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RESUMO 

 

A química orgânica é abordada na terceira série do ensino médio, nas escolas 

públicas, e as vezes de forma descontextualizada e abstrata assim ocasionando a 

perda da motivação do aluno e pela grande quantidade de conteúdo, o aluno tem 



pouco tempo de assimilar a matéria. Portanto, o intuito desse trabalho é motivar o 

estudante a estudar química orgânica, produzindo velas, sabonetes e hidratantes. 

Além de trabalhar com os conteúdos específicos de química orgânica, como 

nomenclatura, funções orgânicas e reações de compostos orgânicos, o educando 

interligará as práticas realizadas os conhecimentos aprendidos nos anos anteriores, 

como propriedades físico-químicas, polaridade, distribuição eletrônica e cálculo 

estequiométrico com o ensino recém adquirido. A escolha de produzir esses itens se 

justifica por serem elementos que estão no dia-a-dia do aluno, por serem de fácil 

acesso, podendo ser realizados em casa e com baixo custo de produção. Após a 

confecção dos itens e devido estudo da química uma possibilidade de destino é o 

comércio, que pode acabar ajudando na renda familiar. 

 

Palavras-chaves: Química Orgânica, contextualização, experimentação, velas, 

sabonetes, hidratantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The organic chemistry is taught on the third grade on secondary school and sometimes 

in a descontextualized and a abstract way. Therefore the purpose of this project is to 

bring the nearness of the student with chemistry, by the preparation of candles, soaps 

and moisturizing creams. In addition to the work with especifics organic chemistry 



contents like nomenclature, organic functional groups and the organic compound 

reactions, the student will interconnect the knowledge of the previous’s grades such 

as physical and chemical properties, polarity, eletronic configuration and stoichiometric 

calculations. The choice to produce these itens is due to student’s day-to-day rotine 

and have easy access, can be prepared at home, and the production cost is cheap. If 

the student desires, the developed products can be sold and generate income. 

Keywords: Organic Chemistry, contextualization, experimentation, candles, soaps, 

moisturizing creams. 
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1- APRESENTAÇÃO 

 

 Percebi que, pela minha experiência em sala de aula como estagiária quando 

cursei as disciplinas de Pesquisa e Prática de Ensino que parte da carga horária do 

licenciando deve ser de estágio em escolas públicas ou particulares. Com essa 

experiência percebi que há um distanciamento dos alunos com a Química Orgânica.  

Esse afastamento pode ser pela linguagem matemática, pela falta de 

contextualização, ou pela falta da experimentação, o que torna o processo de 

aprendizagem dificultoso e, portanto, o educando fica desmotivado com relação à 

disciplina. Diante dessa problemática, há a necessidade de criar meios para maior 

engajamento do estudante com essa ciência que é de extrema importância para a 

sociedade. 

 Refletindo sobre isso, por que não usar materiais envolvidos no cotidiano do 

educando e relacionar os conceitos químicos destes? Por isso utilizou-se a produção 

de velas, sabonetes e hidratantes como agente motivador para o ensino de química 

orgânica, vale ressaltar que há também o intuito de rever conteúdos das séries 

anteriores. 
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2- INTRODUÇÃO 

 

2.1 – REFERENCIAIS TEÓRICOS 

  

Segundo Zucco (2011) é inegável a importância do estudo da química para o 

melhor desenvolvimento em vários âmbitos da sociedade pois essa ciência presta 

uma contribuição essencial à humanidade com alimentos e medicamentos, com 

roupas e moradia, com energia e matérias-primas, com transportes e comunicações.  

 Diante dessa afirmação devemos levar o conhecimento dessa ciência para as 

próximas gerações. E por isso há a necessidade de maior engajamento do estudante 

com a química. Porém segundo Schnetzler (2004) 

 

[...] inúmeros trabalhos na literatura nacional e internacional sobre ensino de 
Química evidenciam que a aprendizagem dos alunos vem sendo geralmente 
marcada pela memorização de uma grande quantidade de informações, que 
lhes são cobradas para que sejam aprovados em seus cursos, constituindo 
um ensino de Química distanciado do mundo cultural e tecnológico no qual 
vivem. 

 

 Aliado a isso, essa ciência é vista, de forma errônea, pelos meios de 

comunicação, como nociva ao meio ambiente. Pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais Ensino do Médio (1999). 

