da adição de extratos. 

Verificou-se para o processo de saponificação de todas as repetições analisadas um 

bom ajuste de regressão, isto é, apresentaram valores elevados R
2
 (0,82 - 0,94) (TRYOLA, 

2008), e baixos valores de erro médio relativo (entre 0,21 e 2,27). Valores baixos indicam a 

exatidão dos resultados (LOMAURO; BAKSHI; LABUZA, 1985), o erro relativo médio 

apresentou valores menores que 10% para todos os modelos de reação cinética aplicados 
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nestes dados. Park; Vohnikova e Brod (2002) relatam que valores de erro relativo médio 

(menores de 10%) indicam bom ajuste do modelo cinético. Os modelos de saponificação que 

mais se ajustaram a essa alteração foram os de primeira ordem, pois apresentaram os menores 

valores de erro médio relativo (entre 0,21 e 0,50). Os demais, apesar de terem bom ajuste e 

valores de erro menores que dez, apresentam maiores erros.  

 

Tabela 4. Ordem de reação, equação de regressão, coeficiente de determinação (R
2
) e erro 

médio relativo (%) de temperatura de cada repetição do sabão em barra 

experimental de óleo de algodão residual com pH 10 durante a reação de 

saponificação na produção dos sabões experimentais, Goiânia, Goiás, 2012. 

Repetição 

Ordem de 

reação Equação R
2
 

Erro médio 

Relativo (%) 

R1 zero y = 1,431x + 64,81 0,82 2,09 

 

primeira y = 0,0209x + 4,1703 0,83 0,50 

  segunda y = -0,0003x + 0,0155 0,84 2,00 

R2 zero y = 1,1207x + 66,207 0,94 0,87 

 

primeira y = 0,0161x + 4,1927 0,94 0,21 

  segunda y = -0,0002x + 0,0151 0,94 1,18 

R3 zero y = 1,4655x + 62,655 0,88 1,83 

 

primeira y = 0,022x + 4,1368 0,88 0,44 

  segunda y = -0,0003x + 0,016 0,89 2,19 

R4 zero y = 1,1034x + 64,534 0,86 1,38 

 

primeira y = 0,0163x + 4,1667 0,87 0,33 

  segunda y = -0,0002x + 0,0155 0,87 1,71 

R5 zero y = 1,4655x + 61,655 0,88 1,86 

 

primeira y = 0,0223x + 4,1207 0,88 0,45 

  segunda y = -0,0003x + 0,0162 0,89 2,27 
 

Os gráficos da ordem de reação da temperatura em função do tempo durante a 

saponificação de cada repetição do sabão experimental, com pH 10 sem extrato em três 

situações, ordem zero, primeira e segunda encontram-se na figura 7. Observou-se que a 

inclinação das retas para a ordem zero e primeira ordem foi crescente e linear para a maioria 

das repetições, com exceção da repetição R4, onde os valores de temperatura e ln da 

temperatura aumentaram à medida que as reações se desenvolveram. Para segunda ordem, a 

inclinação das retas foi decrescente e linear, pois o inverso dos valores de temperatura 

diminuiu à medida que as reações se desenvolveram. No caso da R4, a queda da temperatura 

aos 6 min de reação indicou que o processo de saponificação foi mais rápido que nas demais 

repetições. Assim, é possível inferir que este processo não pode ser totalmente controlado 

somente pela quantidade e sequência de utilização de reagentes e pela velocidade de agitação, 

mas também pela velocidade de adição de cada reagente, que deve ser lenta.  
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Figura 7. Temperatura (

o
C) durante a reação de saponificação em função do tempo (min), 

considerando cinco repetições (R1-R5) e reações de ordem zero, primeira e 

segunda ordem (T, ln T e 1/T). Goiânia, Goiás, 2012. 
 

Cotte et al. (2006) estudaram a cinética de saponificação de trioleína com óxido de 

chumbo para produção de tinta óleo, e observaram que a temperatura aumentava de forma 

linear durante a reação até atingir 100 
o
C, quando esta estabilizava indicando o final do 

processo. Embora o produto final obtido por esses autores fosse diferente do sabão produzido 

neste estudo, pode-se dizer que em ambas as reações de saponificação o comportamento foi  o 

mesmo. 

Na Tabela 5 observa-se a ordem de reação, a equação de regressão, o coeficiente de 

determinação (R
2
) e o erro relativo médio para pH de cada repetição durante o processo de 

saponificação do sabão em barra experimental, com pH 10, sem adição de extratos.  

Com exceção das amostras R2 e R5 verificou-se para o processo de saponificação um 

bom ajuste de regressão do pH, ou seja, com coeficiente de determinação próximo a um. O 

comportamento diferenciado das formulações R2 e R5 pode ser justificado pela velocidade na 

adição de hidróxido de sódio (NaOH) na formulação, pois essa não foi feita de forma 

controlada e, em ambos os  casos, foi possível inferir a adição de uma grande quantidade 

deste reagente aos 5 min da reação, ocasionando um aumento brusco de pH que voltou a 

reduzir com o andamento da reação. Ainda assim, o erro relativo médio apresentou valores 

baixos (menores que 10%) para todos os modelos de reação cinética, aplicados nestes dados, 
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indicando um bom ajuste deste modelo (PARK; VOHNIKOVA; BROD, 2002), sendo que o 

maior erro relativo apresentado foi da formulação R5. Os modelos cinéticos que mais se 

adaptaram a essa alteração foram os de primeira ordem, com exceção da amostra R1 que 

apresentou melhor ajuste na ordem zero com erro 66,66% menor que o modelo de primeira 

ordem.  

 

Tabela 5. Ordem de reação, equação de regressão, coeficientes de determinação (R
2
) e erro 

médio relativo (%) para pH de cada repetição do sabão em barra experimental de 

óleo de algodão residual com pH 10 experimental durante o processo de 

saponificação. Goiânia, Goiás, 2012. 

Repetição 

Ordem de 

reação Equação R
2
 

Erro médio 

relativo% 

R1 zero 

y = 0,0017x2 - 0,0306x + 

10,85 1 0,02 

 

primeira y = -0,0018x + 2,3839 0,98 0,03 

  segunda y = 0,0002x + 0,0922 0,98 0,15 

R2 zero y = -0,0535x + 11,167 0,73 0,65 

 

primeira y = -0,0049x + 2,4131 0,73 0,27 

  segunda y = 0,0004x + 0,0895 0,73 0,78 

R3 zero y = -0,0127x + 11,311 1,00 0,02 

 

primeira y = -0,0011x + 2,4258 1,00 0,01 

  segunda y = 1E-04x + 0,0884 1,00 0,03 

R4 zero y = -0,1019x + 11,591 0,94 0,53 

 

primeira y = -0,009x + 2,4502 0,94 0,21 

  segunda y = 0,0008x + 0,0863 0,94 0,50 

R5 zero y = 0,0054x + 10,552 1,00 1,87 

 

primeira y = 0,0005x + 2,3563 0,01 0,80 

  segunda y = -5E-05x + 0,0948 0,01 1,93 
 

 

Os gráficos do pH em função do tempo durante a reação de saponificação para  cada 

repetição, em três situações (ordens, zero, primeira e segunda) encontram-se na figura 8. 

Observa-se que a inclinação das retas para ordem zero e primeira foram em geral 

decrescentes, ou seja, os valores de pH e ln do pH reduziram à medida que a reação de 

saponificação se desenvolveu. Na amostra R5 ocorreu um aumento de pH aos 5 min, seguido 

de sua redução. Tal fato pode ter ocorrido pela falta de controle na velocidade de adição do 

hidróxido de sódio. Para segunda ordem, a inclinação da reta foi crescente, no qual os 

inversos dos valores de pH aumentaram à medida que as reações se desenvolveram.  
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Figura 8. pH durante a reação de saponificação em função do tempo (min), considerando 

cinco repetições (R1-R5) e reação de ordem zero, primeira e segunda ordem (pH, ln 

pH e 1/pH), Goiânia, Goiás, 2012. 

 

Na tabela 6 veem-se a ordem de reação, a equação de regressão, coeficientes de 

determinação (R
2
) e erro relativo médio de cada repetição para pH, durante o processo de 

neutralização do sabão em barra experimental, com pH 8 sem adição de extratos. 

As repetições 1, 4 e 5 apresentaram para o processo de neutralização um ajuste das 

regressões de pH regular, ou seja, o R
2
 foi menor que 0,8.  Durante a etapa de neutralização 

do processamento dos sabões experimentais houve grande dificuldade em manter o 

potenciômetro calibrado, diante de tantas variações de pH e contato constante da massa com 

reagentes ácidos e básicos. Como não foi possível interromper o processamento para fazer a 

calibragem desse equipamento, acredita-se que isso tenha prejudicado na precisão dos dados 

obtidos. Ainda assim o erro relativo médio apresentou valores menores que 10%, indicando 

bom ajuste (PARK; VOHNIKOVA; BROD, 2002), para todos os modelos de reação cinética 

aplicados nestes dados, embora estes tenham sido os maiores valores desse erro entre os 

modelos avaliados. Com exceção da repetição R2 (segunda repetição do sabão), que 

apresentou como melhor modelo de reação de ordem zero, os modelos cinéticos que mais se 

adaptaram aos demais tratamentos foram os de primeira ordem.  Isso pode ter ocorrido devido 

a maior oscilação de pH durante o processamento dessa formulação. 
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Tabela 6. Ordem de reação, equação de regressão, coeficiente de determinação (R2) e erro 

relativo médio (%) para pH de cada repetição do sabão em barra experimental de 

óleo de algodão residual com pH 8 experimental durante a reação de neutralização, 

Goiânia, Goiás, 2012. 

