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evitar a contaminação. Por outro lado, famílias 
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e outras impossibilitadas de trabalhar, tendo 
como resultado a redução da renda familiar. 
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Na pandemia a primeira opção de gasto é com alimentação, ficando como segunda opção 
a aquisição de produtos de higiene pessoal e limpeza. Diante disso, servidores do IFMT 
Campus Avançado Sinop e profissionais voluntários se uniram para produzir sabonete 
líquido para distribuição às Instituições filantrópicas e famílias em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica em Sinop/MT. O sabonete foi produzido no Laboratório Multidisciplinar do 
Campus, sendo os reagentes químicos misturados em tanque, avaliando-se os parâmetros 
físico-químicos de controle de qualidade. Na sequência, o mesmo foi envasado em frascos de 
500 ml e galões de 5 litros e posterior rotulagem. Foram produzidos 4075 litros de sabonete 
líquido e distribuídos ao Centro de Referência de Assistência Social, Setores e Serviços 
públicos, Grupos comunitários e Público interno do Instituto. Proporcionou-se à população a 
consciência sobre a lavagem das mãos para proteger a saúde como medida essencial para 
a prevenção e o controle do coronavírus (Covid-19).
PALAVRAS-CHAVE: Coronavírus, doações, prevenção, sabão.

THE ESSENTIAL: THE SOAP THAT WASHES, SANITIZES AND PROTECTS
ABSTRACT: One of the ways to fight against COVID-19 virus is the act of washing hands with 
water and soap as an effective measure to avoid contamination. On the other hand, Brazilian 
families that are in a social vulnerability experience financial difficulties and job losses, resulting 
in a reduction in family income. In the pandemic the first option of spending is with food, 
being as second option the acquisition of personal care and cleaning products. Therefore, 
IFMT Advanced Campus Sinop servers and volunteer professionals joined to produce liquid 
soap for distribution to philanthropic institutions and families in a situation of socioeconomic 
vulnerability in Sinop/MT. The soap was produced in the Campus Multidisciplinary Laboratory 
and the chemical reagents were mixed in a tank, evaluating the physical chemical parameters 
of quality control. The soap was bottled in 500 ml bottles and 5 liter gallons and subsequent 
later labelling. 4075 liters of liquid soap were produced and distributed to the Reference 
Center of Social Assistance, Sectors and Public Services, Community groups and the internal 
public of Institute. The population was given awareness about hand washing to protect health 
as an essential measure for the prevention and control of coronavirus (Covid-19).
KEYWORDS: Coronavirus, donation, prevention, soap.

1 |  INTRODUÇÃO
Os primeiros coronavírus humanos foram isolados em 1937, no entanto, somente 

em 1965 que o vírus foi descrito dessa forma em decorrência do perfil na microscopia, 
parecendo uma coroa. A maioria das pessoas se infecta com o coronavírus ao longo da 
vida, sendo o mais comum o alpha coronavírus (229E e NL63) e beta coronavírus (OC43 
e HKU1). As crianças, entre os humanos, são as mais propensas a se infectar com alpha 
e beta coronavírus. 

Em 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto da Covid-19, 
uma doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV2), avançando para epidemia 
e depois para pandemia, ou seja, é encontrado em todos os hemisférios do planeta. O 
novo coronavírus causa infecções respiratórias e infecção pulmonar, levando a um quadro 

https://pebmed.com.br/coronavirus-como-identificar-possiveis-casos-no-brasil/
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clínico severo quando associado a pacientes com doenças crônicas. Outra forma clínica, 
a forma mais branda, é a apresentação de sintomas leves como resfriados e ausência de 
olfato e paladar. 

Algumas ações de enfrentamento ao coronavírus no Brasil durante a pandemia 
foram regulamentadas num cenário recente. Sendo a Lei 13.979 de 6 de fevereiro de 2020 
(BRASIL, 2020) que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo 
surto de 2019 iniciado na China. A Instrução Normativa nº19 de 12 de março de 2020, 
dentre as medidas de prevenção estabelecidas pelo Ministério da Saúde, em seu Art. 2º:

“Os órgãos e entidades integrantes do SIPEC deverão organizar campanhas de 
conscientização dos riscos e das medidas de prevenção para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus (COVID-19), observadas as informações e diretrizes estabelecidas 
pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2020)”.

Higienizar as mãos com sabão/sabonete líquido é uma das medidas de prevenção 
de transmissões cruzadas de microrganismos, entre eles, o coronavírus, pois remove a 
microbiota transitória e evita que esses microorganismos sejam levados para as mucosas, 
como nariz, olhos e boca. Esse simples ato de lavagem das mãos é considerado um ato 
efetivo e comprovado por vários estudos. Essa medida simples é tão essencial que a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) elegeu, em 2020, o dia 5 de maio como o “Dia 
Mundial de Higiene das Mãos” e data de divulgação da campanha “Salve vidas: higienize 
suas mãos” (ANVISA, 2020; PADOVEZE,  2020; TODT, 2021).