 

[...] frequentemente, as informações veiculadas pelos meios de comunicação 
são superficiais, errôneas ou exageradamente técnicas. Dessa forma, as 
informações recebidas podem levar a uma compreensão unilateral da 
realidade e do papel do conhecimento químico no mundo contemporâneo. 
Transforma-se a Química na grande vilã do final do século, ao se enfatizar os 
efeitos poluentes que certas substâncias causam no ar, na água e no solo. 
Entretanto, desconsidera-se o seu papel no controle das fontes poluidoras, 
através da melhoria dos processos industriais, tornando mais eficaz o 
tratamento de efluentes. 

 

 Outro problema é que essa disciplina é abordada, na maioria das vezes, de 

forma puramente teórica. Segundo Guimarães, (2009) no ensino de ciências, a 

experimentação pode ser uma estratégia eficiente para a criação de problemas reais 

que permitam a contextualização. 
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  Segundo Valadares (2001) e citado por Benite e Benite (2009) , um dos 

maiores desafios do ensino de Química é construir uma ponte entre o conhecimento 

escolar e o mundo cotidiano dos alunos. Frequentemente, a ausência deste vínculo é 

responsável por apatia e distanciamento entre alunos e professores. Ao se restringir 

o ensino a uma abordagem estritamente formal, acaba-se por não contemplar as 

várias possibilidades para tornar a Química mais “palpável” e perde-se a oportunidade 

de associá-las com o conhecimento e avanços tecnológicos que afetam diretamente 

a sociedade. (CHASSOT, 1993). 

    Os referenciais teóricos deste trabalho de conclusão de curso se basearam em 

Jean Piaget, como representante da teoria psicogenética e do pensamento científico; 

bem como David Ausubel como representante da visão dialética da construção do 

conhecimento, dentro da qual ele tenta modelar este processo. 

   Piaget (1972) inseriu o método crítico, que consiste em dialogar livremente 

com o indivíduo sem se prender às questões fixas e padronizadas, ou seja, captar na 

conversa aspectos “críticos” de seu raciocínio, elementos que enfatizam o real 

desenvolvimento operatório (OLIVEIRA,1984). Não se trata mais de querer explicar o 

pensamento a partir dos dados que ele fornece com regras pré determinadas. Ao 

contrário, Piaget (1972) elabora uma teoria prevendo certos tipos de funcionamento 

do intelecto, ao observar o indivíduo na solução de determinados problemas. Verifica, 

pelas respostas, quais regras foram utilizadas para chegar à solução.  

No método clínico de Piaget, o conhecimento não é concebido apenas como 

sendo descoberto espontaneamente pela criança, nem transmitido de forma mecânica 

pelo meio exterior, mas como resultado de uma interação. O sujeito é sempre um 

elemento ativo, que procura ativamente compreender o mundo que o cerca, e que 

busca resolver as interrogações que esse mundo provoca. Este sujeito ativo é aquele 

que compara, exclui, ordena, categoriza, classifica, reformula, comprova, formula 

hipóteses, etc. em uma ação interiorizada (pensamento) ou em ação efetiva (segundo 

seu grau de desenvolvimento). Neste sentido, alguém que esteja realizando algo 

materialmente, porém seguindo um modelo dado por outro, para ser copiado, não é 

habitualmente um sujeito intelectualmente ativo. 

Observando a aprendizagem pelo prisma dialético, Ausubel (1982) diz que o 

conteúdo previamente detido pelo indivíduo representa um forte influenciador do 

processo de aprendizagem. A integração deste conteúdo anterior edificado na mente 
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de maneira ordenada é denominada pelo psicólogo David Paul Ausubel como 

aprendizagem cognitiva. Quando o educador leva em consideração os conhecimentos 

prévios dos alunos e suas informações obtidas ao longo de suas vidas cotidianas, é 

possível tornar a aprendizagem do aluno significativa. A aprendizagem significativa 

envolve a aquisição de novos significados e os novos significados, por sua vez, são 

produtos dá aprendizagem significativa (AUSUBEL, 1982. p. 34). A essência do 

processo de aprendizagem significativa é que as ideias expressas simbolicamente são 

relacionadas às informações previamente adquiridas pelo aluno através de uma 

relação não arbitrária e substantiva (não literal). (AUSUBEL, 1982. p. 34) 

Em se tratando do cognitivismo em sua forma construtivista, muito em voga no 

final dos anos 80 e também no início dos anos 90, apesar da diversidade de idéias 

que se relacionam ao termo construtivismo, em linhas gerais, pode-se dizer neste 

caso que: 

 

a) Não há transmissão de conhecimento, mas construção participativa do indivíduo; 

 

b) Todo o conhecimento anterior do indivíduo influenciará em sua aprendizagem 

futura. 