Repetição 

Ordem de 

reação Equação R
2 
 

Erro médio 

relativo% 

R1 zero y = -0,416x + 10,474 0,67 3,03 

 

primeira y = -0,0436x + 2,3511 0,67 1,37 

  segunda y = 0,0046x + 0,095 0,66 3,24 

R2 zero y = -0,54x2 + 0,908x + 10,358 0,98 1,23 

 

primeira y = -0,0766x + 2,3951 0,66 2,59 

  segunda 0,0083x + 0,0904 0,66 6,22 

R3 zero y = 0,005x2 - 1,157x + 11,393 0,80 5,98 

 

primeira y = -0,1189x + 2,4369 0,80 2,62 

  segunda y = 0,0125x + 0,087 0,80 6,00 

R4 zero 

y = -0,0025x2 - 0,9895x + 

11,161 0,80 5,26 

 

primeira y = -0,1037x + 2,416 0,80 2,31 

  segunda y = 0,0109x + 0,0889 0,80 5,29 

R5 zero y = -0,01x2 - 0,986x + 10,939 0,79 5,59 

 

primeira y = -0,1085x + 2,3969 0,79 2,47 

  segunda y = 0,0117x + 0,0906 0,79 5,61 

 

Os gráfico do pH em função do tempo durante a neutralização de cada repetição em 

três situações, ordem zero, primeira e segunda ordem encontram-se na figura 9. 

Verificou-se que as inclinações das retas para ordem zero e primeira foram em sua 

maioria decrescente, destacando-se um leve abaulamento no tratamento R2, já justificado 

anteriormente. Isso indicou que os valores de pH e ln do pH reduziram à medida que correção 

do pH ocorreu. Para segunda ordem, a inclinação da reta foi crescente e linear, no qual o 

inverso do valor de pH aumentou à medida que a reação de neutralização se desenvolveu, o 

que é característica da reação de neutralização do sabão.   
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Figura 9. pH durante a reação de neutralização em função do tempo, considerando cinco 

repetições (R1-R5) e reações de ordem zero, primeira e segunda ordem (pH, ln pH 

e 1/pH). Goiânia, Goiás, 2012.  
 

 

Na tabela 7 visualiza-se a ordem de reação, a equação de regressão, o coeficiente de 

determinação (R
2
) e o erro relativo médio para temperatura de cada repetição durante o 

processo de neutralização do sabão em barra experimental, com pH 8 sem adição de extratos.  

Observou-se em todas as amostras um bom ajuste da regressão para temperatura da 

reação de neutralização durante a produção dos sabões. Os coeficientes de determinação 

ficaram próximos a um, em todas as repetições. A correção do pH, nessa etapa, não 

demonstrou nenhuma influência na temperatura do sabão, sendo esta reduzida gradativamente 

conforme temperatura ambiente. O erro relativo médio apresentou valores menores que 10% 

para todos os modelos de reação cinética aplicados. Os modelos cinéticos para neutralização 

que mais se adaptaram em todos os tratamentos foram os de primeira ordem. 

Na figura 10 veem-se os gráficos da ordem de reação da temperatura em função do 

tempo durante a neutralização para as três situações, ordem zero, primeira e segunda. 

Observou-se que as inclinações das retas para ordem zero e primeira foram decrescente, 

indicando que os valores de temperatura e ln da temperatura reduziram à medida que a 

correção do pH ocorreu, porém  sem relação com este processo, já que essa não é uma reação 

endotérmica, e sim com  transferência de calor do sabão para o ambiente,  uma vez que a 
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temperatura ambiente era menor que a desse. Para segunda ordem, a inclinação da reta foi 

crescente e linear.  

Tabela 7. Ordem de reação, equação de regressão, coeficiente de determinação (R
2
) e erro 

médio relativo (%) para temperatura de cada repetição do sabão em barra de óleo 

de algodão residual com pH 8 experimental durante a reação de neutralização, 

Goiânia, Goiás, 2012. 

Repetição 

Ordem de 

reação Equação R2 (1) 

Erro médio 

relativo% 

R1 zero y = 6E-14x2 - 0,4x + 72,1 0,80 0,28 

 

primeira y = -0,0056x + 4,2781 0,80 0,06 

  segunda y = 8E-05x + 0,0139 0,80 0,32 

R2 zero y = -0,5x2 - 1,1x + 72,9 0,99 2,50 

 

primeira y = -0,0377x + 4,2969 0,96 0,19 

  segunda y = 0,0005x + 0,0136 0,95 0,85 

R3 zero y = 0,25x2 - 2,05x + 70,95 0,99 2,59 

 

primeira y = -0,0189x + 4,2585 0,97 0,08 

  segunda y = 0,0003x + 0,0141 0,97 0,32 

R4 zero y = -1,6x + 68,9 0,98 0,30 

 

primeira y = -0,0241x + 4,2329 0,98 0,07 

  segunda y = 0,0004x + 0,0145 0,98 0,42 

R5 zero y = 0,5x2 - 2,7x + 68,8 0,91 0,60 

 

primeira y = -0,0179x + 4,2238 0,80 0,19 

  segunda y = 0,0003x + 0,0146 0,81 0,87 
 

 
Figura 10. Temperatura (

o
C) durante a reação de neutralização em função do tempo (mi), 

considerando cinco repetições (R1-R5) e reação de ordem zero, primeira e 

segunda (T, ln T e 1/T). Goiânia, Goiás, 2012.  
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5.3 CARACTERÍSTICAS ANTIBACTERIANAS 

 

5.3.1 Características antibacterianas dos sabões puros com pH 8 e 10 

 

Quando foi realizada análise de microdiluição com os sabões base de pH 8 e 10, 

observou-se que a inibição do crescimento bacteriano foi igual para ambas as formulações, 

sendo a concentração inibitória mínima (CIM) destes, capaz de inibir o desenvolvimento de S. 

aureus e Salmonella, de 0,0500 µg.mL
-1

  (Figura 11). Diante disso, a formulação de pH 8 foi 

selecionada para dar continuidade ao experimento tendo em vista que devido sua baixa 

corrosividade esta seria mais interessante para os propósitos do estudo, ou seja, ser utilizado 

como produto para contato com a pele humana.  

 

 

Figura 11. Concentração Inibitória Mínima para Salmonella e Staphylococcus aureus em 

função das soluções de sabão com pH 8 e 10 em água. Goiânia, Goiás, 2012. 

 

5.3.2 Características antibacterianas das soluções de extratos de própolis e 

eucalipto em água 

No teste de CIM dos extratos de própolis e eucalipto puros observou-se efeito 

antibacteriano em concentrações que variavam de 5 a 50% (0,0061 a 0,0500 µL.mL
-1

) da 

solução de extratos de própolis ou eucalipto em água (Figura 12). 

No caso da solução com 5% de extrato de própolis em água ocorreu a inibição do 

desenvolvimento de S. aureus com metade da concentração desse extrato (0,0500 µL.mL
-1

), 
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enquanto que nessa mesma concentração não houve inibição deste para Salmonella. A solução 

com 5% de extrato de eucalipto não foi eficaz na inibição de nenhuma das bactérias testadas. 

Ao testar as propriedades antibacterianas da solução com 10% de extrato de própolis 

em água observou-se novamente a inibição de S. aureus, porém desta vez com um quarto da 

concentração inicial (0,0250 µL.mL
-1

)
 
e nenhum efeito para Salmonella. A solução com 10% 

de extrato de eucalipto inibiu o desenvolvimento de Salmonella com metade da concentração 

inicial (0,0500 µL.mL
-1

) da solução e não apresentou qualquer efeito para S. aureus. 

 

 

E5%= solução aquosa com 5% de extrato de eucalipto, P5%= solução aquosa com 5% de extrato de própolis, 

E10%= solução aquosa com 10% de extrato de eucalipto, P10%= solução aquosa com 10% de extrato de 

própolis, E20%= solução aquosa com 20% extrato de eucalipto, P20% = solução aquosa com 20% extrato de 

eucalipto, E50%= solução aquosa com 50% extrato de eucalipto, P50%= solução aquosa com 50% de extrato de 

própolis. 

 

Figura 12. Concentração Inibitória Mínima para Salmonella e Staphilococcus aureus em 

função das soluções de extratos de própolis e eucalipto em água. Goiânia, Goiás, 

2012. 

 

As soluções com 20 e 50% de extrato de própolis apresentaram efeito antibacteriano 

para S. aureus em todas as diluições testadas e o mesmo pode ser observado nas soluções com 

20 e 50% de extrato de eucalipto para Salmonella. Também se observou a inibição do 

desenvolvimento desta última bactéria pela solução com 50% de extrato de própolis em todas 

as diluições testadas, porém no caso dessa primeira solução observou-se inibição do 
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desenvolvimento de Salmonella somente até 6,12% da concentração inicial. As soluções com 

20 e 50% de extrato de eucalipto também foram eficazes na inibição de S. aureus, mesmo que 

em concentrações maiores do que as observadas para Salmonella, sendo elas 10 e 6,12% 

respectivamente.  

Os controles positivos e negativos mostram que o inóculo utilizado estava com a carga 

bacteriana esperada e os meios não estavam contaminados. Observou-se no controle positivo 

inibição do desenvolvimento das bactérias, devido ao efeito prejudicial na permeabilidade da 

célula bacteriana provocado pelo dimetilsulfoxido (DMSO), causando assim sua morte 

(RIBEIRO, FILHO, LISTONI, 2001). 

