
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: KIT DIDÁTICO DE QUÍMICA ORGÂNICATÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRAÁREA: 

SUBÁREA: QUÍMICASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE ENGENHARIA DE SOROCABAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): LUCAS RIBEIRO AYUB DE CAMPOSAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): RENATA VASQUES DA SILVA TAVARESORIENTADOR(ES): 



1. Resumo: 

Muitos alunos, seja no ensino médio ou até mesmo no superior, apresentam certa 

dificuldade na aprendizagem de química orgânica, muito em decorrência da 

dificuldade em se visualizar as cadeias e suas funções por estas serem representadas 

de forma bidimensional. O objetivo do projeto proposto é desenvolver um kit didático 

de química orgânica de baixo custo para ser utilizado em escolas de ensino médio e 

superior facilitando a aprendizagem da matéria. O kit é do tipo quebra-cabeça, com 

peças encaixáveis que representem átomos e suas ligações e possibilitam a formação 

de cadeias orgânicas de forma tridimensional. Para desenvolver o kit será necessário 

um estudo para que as peças representem da forma mais didática possível, com cores 

e formatos que facilitem a visualização das funções orgânicas. Em seguida serão 

necessários testes com materiais que apresentem baixo custo e ao mesmo tempo se 

adequem ao projeto para desenvolver as peças. Como resultado do projeto espera se 

desenvolver um kit viável financeiramente, e que facilite o ensino de química orgânica, 

de modo a ser primeiramente utilizado na própria faculdade, e futuramente possa ser 

distribuído em escolas do ensino médio. 

2. Introdução: 

O projeto propõe a elaboração de um Kit com peças encaixáveis que simulem as 

ligações feitas por átomos nas formações de cadeias orgânicas, tentando ao máximo 

manter se fiel aos ângulos e estruturas reais, facilitando a visualização dos estudantes 

e melhorando a aprendizagem da matéria de química orgânica. 

Apesar da já existência de kits similares, estes apresentam preços elevados e difícil 

acesso, tornando a sua aquisição por parte das instituições de ensino inviável. Assim 

o kit elaborado por esse projeto procura diminuir essas dificuldades, produzindo o kit 

na própria universidade utilizando o FabLab Facens (Laboratório de fabricação digital 

integrado à rede mundial Fab Lab: http://fablab.facens.br/institucional/ ), e assim 

diminuindo o seu custo, tornando viável a sua utilização em sala de aula. 

3. Objetivos: 

Desenvolver e produzir um kit de custo relativamente baixo e de fácil manuseio, para 

ser usado em aulas de química orgânica. 

 

http://fablab.facens.br/institucional/


4. Metodologia: 

Para desenvolver o kit, primeiro será necessário um estudo para que as peças 

representem da forma mais didática possível, com cores e formatos que facilitem a 

visualização das ligações entre os átomos e a formação das cadeias orgânicas. Em 

seguida serão necessários testes com materiais que apresentem baixo custo e ao 

mesmo tempo se adequem ao projeto para desenvolver as peças, para então produzir 

as peças que farão parte do kit. 

5. Desenvolvimento: 

O projeto tem como objetivo produzir um kit de custo relativamente baixo, e de fácil 

manuseio para ser usado em aulas de química orgânica. 

Como justificativa para a produção deste kit, tem se a tentativa de diminuir a 

dificuldade, que grande parte dos estudantes tem na aprendizagem dessa área da 

química, trazendo esse estudo para uma forma mais visual.  

A partir de um levantamento do conteúdo dessa matéria, ficou claro que as principais 

características a serem ilustradas pelo kit devem ser as ligações que formam as 

cadeias orgânicas, respeitando de forma fiel as possibilidades de suas formações e 

os ângulos que estas formam entre si. Respeitando essas características será mais 

fácil a visualização das funções orgânicas e das estruturas dos compostos orgânicos. 

Depois de identificada essa prioridade, as peças serão projetadas para que atendam 

suas especificações físicas, visem o menor uso de material possível, e tenham 

encaixes que sejam ao mesmo tempo firmes, mas de fácil manuseio. 

Com os desenhos das peças em mãos, será definido o número de peças necessárias 

para que o kit seja funcional, e também o melhor material para produzi-las, levando 

em conta a sua resistência, custo e acessibilidade. 

Como principal opção para a produção das peças, tem se na faculdade (FabLab 

Facens) a impressora 3D, disponível gratuitamente para o uso no projeto, arcando se 

somente com o custo da matéria prima. 

Enfim, como resultado final do projeto espera-se desenvolver um kit com preço 

acessível, que facilite a aprendizagem de química orgânica, sendo usado em escolas 

de ensino médio e superior, diminuindo o número de reprovas, e tornando a matéria 

mais atrativa e fácil para os alunos. 

 

 



6. Resultados Preliminares: 

Após o termino do primeiro mês do projeto (com duração de 4 meses) foram obtidos 

os seguintes resultados: 

 Definição das prioridades a serem ilustradas pelo kit (tipos e os ângulos das 

ligações atômicas, entre outras.). 

 Pesquisas sobre outros kits já existentes que pudessem acrescentar 

qualidades ao projeto. 

 Reuniões com funcionários do FabLab para avaliar as melhores opções na 

produção das peças. 

 

7. Fontes Consultadas: 

MCMURRY, John. Química orgânica: combo. São Paulo: Cengage Learning, 2012. 

SOLOMONS, T. W. Graham; FRYHLE, Craig B. Química orgânica. 10. ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 2012. v. 1 

 

 

 

 

 

 

 


