
DO ÓLEO AO SABÃO
Um dos maiores vilões da natureza, devido ao seu alto grau de poluição, o óleo

de cozinha reciclado agora é a mais nova aposta na preservação ambiental

S abe aquele óleo de cozinha que
utilizamos nas frituras? Além
dos prejuízos que ele pode cau-

sar ao organismo, esse mesmo óleo,
quando despejado no ralo da pia, é
responsável por grandes estragos ao
meio ambiente.

Pensando em dar uma outra finali-
dade para o óleo de cozinha usado, a
União Fabril Exportadora (UFE) criou
o Programa de Reaproveitamento de
Óleos, que utiliza óleo residual de fri-

turas como matéria-prima na fabrica-
ção de sabão de limpeza.

Muitos bares, restaurantes, hotéis e

residências ainda têm esse hábito e
desconhecem os prejuízos que isso
causa, como entupimentos na rede de
esgoto e a contaminação dos lençóis
freáticos, rios, lagoas e mares.

A preocupação ambiental da União
Fabril Exportadora consiste em dimi-
nuir a quantidade de óleo descartada
in natura. Apenas no estado do Rio de
Janeiro são despejados de 19 a 27 mi-
lhões de litros de óleo por ano em nos-
sas vias marinhas. Considerando que
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um litro de óleo contamina cerca de
um milhão de litros de água, pode-se
ter uma noção da gravidade da situa-
ção. É a mesma quantidade de água
que uma pessoa consome durante 14
anos. Sem falar do óleo despejado no
esgoto, que aumenta em 45% os cus-
tos de manutenção da rede.

Reaproveitar o óleo de cozinha é
uma questão de cidadania e por isso
deve ser incentivado. Para o presiden-
te da indústria, João Carneiro, este é o
exemplo de que contribuir para a pre-
servação do meio ambiente, através
da reciclagem, pode dar muito certo.

"Reciclar o óleo de cozinha para a
fabricação de sabão traz ganhos vi-
síveis para todos e o nosso objetivo
é auxiliar na diminuição das agres-
sões ao meio ambiente, estimular a
consciência ecológica e o desenvol-
vimento econômico de forma sus-
tentável", explica.

Sabão pastoso - A transformação
deste óleo em sabão pastoso de limpe-
za começa com os exames no labora-
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tório. Quando o óleo de cozinha usado
chega na UFE, tira-se uma amostra
que será encaminhada para serem
realizadas as análises de cor, índice de
acidez, impurezas, água, saponifica-
ção, iodo e densidade. Sendo aprova-
do, este óleo vai para o peneiramento
e em seguida para um tanque de de-
cantação, onde serão retiradas as im-
purezas mais grossas e finas, além da
água, respectivamente.

Após a filtragem, os resíduos são
destinados para a fabricação de ração
animal e o óleo limpo é encaminhado
para um reator onde vai receber os
aditivos para a produção do sabão.
São feitas novas análises em laborató-

rio para checar a qualidade do produ-
to e então o sabão pastoso é liberado
para o envase e a comercialização.

O primeiro produto a usar 100% o
óleo de cozinha reciclado é o Sabão
em Pasta Rio. O diretor químico da
UFE, José Luiz de Araújo, garante que
a qualidade do produto feito a partir
do óleo reciclado e o do óleo virgem é
a mesma. "A vantagem em investir
no óleo reciclado é que estamos
usando um produto ecologicamente
correto e, sendo assim, estamos estu-
dando ampliar a sua utilização nos
outros produtos de limpeza da indús-
tria", comenta.

Segundo o consultor em desenvolvi-
mento e controle de qualidade da
UFE, João Francisco, o sabão pastoso
agride menos o meio ambiente do
que um sabão derivado de petróleo,
como os detergentes. Quando o Sabão
Pastoso Rio, produzido a partir do óleo
de cozinha reciclado, é dissolvido em
água durante a lavagem da louça de
cozinha,'ele vai para o esgoto, sendo
despejado nos rios.

"Por ser um sabão de matéria-prima



natural e renovável, o ciclo do CO2 li-
berado pelos microorganismos da
água será rapidamente absorvido pe-
lo meio ambiente nas plantações de
soja, sem causar impacto como os de-
tergentes líquidos e em pó, que além
de produzirem mais espumas, o C02
liberado demora milhões de anos pa-
ra ser transformado em petróleo no-
vamente", explica o consultor.

João Francisco explica que este é
um dos motivos do Sabão em Pasta
Rio não contribuir para a formação do
efeito estufa.

Cada litro de óleo reciclado eqüivale
a dois quilos de sabão que será produ-
zido. A meta do Programa de Reapro-
veitamento de Óleos da UFE é arreca-
dar 50 mil litros de óleo por mês. Com
isso, a produção de sabão pastoso será
de 1 milhão e 200 mil quilos por ano.

FOCO Social - Atualmente o recolhi-
mento do óleo reciclado da UFE é feito
por catadores, ONGS e cooperativas
que coletam o produto e revendem di-
retamente à indústria. Entre os exem-
plos está o Instituto Sangue Bom, que
vende óleo de cozinha usado para a
UFE e, com o dinheiro arrecadado,
mantém os cursos da instituição. A
ONG desenvolve trabalhos de preven-
ção a diabetes e oferece aulas de gi-
nástica, informática, dança de salão,
capoeira e futsal, além de atendimen-
to odontológico gratuito. Cerca de 500
pessoas são beneficiadas.

O presidente do Instituto Sangue
Bom, Roberto Teixeira, realiza palestras
nas escolas sobre a importância do rea-
proveitamento do óleo para minimizar
os impactos no meio ambiente. O obje-
tivo é aumentar a rede de arrecadação
para conseguir ampliar as atividades
no Instituto. "É um programa onde todo
mundo sai ganhando, tanto as pessoas
que são atendidas pelo Instituto quan-
to o meio ambiente", comenta.

A catadora Sandra Santos, de São
Gonçalo, trabalha coletando óleo reci-
clado em bares e restaurantes há cin-
co meses e fornece para a UFE. Para

ela, esta atividade foi a solução en-
contrada para sair do desemprego.
Sandra cuida ainda de 15 crianças ór-
fãs, vítimas da violência na cidade on-
de mora. "A renda que garante o sus-
tento da minha família hoje é toda do
óleo", comemora.

O sucesso do Programa de Reaprovei-
tamento de Óleo da UFE depende intei-
ramente da participação da comunida-
de. "A UFE estimula cooperativas de ca-
tadores, instituições sociais e postos de
coleta a recolherem o óleo de cozinha
usado para ser vendido à fabrica ou tro-
cado por produtos de limpeza. Este in-
centivo acontece com a entrega das
bombonas de coleta", explica o presi-
dente, João Carneiro.

Cada litro de óleo é comercializado
entre R$ 0,90 e R$ 1,60. A variação de-
pende da cotação diária no mercado. •

A UFE
A União Fabril Exportadora (UFE) é
uma indústria de higiene e limpeza

que existe há mais de 80 anos. Fun-
dada em 1922 e localizada na Ave-

nida Brasil, no Rio de janeiro, sua
trajetória se confunde com a própria

história do setor de higiene e lim-

peza no país. Todo carioca com mais
40 de anos cresceu ouvindo falar do

marmorizado "Sabão 'Portuguez",
famoso na década de 30. A marca

tornou-se ícone da indústria saboei-

ra na cidade não só por sua quali-
dade, mas também pela sua tradi-

ção e localização, por onde passam
diariamente milhares de pessoas.
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