 

5.3.3 Características antibacterianas de sabão pH 8 diluído em água com adição de 

extratos 

Diante dos resultados expostos acima, foram realizadas novas análises de 

microdiluição substituindo-se a água das soluções por sabão com pH 8 diluído em água, a fim 

de observar se a mistura do sabão com o extrato exerceria alguma influência nas propriedades 

antibacterianas da solução. Observou-se que as soluções de sabão com 20% e 50% de ambos 

os extratos de própolis e eucalipto apresentaram efeito bactericida bastante significativo 

(Figura 13). A quantidade de extrato (de 20% em relação à massa do sabão) utilizada foi 

capaz de eliminar a Salmonella em concentrações bem pequenas, sendo de 12,5% e 0,8% das 

concentrações máximas de soluções de sabão com extrato de própolis e eucalipto, 

respectivamente, e 0,8% e 25% para inibição de S. aureus. Já nos tratamentos com 

concentrações de 50% observaram-se diluições ainda menores, nos valores de 3,1 e 0,8% para 

própolis e eucalipto, respectivamente, na inibição de Salmonella, e 0,4 e 6,3% para inibição 

de S. aureus.  

De acordo com Burt (2004), compostos naturais, presentes em diversas plantas como 

eucalipto, alecrim e capim cidreira, são capazes de promover a desintegração da membrana 

citoplasmática e desestabilização da força próton motriz (FPM) da mesma, alterando o fluxo 

de elétrons e o transporte ativo,  promovendo a coagulação do conteúdo da célula. Acredita-se 

que o mesmo tenha ocorrido durante este experimento, o que justifica a morte das bactérias 

inoculadas nos microtubos. 

Em outro estudo, Silva (2010), demonstrou que os óleos essenciais extraídos de folhas 

como assa-peixe, alecrim e camomila apresentam componentes hidrofóbicos que permitiram a 

partição de lipídeos da membrana celular de Escherichia coli e S. aureus, desintegrando as 

estruturas e tornando a célula mais permeável. Além disso, também observou que, alguns 
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óleos essenciais, como de cravo e canela estimulam o desenvolvimento de pseudomicélios, o 

que indicou que esses compostos poderiam atuar sobre enzimas envolvidas na síntese de 

componentes estruturais de E. coli e S. aureus.  

O presente trabalho demonstrou que extratos de eucalipto e própolis podem apresentar 

efeito similar nas células de S. aureus e Salmonella, sendo a ação do extrato de própolis mais 

intensa para a primeira e a de eucalipto para a segunda bactéria, o que corrobora com dados 

do estudo realizado por Voss-Rech et al. (2011), que demonstrou que extratos vegetais de 

eucalipto inativaram 42,1% dos sorovares de Salmonella, apresentando o segundo melhor 

resultado, para esta bactéria, entre todos os extratos testados (romã, jambolão, pitanga, cravo e 

araçá). Marzoug et al. (2010) testaram as propriedades antimicrobianas de óleos essenciais de 

quatro espécies de eucalipto do sul da Tunísia e observaram que esta era excelente em 

bactérias gram-positivo, fungos e leveduras, porém esse óleo não era eficaz na inibição do 

desenvolvimento de S. aureus e E. coli. 

Se comparado com pesquisas sobre atividade antibacteriana da própolis, este estudo 

também obteve dados em comum com outros, ou seja, no estudo de Cabral et al. (2009) que 

também encontraram atividade bactericida para S. aureus no extrato de própolis, sendo a CIM 

deste até oito vezes menor que a concentração inicial do produto. Victorino et al. (2009) 

avaliaram atividade bacteriana de formulações de pasta dental com própolis e observaram que 

estas inibiam o crescimento de 83,3% das bactérias testadas, entre elas o S. aureus, superando 

as pastas tradicionais de hidróxido de cálcio em 66,7%.  

Diante do exposto na figura 13, pode-se dizer que quanto maior a concentração dos 

extratos de própolis e eucalipto no sabão, maior será o efeito bactericida promovido por ela, 

pois mais compostos naturais estarão agindo sobre a desestruturação da membrana plasmática 

das células dos micro-organismos. 

Por outro lado, nas soluções de sabões em barra com 10% dos extratos, os efeitos 

observados foram menores, porém presentes, tendo em vista que o tratamento com extrato de 

própolis apresentou efeito inibitório para Salmonella com metade da concentração inicial 

(0,0500 µL.mL
-1

), e para S. aureus, a uma diluição ainda maior, 0,0063 µL.mL
-1

 (6,3 %), 

enquanto o tratamento com eucalipto foi eficaz contra a Salmonella com 25%  e para S. 

aureus com 50% da concentração inicial. 

No controle positivo, onde não se acrescentou sabão à solução diluída, houve ainda 

inibição no desenvolvimento microbiano na solução 100% concentrada (0,1000 µL.mL
-1

), o 

que pode ter ocorrido devido a ação permeante de membranas biológicas do dimetilsulfóxido 

(DMSO), que alterando a permeabilidade da célula pode levá-la a morte (RIBEIRO et al., 
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2001), conforme já relatado. Já no controle negativo, onde não foi inoculado nenhum 

microrganismo, não se observou presença microbiana, indicando que tanto o meio de cultura 

quanto a solução não apresentaram qualquer tipo de contaminação. 

 

 

 
S+E5%= solução aquosa com 5% de extrato de eucalipto, S+P5%= solução aquosa com 5% de extrato de 

própolis, S+E10%= solução aquosa com 10% de extrato de eucalipto, S+P10%= solução aquosa com 10% de 

extrato de própolis, S+E20%= solução aquosa com 20% extrato de eucalipto, S+P20% = solução aquosa com 

20% extrato de eucalipto, S+E50%= solução aquosa com 50% extrato de eucalipto, S+P50%= solução aquosa 

com 50% de extrato de própolis.  

 

Figura 13. Concentração Inibitória Mínima para Salmonella e S. aureus em função da 

concentração dos extratos de própolis e eucalipto em soluções de sabão 

experimental de pH 8. Goiânia, Goiás, 2012. 

 

 

Diante dos dados obtidos, optou-se em adotar a concentração de 20% e 50% de extrato 

na formulação do sabão, levando em conta a maior efetividade do tratamento. Porém, essas 

formulações de sabão não se solidificaram. Sendo assim, foram selecionadas as formulações 

com concentrações de 10% e 5% de cada extrato, sendo que ambas apresentaram solidificação 

do sabão adequada, entre um a dois dias.  Assim, procederam-se novos testes, utilizando o 

próprio sabão e não mais uma solução de sabão acrescida de extrato, para identificar qual 

formulação apresentaria maior efetividade preservando as melhores características físico-

químicas. 
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5.3.4 Características antibacterianas dos sabões experimentais com pH 8 

Na figura 14 observa-se que tanto o sabão base (0% de extrato) quanto o sabão 

comercial possuem a mesma capacidade de inibição das bactérias (S. aureus e Salmonella), 

mesmo o primeiro apresentando pH inferior ao do segundo (8 e 10 respectivamente), sendo 

esta visualizada em uma diluição de 50% (0,0500 µg.mL
-1

). 

Em estudo de Silva Júnior (2001) o pH para desenvolvimento de Salmonella em 

utensílios de cozinha situou-se entre 8,0 e 9,6 e, de S. aureus entre 4,0 e 9,8.  Assim, o único 

sabão que seria capaz de evitar o desenvolvimento bacteriano, considerando somente o pH 

seria o comercial, porém não foi o que ocorreu, já que outros fatores também podem ter 

influenciado na multiplicação desses microrganismos, tais como temperatura e atividade de 

água.  

A faixa de temperatura ideal para multiplicação de Salmonella situa-se entre 7 
o
C e 

46,5 
o
C e para S. aureus de 5,6 

o
C a 50 

o
C (SILVA JÚNIOR, 2001). Considerando que o 

presente experimento foi realizado em temperatura ambiente, este fator não poderia ter 

influenciado na morte dos microrganismos, já que em nenhum momento foi atingida a 

temperatura ideal para este fim. A atividade de água ideal para sobrevivência de Salmonella é 

de 0,94 e de S. aureus 0,83. Embora não tenha sido avaliada a atividade de água da solução de 

sabão esta pode ter sido um fator que contribuiu para a morte dos microrganismos, já que o 

sabão foi elaborado utilizando-se hidróxido de sódio e ácido clorídrico e o principal sal 

formado na reação de saponificação foi o NaCl. Segundo Kandasamy e Larson (2006) a 

adição de íons de sódio e cloro é capaz de reduzir a atividade de água de uma solução, 

apresentando ações antimicrobianas importantes. Outro estudo aponta que sanitizantes 

clorados ou a base de sódio apresentaram capacidade de inibir a formação de biofilmes (BAE; 

BAEK; LEE, 2012), dados estes que corroboram com os resultados deste estudo, já que foi 

observada inibição do desenvolvimento bacteriano pelos sabões com base de sódio com pH 8, 

sem adição de extratos, na concentração de 0,0500 µg/mL, ou seja, metade de sua 

concentração inicial.  

Por outro lado, assim como ocorrem em estudos com outras substâncias, o sabão 

provavelmente foi capaz de reduzir a tensão superficial da membrana citoplasmática 

bacteriana, tendo em vista sua composição lipoprotéica e através desta desestruturação alterar 

a permeabilidade da célula, causando assim a morte das bactérias estudadas. 

O sabão com 5% de extrato de eucalipto não apresentou nenhum efeito inibitório além 

do que já havia sido apresentado pelo sabão puro, indicando que esse tratamento não foi 

eficiente do ponto de vista bactericida. Por outro lado, o sabão com 5% de extrato de própolis 
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apresentou inibição, somente para S. aureus, na concentração de 0,0125 µg.mL
-1

, resultado 

este satisfatório considerando que houve uma diluição maior que 90% (concentração inicial 

0,1000 µg.mL
-1

). 

