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RESUMO 
 
Araquari situada no nordeste do estado catarinense apresenta um índice de           
desenvolvimento humano menor que da região circunvizinha, com incidência de          
pobreza atingindo quase metade da população. O poderio econômico e a falta de             
uma melhor perspectiva para essa parcela da população justifica a implementação           
de alternativas que promovam a minimização de custos com despesas domésticas,           
mesmo que pequenas. Esse projeto visa a minimização de gastos domésticos e a             
redução dos impactos adversos ao meio ambiente, causados pelo descarte          
incorreto de óleos e gorduras do processo de fritura, através da capacitação para             
produção de materiais de limpeza. 
 
 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 

O município de Araquari (SC) está situado na região nordeste do estado             

catarinense com população de 24.810 habitantes (IBGE,2017), com um Índice de           

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,703. A incidência de pobreza do           

município atinge 43,7% da população (IBGE, 2017), isso é, parcela que apresenta            

uma renda monetária insuficiente para que um indivíduo possa ter acesso a uma             

cesta básica de bens e serviços considerados essenciais à satisfação          

(SUBRAMANIAN, 2009).  

Por outro lado, os resíduos de óleos e gorduras oriundos do processo de             

fritura apresentam características que possibilitam seu reaproveitamento       

contribuindo com a minimização de impactos ambientais. Segundo Reis et al.           

(2007) óleos e gorduras residuais podem ser reciclados produzindo produtos de           

 



 
limpeza como a glicerina. A partir da glicerina distintos produtos de limpeza podem             

ser produzidos. Gasto com produtos de limpeza gira em torno de 10% do             

orçamento doméstico (TOMCZAK, 2015). 

Assim, esse projeto visa a transferência de conhecimento para as servidoras           

terceirizadas do setor de limpeza, utilizando resíduos de óleos e gorduras para a             

produção de sabão e produtos de limpeza, diminuindo custos domésticos e           

minimizando os impactos ambientais de tais resíduos.  
 

 
METODOLOGIA 

 
A primeira atividade desenvolvida foi uma pesquisa identificando uma         

parcela representativa da comunidade para aplicação do projeto, foram avaliados          

possibilidade de deslocamento e a inserção da comunidade do IFC no projeto. 

Após a definição da população, uma revisão literária foi realizada para definir            

as receitas utilizando óleos e gorduras residuais para produção de produtos de            

limpeza. Além disso, pesquisa de produtos de limpeza caseiros utilizando vinagre,           

bicarbonato, álcool, etc. foi realizada com o objetivo de substituir produtos de            

limpeza comerciais. 

Com a seleção das receitas realizadas foram desenvolvidos testes para a           

reprodução das prescrições identificando fatores que poderiam prejudicar na         

transferência de conhecimento. As informações foram sistematizadas em uma         

cartilha elaborada com linguagem simples e fácil entendimento para disseminar as           

informações e promover o processo inicial de conscientização ambiental. 

As coletas de óleos e gorduras utilizados na fabricação dos produtos de            

limpeza foram realizadas em estabelecimentos comerciais da região, por doação. 

A socialização do conhecimento, está em processo de elaboração. Serão          

oferecidas duas oficinas: uma com a produção de sabão em barra e a segunda              

 



 
com a produção de desinfetante, sabão líquido e dicas de limpeza utilizando            

vinagre, bicarbonato de sódio, água oxigenada, álcool, entre outros. 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
O processo de identificação de população alvo, buscando um menor custo           

de deslocamento e uma parcela representativa e inserida na comunidade do           

IFC-Araquari, definiu-se que a ação seria aplicada com os servidores terceirizados           

dos serviços de limpeza. Esses serviços são executados por empresas          

terceirizadas que contratam moradores da cidade de Araquari. Alguns desses          

empregados são contratados de forma sistemática pelas empresas, sendo que,          

alguns desses profissionais desenvolvem essa atividade no campus Araquari a          

mais de 10 anos. Entretanto, apesar dos servidores de limpeza estarem presentes            

no ambiente acadêmico, a instituição ainda não promove a diferença para essa            

parcela da população. Profissionais de limpeza não necessitam de um grau de            

escolaridade elevado e podem sofrer um preconceito silencioso, geralmente sua          

presença não é percebida no ambiente em que estão inseridos, ou às vezes, são              

vistos apenas como indivíduos que realizam um trabalho não tão digno (ZANETI et             

al, 2009). 

A prática da obtenção de sabão por processos de reciclagem de óleos e             

gorduras já era conhecida pelos romanos e egípcios (RABELO & FERREIRA,           

2008), sendo de fácil elaboração e acesso às informações. A testagem das            

receitas, nesse projeto, foram conduzidas com sabão em barra, detergente e           

desinfetante. Durante a execução dos testes identificou-se que o uso da soda            

cáustica em escamas apresenta melhor eficácia na textura do sabão. Os outros            

testes foram conduzidos conforme especificação disponível sem a necessidade de          

uma maior ajuste (Figura 1).  

 



 

 
FIGURA 1 - Processo de elaboração de detergente, desinfetante e sabão em barra com óleos e                
gorduras residuais. 

 

As informações sobre as receitas foram sistematizadas em uma cartilha          

elaborada com linguagem simples e fácil entendimento. Segundo Bacelar (2010) o           

uso de uma cartilha para ser bem sucedida precisa de foco em uma realidade              

específica, como no caso da utilização de resíduos e sua minimização de custos. 

Está previsto, ainda, a aplicação de duas oficinas com os servidores           

terceirizados dos serviços de limpeza do IFC-Araquari, no mês de setembro. A            

primeira oficina será realizada enfocando a produção de sabão em barra e a             

necessidade de um olhar diferente ao descartar esse tipo de resíduos. 

Em um segundo encontro, ainda em setembro ou início de outubro, será            

abordado a produção de desinfetante, sabão líquido e dicas de limpeza utilizando            

vinagre, bicarbonato de sódio, água oxigenada, álcool, entre outros.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora o projeto esteja em andamento, na fase de organização das           

oficinas, espera-se ao final do projeto proporcionar troca de saberes entre alunos            

do técnico em química, professoras do IFC-Araquari com as profissionais          

 



 
terceirizadas na fabricação de produtos de limpeza, além da minimização de gastos            

no orçamento doméstico. 

Também se espera um início de conscientização ambiental que pode          

contribuir com o processo de desenvolvimento da região de Araquari por meio de             

atividades voltadas às áreas social, econômica e ambiental e estabelecer uma           

relação de empatia entre profissionais da limpeza e alunos do curso técnico.  
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