 Segundo Moreira e Masini (1982), David Ausubel é um representante do 

cognitivismo e, como tal, propõe uma explicação teórica do processo de 

aprendizagem. Para ele, aprendizagem significa organização e integração do material 

na sua estrutura cognitiva. Ausubel (1982) criou então o conceito de aprendizagem 

significativa, que é o processo por meio do qual uma nova informação relaciona-se 

com um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo. Este processo 

envolve a interação da nova informação com a estrutura do conhecimento específica, 

a qual o próprio Ausubel chamou de conceito subsunçor. 

 A aprendizagem, então, ocorreria quando a nova informação se ancorasse a 

conceitos relevantes, já presentes na estrutura cognitiva do aprendiz. Ou seja, o 

armazenamento de informações no cérebro ocorre de uma maneira organizada, o que 

forma uma hierarquia conceitual, na qual elementos mais específicos do 

conhecimento são ligados e assimilados a conceitos mais gerais e mais inclusivos. 
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Segundo o próprio Ausubel, citado por Moreira e Masini (1982), “o mais importante 

fator isolado que influencia a aprendizagem é o que aprendiz já sabe. Determine isto 

e ensine-o de acordo.” 

 O autor do presente trabalho espera que através de possíveis conhecimentos 

prévios dos alunos, como polaridade e interação intermolecular, por exemplo, ajude-

os a compreender a ação do sabão na limpeza, de como o hidratante auxilia a manter 

água na pele e discutir a solubilidade dos hidrocarbonetos.  

 

2.2 – CONSIDERAÇÕES ACERCA DA ESCOLHA DO TEMA. 

  

Tradicionalmente, a química orgânica trabalhado no Ensino médio, resume-se 

a lecionar nomenclatura, acidez, basicidade, efeitos eletrônicos, classificação dos 

átomos de carbono, das cadeias carbônicas, fórmula bastão, solubilidade, isomeria e 

reações dos compostos orgânicos. Geralmente, o conteúdo é abordado de maneira 

puramente abstrata, com o professor apenas comentando as diversas classes de 

reações, não havendo em momento algum uma contextualização ou, o que seria o 

ideal, uma experimentação. Dessa forma Schnetzler (2004) diz: 

 

Nesse modelo, a aprendizagem é entendida como uma simples recepção de 

informações ditas pelo professor, assumindo-se a linguagem como um mero 

“tubo” que transmite, conduz as palavras do emissor (professor) para o 

receptor (aluno) com significados rígidos. Os conteúdos químicos, por sua 

vez, são transmitidos como inquestionáveis, objetivos, já que erroneamente 

concebidos como provenientes de inúmeras observações experimentais, 

isentas de crenças e visões dos sujeitos que as realizaram. 

 

A experimentação desperta um forte interesse nos diversos níveis de 

escolarização, pois os alunos costumam atribuir à experimentação um caráter 

motivador, lúdico, essencialmente vinculado aos sentidos (PAZINATO, 2012). Por isso 

é essencial que seja inserida sempre que possível aulas experimentais no cronograma 

diário do professor. 
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 A Química deve ser ensinada para interagirmos melhor com o mundo e para 

proporcionar uma facilidade na interpretação e entendimento do mundo. (CHASSOT, 

1990).  Então escolheu-se produtos que estão presentes no cotidiano do educando, 

como as velas, sabonetes e hidratantes. Para o ensino de Química Orgânica e revisão 

de conteúdos das séries anteriores. 

 A vela é um dos inúmeros utensílios que são compostos por hidrocarbonetos. 

A atividade, relacionada a esse material possibilita entender os conteúdos 

relacionados a esse grupo orgânico, que seriam classificação de cadeias carbônicas, 

estado de agregação da matéria, solubilidade, ponto de fusão. 

 Com a produção do sabonete, o educando aprenderá a reação de 

saponificação, que é a reação entre um ácido graxo com uma base forte, resultando 

em glicerina e sal de ácido graxo (CANTO E PERUZZO,1998). A prática será um 

facilitador para identificar as funções orgânicas dos regentes e produtos dessa reação. 

Possibilita o aluno a relacionar à estrutura química do sal de ácido graxo, um dos 

componentes do sabonete, com a ação de limpeza. Pode-se destacar, que na 

produção do sabonete líquido, o educando também perceberá que o ácido graxo está 

presente no cotidiano, utilizando o óleo de cozinha, usado, do próprio colégio. Nesse 

caso, o autor deste trabalho e o professor de Química, Marcelo, solicitarão à direção 

do colégio para terem acesso à cozinha do refeitório para adquirir o óleo usado. Além 

disso é possível explicar que Química é uma grande aliada do meio ambiente pois 

evita que, o óleo de cozinha, usado, seja descartado em local inapropriado. E também, 

se for possível, implementar os sabonetes desenvolvidos nas dependências do 

colégio. Assim o aluno se sentirá um sujeito ativo dentro da comunidade escolar, onde 

ele pode enxergar que é capaz de contribuir, cada vez mais, para a sociedade com os 

conhecimentos de química. 