 
S0 = sabão base, sem adição de extrato, SE5= sabão pH 8 com 5% de extrato de eucalipto, SP5= sabão pH 8 

com 5% de extrato de própolis, SE10= sabão pH 8 com 10% de extrato de eucalipto, SP10=sabão pH 8 com 10% 

de extrato de própolis.  

 

Figura 14. Concentração Inibitória Mínima para Salmonella e S. aureus em função dos 

sabões produzidos com diferentes concentrações dos extratos de própolis e 

eucalipto, comparado com o sabão comercial, Goiânia, Goiás, 2012. 

 

Nos sabões com concentrações de 10% de extrato de própolis e eucalipto foi 

observada inibição do desenvolvimento bacteriano de Salmonella nas concentrações de 

0,0500 µg.mL
-1

 e 0,0125 µg.mL
-1

 respectivamente e 0,0031 µg.mL
-1

 e 0,0500 µg.mL
-1

 para S. 

aureus, o que demonstrou que o aumento na quantidade de extrato de própolis adicionada ao 

sabão não demonstrou efeito positivo na inibição da multiplicação de Salmonella e o mesmo 

ocorreu em relação ao extrato de eucalipto para S. aureus.  

Nos dois tratamentos que se utilizou extrato de própolis, observou-se que houve maior 

inibição do S. aureus, ao contrário, nos sabões utilizando extrato de eucalipto o maior efeito 

foi sobre Salmonella. Esses efeitos foram concordantes com os observados por Park, Ikegaki e 

Alencar (2000), Franco et al. (2005) e Voss Rech et. al. (2011), que demonstraram que a 

própolis verde tem um excelente potencial antibacteriano para S. aureus, e o eucaliptol é 

capaz de inibir o desenvolvimento de 100% das cepas de Salmonella, com efeito bactericida 

de 42,1%. Os controles positivos e negativos apresentaram o mesmo comportamento da 
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análise anterior. Foi possível inferir que nenhum dos sabões apresentou o mesmo poder de 

inibição bacteriana para os dois microrganismos estudados, porém, a formulação com 10% de 

extrato de eucalipto e a com 5% de extrato de própolis se mostraram como opções favoráveis 

no controle de desenvolvimento de Salmonella e S. aureus, respectivamente. 

 

5.3.5 Swab-rinse dos utensílios lavados com os sabões experimentais 

Após a análise de microdiluição em caldo optou-se por fazer uma análise de swab-

rinse, simulando o procedimento real de utilização de um sabão para fins de limpeza e 

desinfecção. Também foi realizado um controle positivo, para verificar a viabilidade e 

adesividade do microrganismo inoculado (tabela 8). 

 

Tabela 8. Crescimento de Salmonella e S. aureus em análise de swab-rinse (UFC.mL
-1

) após 

lavagem com diferentes sabões em barra com pH 8 utilizando esponja comparado 

aos controles positivos. Goiânia, Goiás, 2012. 

Tratamento Controle +  

Média total –

UFC.mL
-1

 Controle +  

Média total –

UFC.mL
-1

 

 Salmonella Salmonella S. aureus S. aureus 

S0 2344 11±0,74 2640 0±0,58 

SP5 2000 2±0,30 2144 9±1,64 

SP10 1760 8±1,75 1280 5±1,63 

SE5 1998 3±0,30 2584 2±0,85 

SE10 2456 4±1,04 1256 3±0,67 

Água 2680 6±0,65 2160 6±0,35 

Comercial 2440 2±0,74 2080 3±0,50 
Legenda: S0 = sabão base, sem adição de extrato, SE5= sabão pH 8 com 5% de extrato de eucalipto, SP5= sabão 

pH 8 com 5% de extrato de própolis, SE10= sabão pH 8 com 10% de extrato de eucalipto, SP10=sabão pH 8 

com 10% de extrato de própolis 

 

Todos os tratamentos utilizados promoveram grande redução na contaminação 

existente nos carreadores.  As reduções de Salmonella e S. aureus foram de 10
7
 a 10

8 

UFC.mL
-1

, em relação ao inóculo inicial, atendendo os níveis de redução requeridos para 

desinfecção, postulados por Cremieux e Fleurete (1991), no mínimo 10
5
 células por mL do 

inóculo inicial.  

Por outro lado, ao se repetir a mesma análise utilizando apenas água, o mesmo nível 

de redução bacteriana foi observado. Favero e Bond (1991) afirmam que a carga microbiana 

não é reduzida somente pela morte, mas também por remoção mecânica, já que a fricção 

reduz a adesividade da bactéria e esta acaba sendo levada pela água de enxague. Portanto, a 

metodologia de lavagem das colheres com esponja e água foi considerada imprópria, já que o 

objetivo era comparar a efetividade de cada tratamento na morte de Salmonella e S. aureus. 
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5.4 PROPRIEDADES FÍSICAS DOS SABÕES 

 

5.4.1 Solubilidade dos sabões experimentais em acetona, água, clorofórmio, etanol, 

éter e metanol 

Na figura 15 visualiza-se a solubilidade em acetona, água, clorofórmio, etanol, éter e 

metanol das formulações de sabão estudadas e de duas marcas de sabões comerciais M e G. 

Observou-se que nenhum sabão foi solúvel em acetona, clorofórmio e éter e que os sabões 

experimentais com adição de extratos, foram mais solúveis em água, etanol e metanol que o 

sabão sem adição das mesmas e os dois sabões de diferentes marcas comerciais. 

Na Figura 16 observa-se que o sabão em barra experimental menos solúvel em água 

foi aquele sem adição de extrato (0%), que só solubilizou totalmente em água após adicionado 

64 partes do solvente para uma parte do sabão. Na escala utilizada por Moretto e Fett (1998) 

(Quadro 1), tal sabão seria considerado limitadamente solúvel. Os demais sabões do 

experimento apresentaram solubilidade em água idêntica, sendo necessário apenas 10 partes 

de solvente para uma parte de sabão para que ocorresse a completa dissolução dos mesmos. 

Estes sabões foram classificados como rapidamente solúveis.  

Se comparados com os sabões comerciais M e G, todos os sabões do estudo possuem 

solubilidade maior, já que os sabões comerciais foram classificados como pouco solúveis 

(>100 partes de solvente/ parte de sabão). 

O principal fator em comum entre os sabões experimentais e divergentes entre estes e 

os sabões comerciais é a matéria-prima utilizada em sua produção, sendo que para os sabões 

experimentais esta é totalmente conhecida: óleo de algodão residual, NaOH, etanol e extratos, 

enquanto não se sabe ao certo quais as utilizadas na produção dos sabões comerciais. 

Entretanto, observou-se durante visita técnica à indústria do sabão comercial G, que entre 

outros componentes foi adicionado gordura de origem animal à formulação, para melhorar a 

solidificação do sabão utilizando-se uma quantidade menor de base. Dados da literatura 

afirmam que quanto maior a cadeia carbônica (grupo apolar) de um tensoativo menor sua 

afinidade pela água e menor o balanço hidrofílico-lipofílico (BHL) da molécula, ou seja, 

menor solubilidade, assim como o número de insaturações presentes na molécula também 

influenciam nessa, sendo que, quanto maior a quantidade de insaturações maior a solubilidade 

(CUNHA; LOBATO; DIAS, 2005). 
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Legenda: S0 = sem adição de extratos de própolis e eucalipto; SE10 = com adição de extrato de eucalipto na concentração de 10%; SE5 = com adição de extrato de eucalipto 

na concentração de 5%; SP10 = com adição de extrato de própolis na concentração de 10%; SP5 = com adição de extrato de própolis na concentração de 5%; SM = sabão 

comercial de alto custo; SG = sabão comercial de baixo custo 

   

 

Figura 15. Solubilidade dos sabões experimentais e comerciais em função dos solventes utilizados (partes/parte). Goiânia, Goiás, 2012. 
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Legenda: S0 = sem adição de extratos de própolis e eucalipto; SE10 = com adição de extrato de eucalipto na 

concentração de 10%; SE5 = com adição de extrato de eucalipto na concentração de 5%; SP10 = com adição de 

extrato de própolis na concentração de 10%; SP5 = com adição de extrato de própolis na concentração de 5%; 

SM = sabão comercial de alto custo; SG = sabão comercial de baixo custo 

 

Figura 16. Solubilidade dos sabões em barra e comerciais em água (partes de sabão/parte de 

soluto). Goiânia, Goiás, 2012. 
 

 

Dos ácidos graxos da matéria-prima utilizada 28,24% são saturados e 71,76% destes 

são insaturados (Tabela 2).  Dentre estes apenas três ácidos graxos possuiam cadeia com mais 

de 20 carbonos (C20:1 N9 , C22:0 e C24:0). Sabe-se ainda que a gordura de origem animal 

possui uma quantidade maior de gordura saturada (>30%) e também um número maior de 

ácidos graxos com mais de 20 carbonos em sua cadeia (MADRUGA et al., 2006). Isso 

justifica a tendência que os sabões do experimento tiveram em ser de 9,25% a 59% mais 

solúveis que o sabão comercial M e de 5,55% a 35,55% mais solúveis que o sabão G em 

água. 

As propriedades tensoativas dos sabões geralmente são sempre exercidas em soluções 

aquosas, portanto, é necessário que um sabão seja solúvel em água, pelo menos 0,1 a 0,3%, 

que são as concentrações mínimas usuais no processo de lavagem com água (RITTNER, 

1995). A solubilidade em água mínima dos sabões em estudo foi de 0,39% e a máxima 2,5%, 

o que indica que os sabões produzidos possuem bom potencial comercial. 

Os dados aqui relatados indicam que além do meio ambiente ser preservado com a 

reutilização do resíduo do óleo de fritura, ainda é possível economizar no gasto de água para 



79 

enxágue, já que o sabão produzido no estudo foi mais solúvel que os comerciais disponíveis 

no mercado. 

