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A produção de sabão artesanal com óleo usado é um projeto de extensão de 2020/1 da 

Universidade Federal de Santa Maria - Campus de Frederico Westphalen (UFSM-FW). 

Desdobramento de um projeto de ensino de 2018/2, derivado, por sua vez, de uma disciplina 

implantada em 2016/1, ambos da UFSM-FW, com objetivo de contribuir com o alcance do 

objetivo de um projeto de pesquisa de 2015/2 -atualmente um projeto de desenvolvimento 

institucional da Prograd da UFSM-, todos tendo a atitude empreendedora como tema central. 

Ele surge no final de março de 2020 no contexto da pandemia da Covid-19 para 

colaborar com municípios da Associação dos Municípios da Zona da Produção (AMZOP), na 

região do Médio Alto Uruguai do Rio Grande do Sul, no atendimento das demandas de suas 

comunidades por medidas de saúde pública para a prevenção, o controle e o enfrentamento de 

infecções. Na 1ª fase de execução do projeto institucionalizado, de maio e agosto, o principal 

resultado dessa colaboração na produção de sabão artesanal com óleo usado -que contou com 

a participação, o apoio, a parceria e a colaboração de agentes de vários níveis de formação, de 

distintos áreas de saber e diferentes ramos de atuação, de diversos setores de dois Campi da 

UFSM e desses municípios1- foi o reaproveitamento ambientalmente sustentável de resíduo de 

difícil descarte, feito por meio: 1) da produção de 560 quilos de sabão artesanal em barra e     

100 litros de sabão artesanal líquido para limpeza de ambientes e higienização pessoal com óleo 

usado coletado pelas prefeituras dos municípios colaboradores em suas comunidades, bem 

como por estudantes moradores da Casa do Estudante Universitário (CEU) da UFSM-FW que 

permaneceram na moradia neste período; e 2) da destinação dessa produção a esses moradores 

e às famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica desses municípios por meio de 

seus respectivos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e da Organização        

Não-Governamental (ONG) Engenheiros Sem Fronteiras - Núcleo Frederico Westphalen. 

Á luz disso, a principal conclusão dessa transformação sustentável de um produto usado 

em um produto novo e com outra utilidade no meio social para evitar seu descarte incorreto no 

meio natural -atividade inovadora de empreendedorismo de desenvolvimento sustentável que 

também ajuda os mercados a se moverem em direção a uma trajetória sustentável- foi o 

enriquecimento da consciência crítica dos estudantes envolvidos quanto às atitudes individuais 

e sociais voltadas para a conservação do meio ambiente e sua capacidade de atuação em, sobre 

e para este meio em sua totalidade -natural, social, política, econômica e cultural-, todos já 

agentes de outras ações preocupadas com questões socioeconômicas e a influência humana em 

tal meio e apoiadas na lógica do envolvimento de diferentes atores e da interdependência de 

diferentes áreas de saber -a transformação de atitudes orientadas para a construção de um meio 

ambiente sustentável. 

                                            
1 Estudantes membros da CEU da UFSM-FW, da EcoLógica Jr. (empresa júnior do curso de Engenharia Ambiental 

e Sanitária da UFSM-FW) e da ONG Engenheiros Sem Fronteiras - Núcleo FW, bem como servidores dos setores 

de Laboratórios e dos Terceirizados da UFSM-FW; Direção da UFSM-FW, Usina Piloto de Etanol do Colégio 

Politécnico da UFSM-SM e Pró-Reitorias de Extensão (PRE) e Planejamento (PROPLAN) da UFSM; ONG 

Engenheiros Sem Fronteiras - Núcleo FW; e Secretaria do Meio Ambiente e Centro de Referência de Assistência 

Social (CRAS) da Prefeitura de Frederico Westphalen e de outros dos municípios da AMZOP. 


