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O projeto de extensão da UNIVALI 

Reduzir e Reciclar - Projeto Sabão 

Ecológico, atua na conscientização do 

descarte do óleo de cozinha, incentivando 

a reutilização desse material para a 

fabricação do sabão ecológico, por meio 

de oficinas e palestras para o meio 

acadêmico e para comunidade. O projeto 

promove benefícios ambientais, sociais e 

financeiros, pois a reutilização do óleo de 

cozinha minimiza o impacto causado por 

este produto no meio ambiente, gerando 

como produto final um sabão ecológico 

produzido a partir do óleo de cozinha 

usado, que pode auxiliar no orçamento 

doméstico ou até mesmo gerar uma 

renda.  

 
 
O projeto atua por meio de oficinas e 

palestras na comunidade local na cidade 

de Itajaí/SC e região e com ampla 

divulgação pelas redes sociais. (Facebook 

e Instagram); também mobiliza alunos e 

professores dentro da UNIVALI, 

garantindo boas práticas de reciclagem e 

sustentabilidade e levando as práticas de 

Extensão Universitária à comunidade 

local. Para fabricação do sabão ecológico 

se faz a coleta do óleo, o qual é filtrado e 

está pronto para ser reutilizado com uma 

formulação química correta desenvolvida 

e amplamente testada pelo grupo de 

Extensão. A coleta do óleo ocorre por 

meio de um Eco Ponto que fica localizado 

na UNIVALI no Bloco E1. A reação de 

produção do sabão é de saponificação, e 

este sabão é composto pela reação 

química de somente três ingredientes: 

água, óleo reutilizado e soda cáustica em 

escamas, em temperatura e agitação 

controlada. 

 
 
Durante as oficinas, em média, são 

alcançadas diretamente 30 pessoas e 

indiretamente até 400 pessoas por meio 

das mídias sociais. O sabão produzido é 

claro, sem cheiro e de alta performance 

em limpeza. 

 
 
A reciclagem do óleo de cozinha traz 

grandes benefícios tanto ao meio 

ambiente quanto à população. Esta ainda 

se beneficia com a conscientização e os 

conhecimentos adquiridos nas oficinas, 

introduzindo nas suas casas as boas 

práticas de reciclabilidade e 

sustentabilidade ambiental promovendo o 

consumo consciente, além da 

oportunidade de ter uma renda extra. 
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