A quantidade de matéria insaponificável também pode ter influenciado na 

solubilização dos sabões em água. Sabe-se que este valor para o óleo residual de algodão 

utilizado no estudo foi maior do que o recomendado pela legislação (BRASIL, 1999). Porém, 

supõe-se que a quantidade de matéria insaponificável existente na matéria-prima utilizada no 

sabão comercial tenha sido ainda maior. A matéria insaponificável, corresponde à quantidade 

total de substâncias dissolvidas nos óleos e gorduras que após saponificação com álcalis são 

insolúveis em solução aquosa, mas solúveis em solventes comuns de gorduras (KOBORI; 

JORGE, 2005). Fato que justifica a maior solubilização dos sabões com extrato alcoólico de 

própolis e eucalipto, tendo em vista que os óleos e gorduras, assim como a matéria 

insaponificável, são limitadamente solúveis em etanol absoluto à temperatura ambiente e 

rapidamente solúveis em temperatura elevadas. 

Ao adicionar etanol às formulações dos sabões em barra experimentais obervou-se que 

a tendência a solubilidade em água dos mesmos aumentou (Figura 17). Porém, com potencial 

de solubilização menor do que foi observado com a água, sendo necessários  28  e 30 partes 

de solvente para diluir uma parte dos sabões com 10 e 5% de extrato de eucalipto 

respectivamente, classificados como solúveis, e 32 partes de solvente para diluir uma parte 

para ambos com extrato de própolis (classificados como limitadamente solúveis). Para 

diluição do sabão experimental sem qualquer extrato (0%) foram utilizadas 106 partes de 

etanol por parte de sabão, o que o classificou como pouco solúvel (Quadro 1). Por outro lado, 

os sabões comerciais M e G foram mais solúveis em etanol, se comparados com o sabão sem 

extrato sendo necessários 89 e 49 partes de solvente para diluição dos sabões M e G, 

respectivamente, o que os classificou como limitadamente solúveis (Quadro 1).  

Em geral, após aquecimento, as amostras de sabão em barra experimentais e 

comerciais se solubilizavam totalmente, comportamento semelhante ao da gordura em etanol 

verificado por Belitz, Grosch e Schieberle (2009). Depois de algum tempo, as amostras 

voltaram a se solidificar, sem formação de preciptados ou sobrenadante, mas formando assim 

um novo sabão. Assim, as amostras só foram consideradas solubilizadas após repetição deste 

processo e verificação de que não se solidificariam novamente. 

A natureza química dos solventes tem grande influência sobre a capacidade de 

solubilização das moléculas, sendo que as de menor volume molar tendem a ser mais solúveis 

em etanol ou polares, do que as moléculas maiores (apolares), além de levar em consideração 

o tipo de ligação intermolecular envolvida (HASSEN, 2007). O etanol tem massa molar maior 
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que o metanol e possui boa capacidade de solubilização em substâncias polares e apolares, 

devido a suas interações intermoleculares. Os sabões, por serem constituídos por moléculas 

com extremidades polar e apolar tornam-se diluídos em etanol e metanol. 

 

 

Legenda: S0 = sem adição de extratos de própolis e eucalipto; SE10 = com adição de extrato de eucalipto na 

concentração de 10%; SE5 = com adição de extrato de eucalipto na concentração de 5%; SP10 = com adição de 

extrato de própolis na concentração de 10%; SP5 = com adição de extrato de própolis na concentração de 5%; 

SM = sabão comercial de alto custo; SG = sabão comercial de baixo custo 

 

Figura 17. Solubilidade dos sabões em barra experimentais e comerciais em etanol 

(partes/parte). Goiânia, Goiás, 2012. 

 

Pode-se inferir que a solubilidade do sabão não é somente proporcional aos tipos de 

ácidos graxos presentes nas gorduras utilizadas para produção do mesmo, mas também à 

solubilidade da base utilizada na composição do sabão em cada solvente. O hidróxido de 

sódio, base utilizada na formulação dos sabões é sóluvel em água (109 g de NaOH por 100 

mL de água), porém é insolúvel em solventes não polares, como éter e clorofórmio, solventes 

polares apróticos, como acetona, e pouco solúvel em etanol (13,9 g de NaOH por 100 mL de 

solvente) em temperatura ambiente (HASSEN, 2007). Tendo em vista que os sabões em barra 

experimentais e comerciais foram produzidos com NaOH, pode-se justificar a menor 

solubilidade destes sabões em etanol, se comparados com a solubilidade em água e ainda a a 

baixa solubilidade destes sabões em éter, acetona e clorofórmio (Figura 15). Formou-se um  

preciptado sólido no fundo do tubo com éter e acetona, e sobrenadante no tubo com 
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clorofórmio, mesmo tendo estes sido dissolvidos na capacidade máxima de volume do tubo, 

equivalente a 180 partes de solvente por parte de sabão, pouco solúvel (Quadro 1). 

Sabendo-se que a matéria-prima utilizada na formulação dos sabões experimentais foi 

o óleo residual de algodão, enquanto nos sabões comerciais G e M  foi adicionado gordura 

animal, para redução na quantidade de hidróxido de sódio utilizada. Sabendo-se que esta base 

é pouco solúvel em etanol em temperatura ambiente, pode-se justificar a maior solubilidade 

do sabão comercial G e M em etanol em relação ao sabão sem adição de extratos. 

Os sabões experimentais nos quais foram adicionados os extratos alcóolicos a sua 

formulação estavam parcialmente diluídos em etanol, o que justifica sua maior solubilidade 

neste solvente em comparação aos sabões sem extratos, e inclusive aos comerciais. 

No caso dos sabões formulados com extrato de própolis a solubilidade um pouco 

menor que a dos sabões com extrato de eucalipto se justifica pelo fato da própolis ter em sua 

composição matéria graxa, tendo em vista que é composto principalmente por cera, lipídio 

sólido em temperatura ambiente e com alto ponto de fusão que, como foi mencionado 

anteriormente, é rapidamente solúvel em etanol sob aquecimento mas, limitadamente solúvel 

em temperatura ambiente, requerendo uma quantidade maior de solvente para sua dissolução 

(BELITS, GROSCH, 2009). 

Em metanol, todos os sabões testados foram considerados rapidamente solúveis 

(Figura 18 e Quadro 1), sendo necessários nove partes do solvente para uma parte dos sabões 

sem extrato e com 5% de extrato de eucalipto e 10 partes de solvente para os demais sabões 

experimentais. 

O sabão comercial M apresentou solubilidade em metanol bastante parecida com os 

sabões experimentais (11 partes de solvente/parte de sabão), enquanto o sabão G apresentou 

menor solubilidade, sendo necessárias 20 partes de solvente para dissolução do soluto (Figura 

18). Como a solubilidade do sabão é proporcional a solubilidade do lipídio que o origina 

(GALVAN, 1996), o sabão G e M, que possuem gordura saturada em sua formulação foi 

menos solúvel que os demais sabões.  

Se for considerado o grau de solubilidade do NaOH em metanol, os resultados 

encontrados estão de acordo com o apresentado pela literatura, já que o metanol tem um 

potencial de solubilidade da soda cáustica intermediário ao da água e etanol, sendo ele 

23,8g.100mL
-1

 (HASSEN, 2007). Considerando um paralelo com a  solubilidade de lipídios, 

os resultados acima também estão de acordo com a literatura, sendo necessário aquecimento 

em alguns casos (BELITS, GROSCH, 2009).  
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Legenda: S0 = sem adição de extratos de própolis e eucalipto; SE10 = com adição de extrato de eucalipto na 

concentração de 10%; SE5 = com adição de extrato de eucalipto na concentração de 5%; SP10 = com adição de 

extrato de própolis na concentração de 10%; SP5 = com adição de extrato de própolis na concentração de 5%; 

SM = sabão comercial de alto custo; SG = sabão comercial de baixo custo 

 

Figura 18. Solubilidade dos sabões em estudo em metanol (partes/parte) em função do 

tratamento. Goiânia, Goiás, 2012. 
 

 

5.4.2 Poder espumante 

Os dados de formação de espuma em água (cm) dos sabões experimentais e 

comerciais em função do tempo, após agitação de 30 min, estão apresentados na tabela 9. Não 

houve diferença significativa no poder espumante entre os tratamentos e nem entre os tempos 

0, 10, 20 e 30 min, o que indicou que a espuma formada foi bastante estável. 

Por outro lado, ao comparar os sabões experimentais com duas marcas de sabão 

comercial M e G observou-se que a formação de espuma dos sabões experimentais foi 

semelhante a do sabão M. Porém, foram mais estáveis, tendo em vista que a espuma do sabão 

M reduziu 77,67%, em 30 min. Assim, como a espuma do sabão G reduziu 65,6% do seu 

comprimento em 30 min.  A espuma formada pelo sabão G foi 24,13% maior que a do sabão 

com 5% de extrato de eucalipto. 

Embora não tenha sido observada diferença significativa na formação e estabilidade 

das espumas dos sabões experimentais com e sem adição de extratos de própolis e eucalipto, 

pode-se dizer que a formulação que apresentou maior redução da espuma  foi a do sabão com 

10% de extrato de própolis (24,79%), seguida pelos sabões com 5% de extrato de eucalipto 

(20,13%), 5% de própolis (17,45%), sem adição de extrato (15,09%) e por fim a formulação 
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com 10% de extrato de eucalipto (11,91%), ou seja, pode-se inferir que a extrato de própolis 

reduziu a estabilidade da espuma, enquanto a de eucalipto aumentou. 