Diversos são os agentes químicos que possibilitam a destruição do vírus COVID-19, 
como o álcool 70%, hipoclorito de sódio, detergentes ácidos e alcalinos, dentre outros, 
mas o mais acessível à população ainda é o sabão (CORRÊA et al., 2020). O sabão ou 
sabonete são substâncias que agem quebrando os compostos lipídicos, o vírus COVID-19 
possui um envelope viral o qual é composto por lipídio, sendo assim o sabão/sabonete se 
conectam no envelope do vírus desmontando a estrutura do mesmo, resultando em sua 
morte (BORGES, 2021).  

A atenção com higiene pessoal (lavagem das mãos), deve ser redobrada e realizada 
por toda a população, pois o COVID-19 trata-se de um agente infeccioso o qual tem um 
poder de letalidade relativamente baixo, entretanto sua capacidade de contaminação e 
disseminação é altíssima.

Por outro lado, neste momento de pandemia uma grande parte das famílias 
brasileiras passam por dificuldades financeiras. Harari (2020) faz uma prospecção de 
como um colapso econômico pode acontecer em situações de pandemia, decorrentes 
de fechamentos prolongados de comércios e cidades inteiras, sem solucionar a situação. 
Muitos componentes das famílias perderam o emprego, outras com atividade informal 
ficaram impossibilitadas de trabalhar, resultando em redução da renda familiar. 
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 Para uma família em vulnerabilidade social uma simples lavagem das mãos, que 
agora deve ser realizada com mais frequência, feita com água e sabonete/sabão, passa 
a ser um problema financeiro. A decisão do gasto do dinheiro se concentra na compra de 
alimentos para a nutrição da família, ficando como segunda opção a aquisição de produtos 
de higiene e limpeza. 

Além das famílias que se encontram em vulnerabilidade social, há também as 
instituições assistenciais que sofrem com a redução de doações recebidas da comunidade, 
seja pelo fato da necessidade do distanciamento social que dificulta o acesso, ou ainda 
pelo fato de que as pessoas que contribuem regularmente estão em condição de incerteza 
econômica. Além disso, essas instituições enfrentam dificuldades de gastos em materiais 
essenciais como higiene e limpeza, principalmente na condição de pandemia, que exige 
cuidados redobrados. 

O trabalho desenvolvido por Lima-Costa et al. (2020) verificando a prevalência dos 
comportamentos preventivos relacionados à transmissão do coronavírus demonstram que 
97% da população brasileira entrevistada fizeram o uso de máscara ao sair de casa e 
realizaram a higienização das mãos, porém, o distanciamento social não foi respeitado 
tendo apenas 32,8%, sendo que as principais razões para sair de casa são: para 
comprar medicamentos (74,2%), para trabalhar (25,1%), para pagar contas (24,5%), para 
atendimento de saúde (10,5%), para fazer exercícios (6,2%) e para encontrar familiares ou 
amigos (8,8%).

Nesse contexto, foi de extrema importância a mobilização do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso e Secretaria de Educação Profissional 
e Tecnológica, representados por servidores do Campus Avançado Sinop e profissionais 
voluntários para a realização deste trabalho com o intuito de prover condições à população 
vulnerável, que necessitam adotar medidas de prevenção no combate ao COVID-19, entre 
elas, a lavagem das mãos com sabonete/sabão. 

Esse projeto objetivou produzir e distribuir sabonete líquido como medida preventiva 
à comunidade em situação de vulnerabilidade no município de Sinop, e conscientização 
sobre a lavagem das mãos como medida essencial para a prevenção do Covid-19.

2 |  MATERIAIS E MÉTODOS 
A produção do sabonete líquido artesanal “O essencial: O sabonete que Lava, 

Higieniza e Protege” foi planejada e organizada pela equipe do projeto, sob supervisão 
do processo de fabricação de um químico devidamente registrado no Conselho Regional 
de Química da região, participante da equipe do projeto de extensão. O mesmo ficou 
responsável pela elaboração e controle de qualidade do produto, de forma a garantir a 
padronização e segurança do produto. O restante da equipe foi envolvida em todas as 
etapas do processo. O trabalho foi realizado em 5 etapas: Produção, Envasamento, 
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Rotulagem, Armazenamento e Distribuição.

2.1 Produção
O processo de fabricação do sabonete líquido artesanal foi realizado no laboratório 

multidisciplinar, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato - IFMT, 
Campus Avançado Sinop, na cidade de Sinop-MT, durante o período de abril a outubro de 
2020.

