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Resumo

O aumento da produção e do consumo de pescado está diretamente ligado à necessidade de se viabilizar tecnologias para o aproveitamento de todos os seus

subprodutos gerados do processo de industrialização. O município de Sorriso é considerado a capital nacional do peixe e concentra grande potencial de

produção de peixes de origem amazônica, incluindo dois abatedouros de grande porte. Apesar do destaque que tem recebido o peixe amazônico acredita-se que

o seu potencial esteja sendo sub explorado em relação ao desenvolvimento de novos produtos com alto valor agregado. Um desses produtos são os cosméticos

a base de produtos naturais. Um novo conceito de beleza que se utiliza de ingredientes naturais como o óleo de peixe da Amazônia como fonte de compostos

bioativos capazes de influenciar a função celular ou tecidual e trazer benefícios à saúde. Essa é a ideia de nossa empresa, produzir sabonetes especiais a partir

desta fonte única: O óleo de peixe Amazônico.

Justificativa

A crescente população mundial tem uma enorme demanda por produtos de origem animal. Atualmente a produção de animais aquáticos lidera o ranking mundial

do agronegócio. No Brasil, o estado de Mato Grosso é considerado o 4° maior produtor de peixe de água doce, contendo aproximadamente dois mil produtores.

Apesar da expressiva representatividade desse setor no estado, a região está muito aquém da sua capacidade produtora, o que a torna um campo fértil e com

expectativas promissoras para esta atividade. Nesse cenário a região de Sorriso tem se destacado como um grande detentor dessa produção, sendo o município

maior produtor do Brasil e com perspectivas de crescimento. Isso refletiu na implantação, na cidade de Sorriso, do maior frigorífico de peixe de água Amazônico

do Brasil, além de outros entrepostos de abate. O crescente aumento dessa atividade está atrelada a preocupações com a geração de resíduos no

processamento e beneficiamento do peixe Amazônico. Mediante esse potencial, as alternativas para sanar o impacto ambiental provocado pelo excesso de

resíduo oriundos desta agroindústria, como é o caso do óleo de peixe, está a sua utilização como ingrediente na alimentação humana e animal. É sabido que o

óleo de peixe para o consumo humano tem um alto valor de mercado devido seu elevado valor biológico, porém quando se trata de óleo de peixe Amazônico

essa qualidade é inferior ao óleo oriundo de peixes marinhos. Assim restringindo a sua utilização como ingrediente na alimentação animal. Vale lembrar que para

a extração desse óleo ainda se faz necessário o desenvolvimento de tecnologias que viabilizem esse aproveitamento, principalmente para pequenos produtores.

Nesse contexto o estudo de formas alternativas ao beneficiamento desse resíduo é uma providência de cunho sustentável que preconiza atender aos

dispositivos legais, mitigando os impactos ambientais e ainda agregando valor ao produto. Diante dessa realidade é indispensável a ação de instituições de

ensino profissionalizante na qualificação de recursos humanos para atuarem nessa frente. Uma vez que a sociedade anseia por soluções que contemplem

formas de agregar valores a esses resíduos de maneira sustentável. O presente projeto tem a finalidade de fomentar a construção de ideias inovadoras

transformando o óleo de peixe amazônico em um dos ingredientes de sabonetes utilizados como cosmético funcional.

Fundamentação Teórica

A produção brasileira de pescado tem alcançado, nos últimos anos, patamares de desenvolvimento com grande destaque no cenário nacional, entretanto, ainda

existe uma demanda ascendente por pesquisas direcionadas ao estabelecimento e usos de seus sub produtos (LIMA, 2013). Nesse sentido, diversas formas de

reaproveitamento têm surgido com o objetivo de gerar novos produtos com diferentes aplicações a partir dos resíduos agroindustriais. Essa demanda por

alternativas sustentáveis e que agregam valores ao subproduto de produção animal vem crescendo e se tornando alvo de pesquisas dentro das instituições de

