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1. RESUMO 
A proposta desse trabalho foi propor novas alternativas para o ensino de química 

orgânica no ensino médio. Foi realizada pesquisa com o objetivo de coleta de dados 

para o entendimento de como está sendo abordado o conteúdo da matéria em 

questão. A partir disso pode-se elaborar um roteiro de estudo a ser seguido usando 

como experiência a extração de óleos essenciais e produção de perfume. Para 

execução do projeto em sala de aula, testes laboratoriais foram realizados 

preliminarmente, permitindo então a aplicação para os alunos. Após a realização das 

práticas experimentais, modelos químicos estruturais envolvidos no processo 

poderão ser explorados através de atividade proposta.  

 

2. INTRODUÇÃO 
A falta de experiências práticas durante o aprendizado de química orgânica foi 

observada no artigo “Elaboração de hipóteses em atividades investigativas em aulas 

teóricas de química por estudantes de ensino médio” (KASSEBOEHMER; 

FERREIRA, 2012). Segundo a reportagem “Educação científica: cenário de crise” 

(KUGLER, 2013), apenas 11% das escolas brasileiras têm laboratório de ciências. 

Esses fatos mostram o baixo investimento em aulas práticas fazendo com que os 

alunos apenas decorem a parte teórica sem realmente entender o que ocorre na 

prática.  

Como observado no artigo “A Química dos Sentidos – Uma Proposta 

Metodológica” (VIDAL, R. M. B.; MELO, R. C, 2013), pode-se ensinar química 

através dos sentidos, de maneira simples e eficaz. Deste modo os alunos entendem 

e aplicam a química orgânica, pois a relacionam com o que está presente em seu 

cotidiano. Isto é produtivo, pois os mesmos podem apresentar um futuro interesse 

pela área, suprindo a carência atual de profissionais no meio, como foi visto na 

reportagem “Falta de químicos faz Brasil ‘importar’ profissionais” (BAIMA, C. 2011) e 

“Faltam mais de 30 mil químicos para atuar no país nos próximos 15 anos” (CRUZ, 

M.M., 2011). 

As lacunas da infraestrutura das escolas brasileiras, aliada ao déficit de 

aprendizagem no ensino de química, fez com que esse projeto fosse criado.  

Para atrair o interesse dos alunos durante as aulas, realizou-se a extração de 

óleos essenciais e a produção de perfume. Além de proporcionar uma experiência 

sensorial fácil, simples e de baixo custo, como observado no artigo “Extraindo Óleos 



Essenciais de Plantas” (GUIMARÃES, P. I. C.; OLIVEIRA, R. E. C.; ABREU, R. G., 

2000), pode-se trabalhar com a química orgânica, explorando funções orgânicas e 

estruturas de compostos. 

 
3. OBJETIVOS 

O objetivo geral é desenvolver uma maneira alternativa do ensino de química 

orgânica do ensino médio de escola pública. O objetivo específico é proporcionar a 

aprendizagem dos alunos em funções orgânicas e estruturas químicas por meio de 

uma atividade experimental utilizando extração de óleos essenciais e a produção de 

perfume. 

 
4. METODOLOGIA 

Foram realizadas pesquisas referentes à estrutura orgânica dos óleos essenciais 

para produção de perfume, descobrindo assim, uma técnica simples de obtenção de 

óleo permitindo a realização de testes laboratoriais. Finalizados os testes, pode-se 

desenvolver as atividades com os alunos do ensino médio da rede pública, e então, 

estruturar os modelos moleculares.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Foram realizadas pesquisas sobre os temas: educação de química, química 

orgânica, extração de óleos essenciais e produção de perfumes. Através das 

referências bibliográficas, foi possível detectar a situação do ensino de química e 

maneiras alternativas do ensino desta matéria. 

Para realização de testes foram selecionadas matérias-primas em função das 

características das estruturas químicas aplicadas ao conteúdo do ensino médio. 

No laboratório, já com as matérias-primas escolhidas triturou-se a casca da 

laranja para pesagem, em seguida foi colocado no balão de destilação contendo 

água. Iniciou-se o aquecimento e após alguns minutos identificou-se o extrato em 

vapor passando pelo condensador de tubo reto, obtendo-se então o óleo essencial.  

Este procedimento também foi realizado com cravo e será repetido com ramos de 

lavanda. 

Para obtenção do perfume, o óleo essencial foi agregado à uma base composta 

por álcool, propilenoglicol, fixador e água, assim, o perfume obtido, foi armazenado 

em vidro âmbar. 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 
Para os testes realizados na obtenção de óleos essenciais, o rendimento foi em 

torno de 14,0 % para o cravo e 0,3% para a laranja. Novos testes serão realizados.  

Após realização de todos os testes, serão desenvolvidas as atividades pelos 

alunos, sendo elas: extração dos óleos essenciais; produção do perfume; 

desenvolvimento da relação das estruturas orgânicas/funções químicas com o 

aroma, incentivando os alunos a estruturar as moléculas dos compostos orgânicos 

usando materiais simples como: bolinhas de isopor, tinta e palitos de dente.  
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