 

Tabela 9. Espuma (cm) formada com 0, 10, 20 e 30 min após agitação mecânica das soluções 

de sabões experimentais de óleo de algodão residual e duas marcas comerciais em 

água. Goiânia, Goiás, 2012. 

 Espuma (cm) 

Tempo S0 SE  SE5 SP10 SP5 SM SG 

Inicial  2,1
aA

±0,16 2,4
aA

±0,06 3,0
aA

±0,10 2,4
aA

±0,33 2,8
aA

±0,19 2,4 4,0 

10 min  2,0
aA

±0,07 2,2
aA

±0,10 2,5
aA

±0,23 2,0
aA

±0,13 2,4
aA

±0,28 1,2 3,4 

20 min  1,9
aA

±0,05 2,2
aA

±0,06 2,3
aA

±0,19 2,0
aA

±0,16 2,2
aA

±0,19 0,7 2,7 

30 min  1,8
aA

±0,14 2,1
aA

±0,03 2,4
aA

±0,20 1,8
aA

±0,08 2,3
aA

±0,22 0,5 1,4 
*Letras minúsculas = comparação entre valores na mesma linha; 

**Letras maiúsculas = comparação entre valores na mesma coluna: 

Números indentificados com a mesma letra não possuem diferença estatisticamente significativa  p<5%; 

Legenda: S0 = sem adição de extratos de própolis e eucalipto; SE10 = com adição de extrato de eucalipto na 

concentração de 10%; SE5 = com adição de extrato de eucalipto na concentração de 5%; SP10 = com adição de 

extrato de própolis na concentração de 10%; SP5 = com adição de extrato de própolis na concentração de 5%; 

SM = sabão comercial de alto custo; SG = sabão comercial de baixo custo 

 

Nas figuras 19 e 20 pode-se visualizar que todos os sabões testados formaram espuma, 

sendo que a amostra que formou mais espuma foi a do sabão com 5% de extrato de eucalipto, 

seguido das formulações com 5% e 10% de extrato de própolis, 10% de extrato de eucalipto e 

sem adição de qualquer extrato. Os dados apresentados demonstram que o comprimento da 

espuma foi inversamente proporcional a sua estabilidade, isso ocorreu devido a maior 

quantidade de ar incorporado na solução para formação de  uma espuma maior, o que 

aumentou a pressão exercida nas paredes do colóide, fazendo com que estas se rompessem 

com mais facilidade, havendo assim uma redução no tamanho da mesma (RABELO, 

FERREIRA, 2008). 

Os dados apresentados nesta pesquisa corroboram parcialmente com estudo feito por 

Rabelo e Ferreira (2008), que também observaram formação de espuma menor em sabões 

produzidos com óleo residual de fritura em relação a sabões comerciais e afirmaram ser uma 

das vantagens em se produzir sabões a partir de óleo residual de fritura o fato de este 

economizar mais água, já que produz menos espuma. 

A capacidade de formação de espuma de um sabão é freqüentemente relacionada ao 

seu poder de limpeza e embora estas duas propriedades nem sempre sejam de fato 

proporcionais, a espuma tem um importante papel, já que é capaz de manter suspensas as 

partículas de sujeira que foram retiradas dos objetos em que o sabão foi utilizado, por outro 

lado, tensoativos de cadeia lipofílica curta formam elevada espuma, não sendo recomendados. 

A formação de espuma deve ser controlada, pois seu excesso pode dificultar a agitação 
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mecânica, além das questões ambientais envolvidas (CUNHA; LOBATO; DIAS, 2005), no 

entanto, é importante que a espuma seja estável para manter as partículas de sujeira suspensas. 

 

Legenda: S0 = sem adição de extratos de própolis e eucalipto; SE10 = com adição de extrato de eucalipto na 

concentração de 10%; SE5 = com adição de extrato de eucalipto na concentração de 5%; SP10 = com adição de 

extrato de própolis na concentração de 10%; SP5 = com adição de extrato de própolis na concentração de 5%; 

SM = sabão comercial de alto custo; SG = sabão comercial de baixo custo 

 

Figura 19. Espuma (cm) formada com 0, 10, 20 e 30 min após agitação mecânica das 

soluções de sabões experimentais de óleo de algodão residual e duas marcas 

comerciais em água. Goiânia, Goiás, 2012. 
 

 

 

Legenda: S0 = sem adição de extratos de própolis e eucalipto; SE10 = com adição de extrato de eucalipto na 

concentração de 10%; SE5 = com adição de extrato de eucalipto na concentração de 5%; SP10 = com adição de 

extrato de própolis na concentração de 10%; SP5 = com adição de extrato de própolis na concentração de 5%; 

SM = sabão comercial de alto custo; SG = sabão comercial de baixo custo 

 

Figura 20. Espuma (cm) formada com 0, 10, 20 e 30 min após agitação mecânica das 

soluções de sabões experimentais de óleo de algodão residual e duas marcas 

comerciais em água. Goiânia, Goiás, 2012. 
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O sabão comercial M formou espuma suficiente para suspender partículas de sujeira 

sem exigir muita água no enxágüe, porém, sua estabilidade foi muito baixa, o que implica no 

re-depósito das sujidades na superfície limpa antes do enxágüe. Já o sabão comercial G, 

formou muita espuma que, em um curto prazo de enxágüe gastaria muita água, ao passo que 

se esse enxágüe for tardio pode ocorrer o depósito das sujidades novamente, visto que a 

estabilidade da espuma é baixa. Sendo assim, considerando somente a produção de espuma 

dos sabões comerciais, pode-se dizer que a marca comercial M foi melhor, tendo em vista que 

ambas tiveram baixa estabilidade, porém a marca M necessitaria de menos água para o 

enxágue. 

Com exceção dos resultados apresentados pelo sabão comercial G, os dados 

encontrados no experimento estão de acordo com a afirmativa de que quanto maior a 

solubilidade de um tensoativo em água, maior sua formação de espuma (CUNHA; LOBATO; 

DIAS, 2005), conforme se observou nas figuras 15, 16, 19 e 20. Tal divergência pode ter 

ocorrido pela utilização de aditivos que alterem o comportamento de solubilidade e espuma 

em função da qualidade da matéria-prima, já que foi identificado o uso de gordura animal na 

produção do sabão G, portanto este tem baixa solubilidade e consequentemente teria pouca 

formação de espuma. Em tese, seria necessário o uso de aditivos a fim de aumentar o poder 

espumante de sabões de baixa solubilidade. É comum o uso de tensoativos como laurel éter 

sulfato de sódio, alquil éter sulfato de sódio, tensoativos aniônicos, entre outros na 

composição de sabões comerciais, a fim de modificar suas propriedades físicas. Alguns 

pesquisadores relatam que a estabilização da espuma de sabões com ácidos graxos puros 

(sabões naturais) é bem menor do que em sabões constituídos por tensoativos sintéticos, já 

que os tensoativos naturais (ácidos graxos) podem sofrer alterações ao longo do tempo, 

reduzindo sua capacidade de formar espuma em pHs altos e baixos (BIANCE; COHEN-

ADDAD; HOHLER, 2009). 

A formação e a estabilidade da espuma é uma característica que depende das 

propriedades dos grupos polar e apolar dos tensoativos. Grupos lipofílicos insaturados 

formam uma espuma superior àquela derivada de tensoativos de cadeia saturada, sendo a 

formação da espuma facilitada pelo abaixamento da tensão superficial (CUNHA; LOBATO; 

DIAS, 2005). 

O tamanho da cadeia hidrocarbônica de um tensoativo é inversamente proporcional ao 

comprimento da espuma formada por este (CUNHA; LOBATO; DIAS, 2005), isso justifica a 

semelhança da espuma formada nos sabões experimentais, já que a matéria-prima utilizada 

para produção destes foi a mesma e tinha em sua maioria (80%) ácidos graxos com 18 ou 
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mais carbonos. Sabe-se que para produção dos sabões comerciais foi utilizada gordura animal, 

que possui maior quantidade de ácidos graxos saturados com cadeia longa, isso justifica a 

baixa estabilidade da espuma em ambos os casos, embora o tamanho da espuma do sabão M 

tenha sido semelhante aos demais. 

Outro fator que pode justificar a baixa estabilidade das espumas dos sabões comerciais 

é a densidade dos sabões. Rabelo e Ferreira (2008) explicam em seu estudo que a espuma é 

formada por fases distintas (líquido e gás) e a fase líquida tem densidade maior que o gás, por 

isso, o líquido tende a ser drenado até o fundo do recipiente, deixando o ar escapar e 

consequentemente reduzindo o comprimento da espuma. 

 

5.4.3 Densidade 

Na análise de densidade dos sabões (Tabela 10) observou-se que a densidade dos 

sabões comerciais (0,53 g.mL
-1

) foi 2% maior que a dos sabões experimentais com e sem 

adição de extratos de própolis e eucalipto. Esta adição aumentou a densidade do líquido 

formado e consequentemente a instabilidade da espuma. Observou-se também que não houve 

diferença significativa entre as densidades dos sabões experimentais, o que indicou que as 

extratos não exerceram nenhuma influência sobre a densidade do sabão, provavelmente 

devido à baixa concentração dessas na formulação do sabão experimental. Neste caso, pode-

se inferir que o tipo de ácido graxo utilizado na produção do sabão foi determinante na 

densidade do mesmo, já que foi o único diferencial conhecido entre os sabões comerciais e 

experimentais.  

 

Tabela 10. Densidade (g.mL
-1

) dos sabões com pH 8 em função da concentração de extrato 

de própolis e eucalipto, comparadas com duas marcas de sabão comercial. 

Goiânia, Goiás, 2012. 