A prática relacionada a produção do hidratante possibilita o educando a 

identificar as funções orgânicas dos compostos do hidratante. Facilita a compreensão, 

do conceito e dos tipos, de interação intermolecular. E assim entender como esse 

produto interage com a nossa pele analisando a sua estrutura química. 

Também há a possibilidade de trabalhar a interdisciplinaridade com esses 

materiais. A vela é formada por hidrocarbonetos, proveniente do petróleo, obtida 

através da destilação fracionada (CANTO E PERUZZO,1998). Pode-se explicar a 
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importância econômica do petróleo, pois é deste que são obtidos diversos produtos 

essênciais para a sociedade como, a gasolina, gás de cozinha, óleo diesel, plásticos, 

fertilizantes e muitos outros. (CANTO E PERUZZO,1998). Em relação ao sabonete é 

possível explicar a ação desse item ao combate contra o novo coronavírus (COVID-

19). Esse vírus é revestido por uma camada lipo-proteico, ou seja, por gordura e 

proteína (LIMA et al, 2020) e então o sabonete interage com essa gordura eliminando 

o vírus após a higienização. Posteriormente será explicado como o sabonete age 

sobre a gordura.  No tocante ao hidratante, pode-se explicar a importânica da água 

no nosso organismo, principalmente pelo fato de que sem esse composto não seria 

possível na Terra. 

Na elaboração do presente trabalho realizou-se pesquisas sobre trabalhos que 

também abordam a experimentação de forma a tornar o ensino de Química Orgânica, 

interessante e significativo para o educando. No  trabalho de Filha, et al (2015), com 

a produção de velas artesanais tiveram como objetivo fornecer a interlocução entre a 

ciência química e o cotidiano do aluno para uma aprendizagem significativa 

possibilitou uma nova visão sobre conceitos químicos importantes, como as 

características físico-químicas da vela, sua composição e funções orgânicas. No 

trabalho de Munchen, Thies e Adaime (2012) pôde abordar sobre diferentes funções 

orgânicas que estão relacionadas com a composição química do sabão e pôde 

questionar a ação do sabão na remoção da sujeira. Esses trabalhos relatam que a 

experimentação e a associação com o cotidiano torna o aluno mais motivado e 

engajado com a química.  

 

2.3- INSTRUCIONAL 

 

2.3.1- PARAFINA 

 Alcanos (ou hidrocarbonetos parafínicos) são hidrocarbonetos acíclicos e 

saturados, isto é, que têm cadeias abertas e apresentam apenas ligações simples 

entre seus carbonos. (FELTRE, 2004). A seguir, na figura 1, temos um exemplo de 

um alcano. 
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UTILIDADE PARA A SOCIEDADE 

 Segundo Maria (2002), as parafinas são produtos comerciais e versáteis, de 

aplicação industrial bastante ampla, como, por exemplo: impermeabilizante de papéis, 

gomas de mascar, explosivos, lápis, revestimentos internos de barris, revestimentos 

de pneus e mangueiras, entre outras 

 

2.3.1.1- TIPOS DE PARAFINAS 

  

 Existem diversos tipos de parafinas que se diferenciam, basicamente, pelo 
ponto de fusão. Segundo (SOLVEN, 2016). 

  

 A parafina líquida é, na verdade, um óleo parafínico, pois não fica 

sólido. Ela também é vendida na forma líquida apenas se for transportada 

aquecida. A parafina em barra também serve para a mesma aplicação, porém 

seu formato dificulta sua fusão por ser um bloco menor. Já a parafina gel é 

um polímero termoplástico que se utiliza para vela decorativa. Vale ressaltar 

que todas essas parafinas podem ser utilizadas para fabricação de velas! Mas 

a mais tradicional, a que conhecemos, é a parafina macro cristalina, com 

ponto de fusão de 60ºC. 

