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RESUMO 
 
 Tendo em vista o tamanho da bacia hidrográfica do Rio Muriaé (8292 km²) é 

perceptível que a poluição agravasse gradualmente, causando mal cheiro e interferindo 

na qualidade da biodiversidade ali presente, tal incidência acontece devido a vários 

fatores, dentre eles a falta de conscientização ambiental da população quanto ao descarte 

de resíduos de sólidos eliminados de maneira incorreta. Segundo Jacobi (2003) a 

Educação Ambiental ostenta uma função de transformar, na qual a responsabilização dos 

indivíduos torna-se um objeto essencial para promover um novo tipo de desenvolvimento, 

o sustentável. Com base nessa perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo a 

conscientização e redução da incidência do nível de óleo e gordura lançado na bacia 

hidrográfica do rio Muriaé, através de um projeto com proposta de coleta de óleo e 

gordura que são utilizados como descarte após o uso, e com intuito de reaproveitar-se 

para produção de produtos de limpeza como sabão em barra e líquido, que por troca 

deste resíduo será retornado para a própria população, com uma ação social sustentável 

ao meio ambiente. A relevância desse projeto se deve ao fato de contribuir para a 

conservação ambiental, conscientização da população e além de contribuir para redução 

de gastos com produtos químicos de limpeza comercial, uma vez que, o mesmo será 

distribuído de forma gratuita à população em diferentes pontos da cidade, local pelo qual 

haverá uma troca entre o óleo usado doméstico por sabão em barra ou liquido. 

 

Introdução 

 A crescente poluição dos recursos hídricos da cidade de Muriaé em Minas Gerais, tem 

causado preocupação à população, nos últimos anos vem sendo realizados diversas 

pesquisas de análise e tratamento para diminuição dos impactos ambientais causados 

pelo esgoto urbano e industrial. Segundo Jacobi (2003), a preocupação com programas 

ambientais que promovam o desenvolvimento sustentável é uma forma de garantir 

mudanças políticas e, principalmente, sociais. 

 

Objetivo 

 Promover uma mobilização social com intuito de conscientizar a população quanto a 

preservação da bacia hidrográfica do Rio Muriaé a partir da produção de sabão orgânico 

reciclável a partir de resíduos de óleo e gordura doméstica. 

 



Metodologia  

 

 A Educação Ambiental é uma forma estratégica de inclusão de toda a comunidade na 

criação de um ambiente em que o ser humano conviva em equilíbrio com a natureza, 

preservando sua diversidade (KLAUCK; BRODBECK, 2010). Para realização inicial do 

projeto, a produção do sabão ecológico foi realizada a partir do uso de um recipiente 

plástico para mistura da solução. Para preparação da solução foram acrescentados: 3 

litros de óleo residual, 500g de soda caustica, 2 litros de Etanol, 2 litros de água fervente, 

uma colher de sal e glicerina. Todos ingredientes foram colocados no recipiente plástico e 

misturados durante 30 minutos até alcançar uma consistência pastosa. Após este 

procedimento foram inseridos 30 litros de água na mistura. 

 

Desenvolvimento  

 Para Pádua (2013), a educação é um meio de abrir caminhos que podem beneficiar 

tanto a realidade social quanto a ecológica, permitindo que a população torne-se 

participativa e perceba o seu potencial transformador e seu direito de reivindicar. Para 

realização dos primeiros testes, foram realizadas coletas de óleo e entrega do sabão em 

dez residências da cidade para avaliar a eficácia do produto, e comprovar de fato se tal 

era viável e supria a necessidade na limpeza doméstica. Após este procedimento, o 

trabalho foi realizado diretamente com a população em um ponto de coleta e entrega do 

sabão. 

 

Resultados preliminares 

 Após os testes realizados para comprovar a eficiência do produto, obteve-se 

resultados positivos, onde o produto além de limpar com a mesma eficiência em relação 

aos produtos químicos industrializados, segundo a população que participou da troca do 

resíduo pelo sabão, o produto orgânico, o sabão, apresentou melhor rendimento. Através 

da educação ambiental é possível educar cidadãos capazes de relacionar suas ações aos 

diversos danos causados ao ambiente, incentivando-os às mudanças de hábitos, 

sensibilizando-os quanto ao valor da biodiversidade e tornando-os conscientes de seus 

direitos e deveres. 
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