
Introdução

Objetivos

ECO KIT TIRA NÓDOAS

Lavar a roupa é uma tarefa indispensável para a qual

contamos com numerosos produtos que prometem

eliminar as manchas “difíceis”, em pouco tempo e

sem esforço.

Com este projeto pretendemos produzir e

disponibilizar um Kit com soluções para eliminar, de

forma eficaz e económica, nódoas difíceis da roupa.

Recolher dados do saber popular relativos a métodos e 

ingredientes usados na remoção de nódoas 

Identificar agentes causadores de nódoas

Recolher e identificar tecidos com diferentes composições

Analisar etiquetas da roupa

Testar a eficácia dos métodos de remoção de nódoas

Metodologia– livro de motivação

– a leitura na sala de aula

– os desafios

“- MARIA, TANTAS NÓDOAS?!
EM DEZ MINUTOS, CONSEGUISTE

PÔR CINCO NÓDOAS SÓ NA CAMISOLA.
AINDA VAIS FICAR CONHECIDA COMO

A MARIA DAS NÓDOAS.”
In DIAS FELIZES de uma NÓDOA TEIMOSA, Isabel Zambujal

Com o livro DIAS FELIZES de uma NÓDOA TEIMOSA, de

Isabel Zambujal, fizemos algumas descobertas e demos

início ao projeto Eco Kit Tira Nódoas.

Aprendizagem do saber popular relativo a métodos e ingredientes usados na remoção de

nódoas de vinho, sangue, ferrugem, gordura, fruta, chocolate, terra…;

Identificação de tecidos com diferentes composições:

-algodão, linho, lã, nylon…

Os métodos de remoção de nódoas nos diferentes tipos de tecidos: realizando medições de 

volumes, pesagens de ingredientes, medições de pH, com papel indicador, temperaturas e 

tempo…;

Os resultados obtidos e seu registo;

A construção dos ECO Kits Tira Nódoas.
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Como tratar e cuidar, da melhor forma, da roupa

com nódoas?

Aplicação de inquérito, em nossas casas, para

saber como resolver estas situações.

Descobrimos

- que não gostamos de encontrar nódoas na nossa roupa;

- que as nódoas gostam de ficar sempre bem à vista de todos.

– inquérito aplicado às famílias
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– registo

Azeite

Pesquisámos informação sobre as peças de roupa que vestimos e como respeitar as

instruções das suas etiquetas, na lavagem e manutenção das peças, sem prejudicar o

ambiente.

- caneta de feltro
- esferográfica

Pesquisa  de planta amiga do ambiente:5

– pesquisa de informação: roupa, fábrica, museu…

Ao misturar, amassando ou fervendo
com água, as flores e a raiz seca,
gera-se uma grande quantidade de
espuma que pode ser usada para
substituir o sabão.

Experimentação: Aplicação de nódoas nos tecidos de  
– lã, poliéster e algodão

Chocolate

Ketchup
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7 Experimentação:                                                         - Detergente da louça/ sabão 
Remoção das nódoas nos tecidos com                    - Sal e sumo de limão

- Leite
- Detergente fabricado com Saponaria officinalis

Diferentes detergentes, leite e saponária

Aplicação de sal e limão

Lavagem com Saponaria
officinalis para remoção
de diferentes nódoas.- Leite

Remoção das nódoas com o detergente
fabricado com a Saponaria officinalis, o
qual é acessível, fácil de utilizar e amigo
do ambiente permitiu-nos concluir que
podemos ser amigos da limpeza da roupa
sem prejudicar o ambiente com a
utilização dos ECO Kits Tira Nódoas que
criámos.

Resultados e Conclusões 

- Produção de detergente Saponaria
officinalis

– Saponaria officinalis seca 
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