 

Densidade (g.mL
-1

) 

Densidade dos sabões com diferentes 

concentrações de extratos  

Sabão 

comercial 

0% 10% 5% M 

(0%) 

G 

(0%) 

Sabões com extrato de 

eucalípto 

0,52
a
±0,00 0,52

 a
±0,00 0,52

 a
±0,01 - - 

Sabões com extrato de 

própolis 

0,52
a
±0,00 0,52

 a
±0,01 0,52

a
±0,01 - - 

Sabões comerciais  - - - 0,53 0,53 
Números indentificados com a mesma letra em cada linha não possuem diferença estatisticamente significativa 

p<5% 
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5.4.4 Poder emulgente 

 

Como podem ser observadas na tabela 11, todas as emulsões foram iguais no tempo 

zero. Aos dois minutos de experimento observou-se uma queda significativa no tamanho das 

emulsões dos sabões, sendo que as formulações com adição de 10% de ambas os extratos 

foram maiores (>6,5cm) e não diferem entre si, apresentando valores similares ao sabão 

comercial G, enquanto as emulsões formadas pelos sabões com 5% de adição de extratos 

apresentaram diferença significativa, sendo a com extrato de eucalipto 29% maior que a com 

extrato de própolis. Já no tempo 2 o sabão experimental base, sem extrato, demonstrou ter 

menos estabilidade que os demais, apresentando a menor emulsão (2,12 cm), que foi 

ligeiramente menor (15,2%) que a comercial M. 

Após 5 min, o comprimento da emulsão já havia reduzido consideravelmente para 

todos os tratamentos, sendo que os sabões em barra com adição de 10% de eucalipto e 

própolis continuaram apresentando os maiores valores de emulsão (>2,8 cm), porém o sabão 

com adição de 10% de eucalipto não diferiu das formulações com 5% de extrato de eucalipto 

e própolis. O sabão sem adição de extratos continuou apresentando a menor formação de 

diferindo-se dos demais sabões, com valores pouco abaixo (15%) ao apresentado pelo sabão 

comercial M. A partir deste momento já foi possível observar uma grande diferença no 

comportamento do sabão comercial G em relação aos demais, já que a emulsão deste se 

manteve bem mais estável com mais de 6 cm.  

Após 10 min em repouso foi possível observar uma estabilização na redução da 

emulsão, já que os tamanhos das emulsões não diferiram significativamente em relação aos 

valores verificados aos 5 min, assim como as diferenças entre as emulsões formadas por cada 

sabão começaram a reduzir, já que as emulsões dos sabões com 10% de extrato de eucalipto e 

própolis e 5% de extrato de eucalipto não apresentam diferença significativa, e a emulsão do 

sabão com 5% de extrato de própolis não diferiu das emulsões dos sabões com 5 e 10% de 

extrato de eucalipto. Nesse momento, a emulsão do sabão com 10% de extrato de própolis 

continuou sendo a maior e a emulsão do sabão base, a menor (1,79 cm), diferindo de todas 

demais formulações experimentais, embora tenha sido a mais parecida com o sabão comercial 

M, somente 15% menor. O sabão comercial G continuou apresentando o maior valor de 

emulsão, demonstrando maior estabilidade. 

Ao final da análise, aos trinta minutos, embora o tamanho das emulsões tenha 

reduzido um pouco ainda, estas não demonstram diferença significativa do último tempo 

medido, o que confirmou a ocorrência da estabilização da emulsão após 10 min. Exceção foi a 
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emulsão do sabão com 5% de extrato de própolis que se estabilizou aos 5 min. Observou-se 

ainda que com exceção da emulsão formada pelo sabão base, todas as demais possuíam 

valores estatisticamente semelhantes (2,25 ±0,13), com valores intermediários ao dos dois 

sabões comerciais (1,94 e 2,53), enquanto o sabão base foi o que apresentou menor emulsão 

ao final do experimento (1,69), inclusive inferior a do sabão comercial M (1,94). 

As figuras 21 e 22 ilustraram o comportamento da emulsão formada com adição de 

óleo na solução de sabão e água destilada ao longo de 30 min, tendo sido registrados os 

tamanhos desta emulsão com 0, 2, 5, 10 e 30 min. 

De forma geral, observou-se que todos os sabões tornaram a mistura de água e óleo 

totalmente miscível logo após a agitação, sendo que todos formaram emulsão com 10 cm de 

cumprimento no tempo inicial. Porém, a estabilidade de cada emulsão variou de acordo com a 

presença ou não de extrato na formulação, sendo que as formulações de sabão em barra com 

adição de extrato apresentaram maior estabilidade se comparadas com o sabão base sem 

adição de extrato. 

Depois da emulsão produzida pelo sabão base a emulsão dos sabões com 5% de 

extrato de própolis e 10% de extrato de eucalipto foram as que apresentaram maior redução 

(78,61% e 78,33%, respectivamente), seguida pelas emulsões dos sabões com 5% de extrato 

de eucalipto e 10% de extrato de própolis (77,28% e 75,67% respectivamente). Enquanto que 

o sabão base produziu uma emulsão que reduziu 83,11% ao final do tempo de 30 min. O 

comportamento da emulsão formada pelo sabão M foi bem parecido ao do sabão base, sendo 

sua redução ao final de 30 min de 80,55%. A menor formação e estabilidade de emulsão 

obtida pelos sabões base e comercial M pode ser relacionada com a solubilidade em água, já 

que estes sabões se apresentaram mais solúveis. Por outro lado, a emulsão formada pelo sabão 

G se comportou de forma bem distinta dos outros tratamentos, apresentando menor redução 

entre os intervalos de tempo e maior estabilidade aos 30 min, com redução de 74,67% de seu 

tamanho. 

Em seu estudo Jacques, Bento e Camargo (2007) objetivaram avaliar a eficiência de 

emulsificação de óleo diesel em etanol, glicerol e querosene e observaram propriedade 

emulsificante para etanol superior a do querosene. Levando em conta que as extratos foram 

produzidas com 80% de etanol, pode-se fazer um paralelo e supor que o etanol também atuou 

como agente emulsificante neste caso, aumentando o poder de emulgência dos sabões 

adicionados de extrato proporcionalmente a quantidade de extrato adicionada. 
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Tabela 11. Formação de emulsão (cm) em função do tratamento e do tempo (0, 2, 5, 10 e 30 min) após a agitação. Goiânia, Goiás, 2012. 

 

Tempo (min) 

Comprimento da emulsão em função do tratamento 

S0 

(cm) 

SE10 

(cm) 

SE5 

(cm) 

SP10 

(cm) 

SP5 

(cm) 

SM 

(cm) 

SG 

(cm) 

Inicial  10
aA

±0,00 10
aA

±0,00 10
aA

±0,00 10
aA

±0,00 10
aA

±0,00 10 10 

2   2,12
dB

±0,13 7,05
aB

±0,43 4,57
bB

±0,72 6,66
aB

±0,45 3,53
cB

±0,57 2,50 7,13 

5  1,92
cC

±0,11 2,83
abC

±0,32 2,71
bC±

0,20 3,10
aC

±0,36 2,63
bC

±0,23 2,26 6,53 

10   1,79
cCD

±0,1 2,46
abCD

±0,2 2,46
abCD

±0,2 2,74
aCD

±0,3 2,38
bC

±0,20 2,10 5,63 

30  1,69
bD

±0,07 2,16
aD

±0,17 2,27
aD

±0,14 2,43
aD

±0,28 2,13
aC

±0,13 1,94 2,53 
*Letras minúsculas = comparação entre valores na mesma linha. 

**Letras maiúsculas = comparação entre valores na mesma coluna. 

Números indentificados com a mesma letra não possuem diferença estatisticamente significativa  p<5% 

Legenda: S0 = sem adição de extratos de própolis e eucalipto; SE10 = com adição de extrato de eucalipto na concentração de 10%; SE5 = com adição de extrato de eucalipto 

na concentração de 5%; SP10 = com adição de extrato de própolis na concentração de 10%; SP5 = com adição de extrato de própolis na concentração de 5%; SM = sabão 

comercial de alto custo; SG = sabão comercial de baixo custo 
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A propriedade de emulsificação do sabão é diretamente proporcional ao seu poder de 

limpeza, já que graças a ela é possível que a água limpe superfícies cobertas por óleo ou 

gordura. Isso ocorre quando a ponta polar do sabão fica ligada a moléculas de água e a ponta 

apolar puxa a gordura para fora da superfície a ser limpa, desta forma a água remove todas as 

sujidades da superfície, deixando-as menos aderentes e facilitando a higienização 

(SOLOMONS; FRIHLE, 2002). Baseado nesse fenômeno pode-se inferir que os sabões em 

barra experimentais adicionado de extratos em suas formulações, possuem maior poder de 

limpeza que os demais. 

 

 

 
Legenda: S0 = sem adição de extratos de própolis e eucalipto; SE10 = com adição de extrato de eucalipto na 

concentração de 10%; SE5 = com adição de extrato de eucalipto na concentração de 5%; SP10 = com adição de 

extrato de própolis na concentração de 10%; SP5 = com adição de extrato de própolis na concentração de 5%; 

SM = sabão comercial de alto custo; SG = sabão comercial de baixo custo 

 

Figura 21. Formação e estabilidade das emulsões formadas após agitação mecânica das 

soluções de sabão e óleo em função dos tratamentos. Goiânia, Goiás, 2012. 
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Legenda: S0 = sem adição de extratos de própolis e eucalipto; SE10 = com adição de extrato de eucalipto na 

concentração de 10%; SE5 = com adição de extrato de eucalipto na concentração de 5%; SP10 = com adição de 

extrato de própolis na concentração de 10%; SP5 = com adição de extrato de própolis na concentração de 5%; 

SM = sabão comercial de alto custo; SG = sabão comercial de baixo custo 

 

Figura 22. Formação e estabilidade das emulsões formadas após agitação mecânica das 

soluções de sabão e óleo em função do tempo. Goiânia, Goiás, 2012. 