ensino. A criatividade por parte dos atores envolvidos no desenvolvimento de produtos é de extrema importância para alcançar e explorar nichos diferenciados

no mercado (MARCHEZAN et al., 2014). Dentro desses produtos estão os cosméticos a base de produtos naturais. Um novo conceito de higiene e beleza que

utiliza ingredientes naturais como fonte de compostos bioativos, que em tese são capazes de permearem as barreiras celulares e influenciar na função celular ou

tecidual e trazer benefícios à saúde (FEVOLA et al., 2017). Embora estudos relatem os diversos benefícios dos componentes do óleo de peixe, quando utilizados

como suplemento (MAGALHÃES et al., 2016; DA SILVA & RUDKOWSKA, 2016), não existem resultados na literatura sobre a utilização desse óleo como

ingrediente de sabonetes ou cosméticos.     

Objetivo Geral

Geral: O presente projeto tem a finalidade de fomentar a construção de ideias inovadoras transformando o óleo de peixe amazônico em um dos ingredientes de

sabonetes utilizados como cosméticos, como cosmético funcional.   Específicos: Adquirir óleo de peixe de agroindústrias e entrepostos de abate de pequenos

produtores na região de Sorriso; Realizar o processamento do óleo de peixe, via reação de esterificação; Pesquisar, via experimentação formas de neutralizar

possíveis odores, assim como, adequar a textura do produto; Avaliar o produto de forma preliminar; Elaborar embalagem para a possível comercialização do

produto; Trabalhar na divulgação do produto.

Metas

1 - Aquisição do óleo de peixe Amazônico com produtores da região de Sorriso.

2 - Levantamento e aquisição de materiais para a elaboração em laboratório dos sabonetes

3 - Entrega do Canvas, Lean Canvas, MVP e Vídeo2

Metodologia da Execução do Projeto

O objetivo da ideia será alcançada com base no ensaio realizado no laboratório de química do IFMT Campus Sorriso. O óleo de peixe de Amazônico (OPA) será

adquirido de piscicultores na região de Sorriso. Esse peixe tem sua origem na região amazônica, entretanto é criado, reproduzido em laboratório e cultivado de

forma sustentável em grande escala. Dentre as principais espécies cultivadas temos o Tambaqui e o pintado da Amazônia. Como ensaio prévio, serão testadas

as proporções mais adequadas para a confecção de um produto mais suave para a finalidade cosmética. A partir dessa determinação, será produzido um

pequeno número de produtos para avaliação e desenvolvimento final do protótipo dos sabões naturais. A reação utilizada para esse fim é a saponificação,

reação de hidrolise alcalina na função ester do ácido graxo, presente no OPA, formando sais desse ácido graxo e álcool. Como base, funcionando na hidrolise

alcalina será utilizado KOH. Outras bases serão testadas para o desenvolvimento de um produto mais natural. Para a realização dessa reação serão utilizadas:

chapa de aquecimento, vidraria, base e o OPA. Após o desenvolvimento do produto serão elaboradas embalagens com a descritiva do sabonete natural. A

embalagem será informativa quanto a sua característica de produto natural e de cunho funcional. Com objetivo de tornar o produto mais atrativo serão propostos

designers diferenciados e modernos. 



Resultados Esperados e Disseminação dos Resultados

Além das informações técnicas, o processo de organização, planejamento e estruturação da equipe, tem como objetivo desenvolver a ideia proposta para futuras

comercializações e derivações de pesquisa e extensão. Esse conjunto de ações serão determinantes no processo de formação de recursos humanos,

fomentando o empreendedorismo dos estudantes envolvidos. Essa reação em cadeia irá contagiar os demais estudantes que encontrarão novas possibilidades

de praticar seus anseios e ideias. Como indicadores de avaliação do andamento da proposta espera-se: a) Fomentar novas ideias empreendedoras; b) Atuar na

formação e aperfeiçoamento de recursos humanos, estimulando o empreendedorismo; c) Divulgar as ações do IFMT quanto detentora e construtora de

conhecimento; d) Fomentar estudo de formas alternativas ao beneficiamento de óleo de peixe Amazônico, uma providência de cunho sustentável que preconiza

atender aos dispositivos legais, mitigando os impactos ambientais e agregando valor a um produto regional. e) Desenvolvimento de formulações de sabonetes

funcionais com uso de óleo de peixe amazônico.
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta Atividade Especificação
Indicador(es)