Primeiro foram realizados lotes piloto com menor quantidade dos reagentes para 
o ajuste das melhores condições de produção do sabonete líquido quanto à viscosidade, 
aspecto e pH. O processo de produção iniciou-se pelo enchimento do tanque misturador 
até a metade, com 50 L de água potável. Em seguida, foram adicionados 6 L de lauril sulfato 
de sódio (27%) e 3 L de amida 60%, sob agitação. Após homogeneização da solução, 
adicionou-se sob agitação constante 500 g de cloreto de sódio dissolvido em água, 100 mL 
de essência de erva doce, 20 mL de cloreto de benzalcônio e 50 mL de corante verde (10 
% v/v em água). O pH do sabonete líquido foi corrigido com ácido cítrico (aproximadamente 
250 g). A mistura foi mantida em agitação por 5 minutos até completa homogeneização. O 
volume do tanque foi ajustado para 100 L com água potável e coletada uma amostra para 
controle de qualidade.

Após o processo de mistura no tanque, verificou-se viscosidade, textura e o pH, 
fazendo os acertos para a  padronização (Figura 1).

Figura 1. Análise química do sabonete líquido, medição do pH. 

Quando houve mudança de lotes dos ingredientes durante o processo de produção, 
novas análises eram realizadas após o processo de mistura.



 
Química: Desvendando propriedades e comportamentos da matéria Capítulo 3 16

2.2 Envase
O sabonete líquido produzido foi envasado em frascos de 500 ml e galões de 5 litros 

com tampa (Figura 2). Após essa etapa, o sabonete líquido envasado era levado a um local 
para a etapa de rotulagem.

Figura 2. Envase do sabonete líquido. 

2.3 Rotulagem
O rótulo confeccionado apresenta o nome do produto “O essencial: o sabonete que 

lava, higieniza e protege”, figura representativa de lavagem das mãos, informações dos 
ingredientes, modo de uso e proibição de venda do produto artesanal. Também apresenta 
a logo do IFMT, endereço do Campus, número do edital: 047/2020 de enfrentamento à 
COVID-19 de financiamento do projeto, nome do responsável técnico e prazo de validade 
(Figura 3).
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Figura 3.  Frascos de 500mL e galão de 5 Litros rotulados.

2.4 Armazenamento
Foram reservadas salas de aula do Campus Avançado Sinop que serviram como 

ambiente de armazenamento (Figura 4), aguardando a etapa de distribuição do produto, 
incluindo o empacotamento e entrega do produto. 

Figura 4. Armazenamento dos sabonetes líquidos envasados. 

2.5 Distribuição
Foi feito um levantamento das Instituições filantrópicas, setores e serviços públicos, 
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grupos comunitários e famílias em vulnerabilidade social que pudessem receber o produto 
direto ou indiretamente. 

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÕES
O IFMT por meio das ações de extensão se mobilizou para estimular atividades para 

mitigar os efeitos negativos resultantes da pandemia de COVID-19, como a produção de 
sabonete líquido realizada no Campus Avançado Sinop.

 Tendo em vista o gerenciamento das aquisições de ingredientes para realização 
desse trabalho, com compras oriundos das empresas locais que   apresentaram melhores 
preços por sensibilizarem com o objetivo do projeto: doações de sabonete líquido para 
instituições filantrópicas e famílias em vulnerabilidade social, foi possível produzir 4075 
litros de sabonete líquido, atingindo a meta do trabalho. 

A distribuição foi realizada para diversos setores, tais como, Centro de Referência 
de Assistência Social-CRAS de Sinop, com 750 litros (18,4%); o público interno do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso com 837,5 litros (20,56%); os 
grupos comunitários com 1005,5 litros (24,67%); e Setores e Serviços Públicos com 1482 
litros (36,37%) totalizando 4075 litros (Figura 5).

Figura 5. Doações do sabonete líquido por segmentos: Centro de Referência de Assistência Social; 
Setores e Serviços Públicos; Grupos Comunitários e Público Interno do IFMT.

As famílias em situação de vulnerabilidade social foram contempladas com a ajuda 
da distribuição do sabonete pelo Centro de Referência de Assistência Social, pelos Grupos 
comunitários, por Instituições filantrópicas e por projetos que atendem esse público. 
Outros setores puderam ser contemplados, tais como, órgãos de segurança, emergências, 
educação e  assistência médica. Proporcionou-se à população a consciência sobre a 
lavagem das mãos para proteger a saúde como medida essencial para a prevenção e o 
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controle do coronavírus (Covid-19).
 

4 |  CONCLUSÃO
Com o presente trabalho pode-se observar que famílias em situação de 

vulnerabilidade social do município de Sinop-MT foram beneficiadas, o qual  auxiliou na 
prevenção do coronavírus pela lavagem das mãos. Cumpriu-se a meta de produção de 
4075 litros de sabonete líquido, tendo em vista o aporte financeiro recebido. Durante o 
momento das doações à população, fez -se a consciência sobre a lavagem das mãos para 
proteger a saúde como medida essencial para a prevenção e o controle do coronavírus 
(Covid-19).
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