 

 

5.5 PROPRIEDADES QUÍMICAS DOS SABÕES 

 

5.5.1 Potencial hidrogeniônico (pH) 

As interações eletrostáticas dos tensoativos iônicos são dependentes de vários fatores, 

como pH do meio, concentração de tensoativo, tamanho da cadeia hidrocarbônica, 

temperatura e complexação da molécula (ASADOV et al., 2012). A tabela 12 apresenta os 

valores de pH após 24 h da correção de pH ocorrida no processamento dos sabões.  

 

Tabela 12. Potencial hidrogeniônico após 24 h do processamento dos sabões experimentais 

formulados com óleo de algodão residual e NaOH em função da adição dos extratos de 

eucalipto e própolis em diferentes concentrações. Goiânia, Goiás, 2012. 

 

pH 

pH dos sabões experimentais com 

diferentes concentrações de extratos  

pH dos sabões                 

comerciais 

0% 10% 5% M 

(0%) 

G 

(0%) 

Sabão com extrato de eucalipto 9,55±0,05 9,43±0,05 9,43±0,06   

Sabão com extrato de própolis 9,55±0,05 9,35±0,05 9,35±0,05   

Sabão comercial    10,4 10,2 
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Observou-se que os sabões experimentais, cujo pH foi corrigido para 8, apresentaram 

um aumento no pH após solidificação. Este fenômeno pode ser explicado porque não foram 

utilizadas soluções tamponantes para controlar o pH do meio. A falta de controladores de pH, 

foi proposital e teve o objetivo de confirmar a influência dos sais de sódio presentes no meio 

na estabilização do pH, visto que alguns autores relataram que o pH do meio pode 

desestabilizar íons catiônicos. Em contrapartida, esses íons também podem auxiliar na 

estabilização do pH de soluções (PEZRON et al., 1990). 

A adição de extratos demonstrou influência no pH, assim como o tipo de extrato 

adicionada. No entanto, a variação nas concentrações desses extratos não foi suficiente para 

influenciar a oscilação de pH ente diferentes concentrações de mesmo extrato. A adição de 

extrato de eucalipto à formulação de sabão experimental promoveu a redução (1,25%) do pH. 

Isso pode ser explicado pela liberação de íons H
+
 da molécula de etanol ao reagir com a massa 

do sabão. Ao adicionar extrato de própolis essa redução foi ainda maior (2,09%), pois além 

dos íons H
+
 liberados pelo etanol ainda existem na composição da própolis moléculas de 

glicerol e ácidos graxos, compostos classificados como ácidos (BELITZ; GROSCH; 

SCHIEBERLE, 2009). 

O papel dos tampões é de manter a concentração dos ânions na solução, tendo como 

base sua constante de dissociação (pKa) (GRAFE; POWER; KLAUBER, 2011),  a ausência 

desses tampões justificou a alteração no pH corrigido e demonstrou que contrariando Pezron 

et al. (1990) neste caso, os íons não auxiliaram na estabilização do pH do meio. 

Tendo em vista que a diferença de uma unidade na escala de pH corresponde a uma 

diferença de concentração de 10 vezes (BUCK et al., 2002) e já que o pH é definido por uma 

função logarítmica, onde o pH de uma solução diluída é referente a atividade do próton, em 

função do seu coeficiente molar, pode-se dizer que a alteração ocorrida após 24 h da correção 

do pH foi significativa e os sabões produzidos, mesmo sendo menos alcalinos que os sabões 

comerciais, portanto menos corrosivo, podem ser considerados alcalinos. Isso melhora sua 

capacidade de redução da tensão superficial e consequentemente de limpeza (BIRD, 1995), o 

que pode justificar os resultados positivos apresentados nas análises de formação de espuma e 

emulsão do presente trabalho, que foram relacionados ao poder de limpeza. 

Vale ressaltar ainda, que a Resolução RDC n
o
 40 de 5 de julho de 2008, da ANVISA 

(BRASIL, 2008), para produtos de limpeza e afins determina que o pH de sabões e 

detergentes com venda livre deve estar compreendido entre 5,5 e 9,5 para que não seja 

exigido a apresentação de estudos dermatológicos que garantam a segurança desses produtos, 
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nas condições de uso propostas, sendo assim, os sabões em estudo se enquadram dentro do 

exigido pela lei em questão. 

 

5.5.2 Acidez livre 

Conforme pode ser observado na tabela 13, todos os sabões do estudo não 

apresentaram alcalinidade livre e sim acidez livre. 

 

Tabela 13. Acidez livre (%) dos sabões experimentais em função da concentração de extrato 

de própolis e eucalipto, comparadas com sabões comerciais, Goiânia, Goiás, 

2012. 

 

Acidez livre (%) 

Percentual de adição de extrato no 

sabão 

Sabões comerciais 

0% 5% 10% M  

(0%) 

G 

(0%) 

Sabão com  

própolis  

0,16
b
±0,03 0,31

a
±0,06 0,36 

a
±0,04 - - 

Sabão com eucalipto  0,16
b
 ±0,03 0,20 

a
±0,03 0,22 

a
±0,02 - - 

Sabão comercial pH 10 - - - - 0,02 

Sabão comercial pH 10 

(alcalinidade) 

- - - 0,05 - 

Números indentificados com a mesma letra na mesma linha não possuem diferença estatisticamente significativa  

(p<5%) 

 

Embora a Resolução n
o
 163, de 11 setembro de 2001, da ANVISA (BRASIL, 2001), 

não faça nenhuma restrição quanto ao valor de acidez ou alcalinidade livre em sabões, mas 

apenas quanto ao pH destes produtos, o Guia de controle de qualidade de produtos cosméticos 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2008) diz que para sabonetes, quanto 

menor a alcalinidade livre melhor, sendo indicado um valor de no máximo 0,5% de 

alcalinidade livre para estes produtos. 

A alcalinidade é a capacidade que a massa de sabão base contendo um álcali forte tem 

de reagir com o material graxo e neutralizá-lo até um pH definido. A alcalinidade livre ideal 

para um bom sabão acabado reside na faixa de 0,1 a 0,5% e pH em torno de 10 (NETO; 

PINO, 2011). Portanto, os sabões experimentais não se enquadram neste parâmetro, tendo em 

vista que não foram encontrados valores de alcalinidade livre. 

Um teor de alcalinidade controlado contribui significativamente para a elevação do 

poder espumante, emulgente e molhante do produto final (ZABEL; LEITZKE, 2007), porém 

o que se observou neste estudo é que mesmo não havendo valores de alcalinidade livre para 

os sabões experimentais e o sabão comercial de marca G, foram estes que apresentaram 

melhores valores de espuma e emulgência, contrariando dados encontrados na literatura. 
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A adição de extratos de própolis ou eucalipto às formulações base de sabão 

experimental influenciou significativamente no aumento da acidez livre, aumentando esta de 

48,38 a 55,55% na amostra com adição de extrato de própolis e 20 a 27,27% para aquela com 

extrato de eucalipto. Por outro lado, os tratamentos com adição de diferentes extratos 

(própolis e eucalipto) assim como as diferenças na concentração de cada uma delas não 

apresentaram diferença nos valores de acidez livre. A acidez livre é o reflexo da quantidade 

de íons H
+
 presentes em determinada solução, quanto mais desses íons menor será o pH da 

mesma (CAREY, 2008). Esses dados corroboram com os apresentados no item anterior, sobre 

pH, sendo os de acidez inversamente proporcionais ao de pH. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 O aproveitamento do óleo vegetal residual para produção de sabão de ótima qualidade 

com e sem adição de extratos sob diferentes valores de pH (8 e 10) é viável; 

 O óleo de algodão residual utilizado na produção do sabão possui perfil de ácidos 

graxos ligeiramente diferentes do original e embora seja considerado um subproduto 

da indústria de alimentos se caracterizou como excelente matéria-prima na produção 

dos sabões experimentais; 

 O comportamento tanto do pH quanto da temperatura foram bons parâmetros para 

determinação do andamento da reação, sendo estes linearmente crescentes durante 

todo o processo de saponificação e sua estabilização indicou o fim do processo; 

 Todos os sabões experimentais possuem potencial bactericida por si só, independente 

do pH, mas a adição de extratos de eucalipto e própolis à sua formulação aumenta 

ainda mais a inibição do crescimento de Salmonella pelo sabão com extrato de 

eucalipto e S. aureus pelo sabão com extrato de própolis; 

 A adição de extratos não influenciou na solubilidade dos sabões em clorofórmio, éter 

de petróleo, acetona e metanol, assim como não afetou o poder espumante e a 

densidade dos sabões, porém aumentou a solubilidade dos sabões em água e etanol e 

melhor o poder de emulgência desses sabões; 

 A correção de pH e a adição de extratos anularam completamente a alcalinidade livre 

dos sabões produzidos, porém, a ausência dessa não parece ter afetado as demais 

propriedades físicas e químicas dos sabões; 

 Tendo em vista que o poder de limpeza de um sabão é medido através da sua 

solubilidade, poder espumante e emulgente, pode-se dizer que os sabões produzidos 

neste estudo são bons agentes de limpeza; 

 A utilização do óleo residual é uma prática sustentável, já que além de reaproveitar um 

resíduo industrial, também evita o desperdício de água, tendo em vista que exige 

menos água para se solubilizar e também para enxaguar a espuma produzida em 

relação aos sabões comerciais avaliados; 

 Sugere-se em novos estudos o uso de tamponantes para assegurar a estabilidade do pH 

corrigido durante a produção de sabão.  
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