Qualitativo(s)

Indicador Físico Período de Execução

Indicador

Quantitativo
Qtd. Início Término

1 1

Visita a

produtores de

peixes e

agroindustrias O

óleo de peixe foi

adquirido de

produtores locais

aquisição de óleo

de peixe
número de visitas 4

Previsto para

24/09/2018 |

Iniciado em

24/09/2018

Previsto para

26/10/2018 |

Concluído em

26/10/2018

2 1

Levantamento do

material

necessário.

Solicitação de

orçamentos de

materiais

necessários O

anexo contem os

orçamentos e notas

fiscais dos produtos

adquiridos. No item

fogareiro (fritadeira)

adquirido para

utilização no projeto

constam apenas

dois orçamentos,

uma vez que não

foi encontrado outro

estabelecimento

que tivesse produto

compatível. Tanto a

aquisição do

material

permanente como o

material de

consumo sofreram

algumas

modificações de

acordo com a

demanda e

adequando-se a

realidade do

Campus. Todo

material adquirido é

de fundamental

importância para o

andamento do

projeto.

Compra efetivada item 7

Previsto para

01/10/2018 |

Iniciado em

01/10/2018

Previsto para

14/12/2018 |

Concluído em

14/12/2018



3 1

Finalização e

entrega do

Canvas, Lean

Canvas, MVP e

Vídeo 2 Todas as

etapas foram

finalizadas. Informo

que o grupo mai o

Gerente da ATIVA

organizaram uma

palestra com a

mentora do projeto

Bianca Barbieri.

Essa palestra

auxiliou tanto os

membros do grupo,

como atingiu a

comunidade

acadêmica. O vídeo

é muito pesado e

não foi possível

anexá-lo no SUAP.

Assim vou

encaminhar ao

e-mail do

coordenado da

ATIVA, professor

Gildemar

Fernandes do

Nascimento.

Entrega do

Canvas, Lean

Canvas, MVP e

Vídeo 2

item 4

Previsto para

24/09/2018 |

Iniciado em

24/09/2018

Previsto para

21/12/2018 |

Concluído em

21/12/2018

PLANO DE APLICAÇÃO

Classificação da

Despesa
Especificação PROEX (R$) DIGAE (R$)

Campus Proponente

(R$)
Total (R$)

339020

Auxílio Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

1000.00 0 0 1000.00

449020

Auxílio Financeiro a

Pesquisador (Material

Permanente)

400.00 0 0 400.00

TOTAIS 1400.00 0 0 1400.00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Despesa Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12

339020 -

Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores

(Custeio +

Bolsa

Pesquisador)

0 0 0 0 0 0 0 0 400.00 0 200.00 0

449020 -

Auxílio

Financeiro a

Pesquisador

(Material

Permanente)

0 0 0 0 0 0 0 0 400.00 0 0 0

Anexo A

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CLASSIFICAÇÃO DE

DESPESA
ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE MEDIDA QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

339020 - Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

Embalagens para

finalização do produto
item 50 4.00 200.00



339020 - Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

Essência pura litros 2 100.00 200.00

339020 - Auxílio

Financeiro a

Pesquisadores (Custeio +

Bolsa Pesquisador)

Reagentes para a

saponificação KOH e

NaOH.

Kg 2 100.00 200.00

449020 - Auxílio

Financeiro a Pesquisador

(Material Permanente)

Balão volumétrico de

fundo redondo e manta

aquecedora com

capacidade para cinco

litros (ambos)

item 1 400.00 400.00

TOTAL GERAL 1.000,00
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