Figura 1: Molécula de isooctano 

Fonte: FELTRE, 2004 

http://solven.com.br/produto/ceras-e-parafinas/
http://solven.com.br/produtos/parafina-140145-fg/
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2.3.2- SABÃO 

 

 O sabão é formado através da reação da hidrólise básica entre triéster de 

ácidos graxos e glicerol (óleos ou gorduras). Essa hidrólise produzirá o glicerol e os 

sais desses ácidos graxos. Esses sais são o que chamamos de sabão que é um sal 

de ácido graxo, isto é, um sal de ácido carboxílico de cadeia longa. Essa reação 

também é chamada de saponificação, que está ilustrada na figura 2. (CANTO E 

PERUZZO,1998) 

Figura 2: Reação de Saponificação 

                             

 

 

 

 

 

 

Fonte: (O Autor - Através da ferramenta ChemDraw da CambridgeSoft) 

  

 O mecanismo da reação de saponificação ocorre da forma que está ilustrada 

na figura 3. A hidroxila é um nucleófilo que ataca o carbono da carbonila, depois há a 

formação de um intermediário tetraédrico. Em seguida, através da ressonância há a 

expulsão do grupo de saída. Os produtos são os sais de ácidos graxos e o glicerol 

(BRUICE, 2006)   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Mecanismo de saponificação 

Fonte: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2274216/mod_resource/content/0/pdf_Apresent_08_Gr10.pdf 



22 
 

 Antes de utilizar o sabão deve-se verificar o pH da reação, pois utilizou-se o 

hidróxido de sódio, e, portanto, o sabão pode estar com o pH muito alto, o que significa 

que tem um excesso de soda cáustica e, por ser de natureza corrosiva, pode acarretar 

acidentes graves. Então antes de utilizar o sabão o pH deve ser neutralizado.  

  A escolha do uso hidróxido de sódio ou do hidróxido de potássio, para a 

reação de saponificação, não é somente pela textura e sim pela solubilidade. Bases 

de metais alcalinos são fortes (ATKINS E JONES, 2006), ou seja, se dissociam 

facilmente, isso significa que são solúveis em água.  

 Entre o sabão e o sabonete não existem muitas diferenças. O sabão é a 

matéria-prima do sabonete. Para fabricar sabão, se misturam ácidos graxos 

(gorduras) e sal de sódio, onde o sabão tem a textura mais dura, ou sal de potássio, 

onde o sabão tem a textura mais mole (VERANI, 2000). Já para produzir sabonete, 

são acrescentadas ao sabão bruto, fragrâncias, corantes e componentes hidratantes 

para melhorar o cheiro e a aparência do produto.  

 Uma propriedade interessante do sabão é sua ação em água dura. A água dura 

contém grandes quantidades de íons de cálcio e magnésio que em contato com o 

sabão há a formação de um precipitado que está representada na figura 4. Isso pode 

diminuir ou até mesmo anular completamente a eficiência do sabão. (CANTO E 

PERUZZO 2018). 

 

  

 

 

 

 

 

 Outra propriedade é a influência do sabão na alteração da tensão superficial na 

água. Segundo, Canto e Peruzzo (1998). 

 

A água possui uma alta tensão superficial, ou em outras palavras, sua 

superfície possui uma resistência a ser atravessada. Isso é explicado pelas 

Figura 4: Reação de precipitação do sabão em água dura. 

Fonte: CANTO E PERUZZO, 1998. 
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ligações de hidrogênio que mantém as moléculas fortemente unidas. A 

presença de sabões e detergentes diminui a tensão superficial porque essas 

substâncias tendem se acumular na superfície, diminuindo a força atrativa 

entre as moléculas. Dizemos que são agentes tensoativos ou surfactantes 

pois atuam sobre a tensão superficial. 

 

2.3.2.1- AÇÃO DO SABÃO NA LIMPEZA. 

  

 Podemos perceber que a água, somente, não é capaz de remover certos tipos 

de sujeira, por exemplo, restos de óleos. Primeiro analisou-se a estrutura da água, 

representada na figura 5. O oxigênio, por ser mais eletronegativo que o hidrogênio, há 

o deslocamento da densidade eletrônica para o próprio oxigênio, portanto a molécula 

de água é polar. O ácido esteárico, representada na figura 6, que é um tipo de óleo, é 

formado, em sua maior parte, por longas cadeias carbônicas. Então não há diferença 

de eletronegatividade, pois é formada pelo mesmo elemento químico que é o carbono. 

Logo, nessa parte da molécula, não existe deslocamento da nuvem eletrônica. 

Portanto a extensão da cadeia carbônica é apolar. Com essa diferença de polaridade 

não há interação intermolecular e, portanto, não há como, somente, a água remover 

a sujeita. 

  

 

 

 

 

  

 O sabão por ser um sal de ácido graxo, a sua estrutura, representada na figura 

7, é composta por uma parte apolar, a cadeia carbônica, e por uma parte polar, que é 

o carboxilato. 

 

 

 

Fonte: O Autor – Através da ferramenta 
ChemSketch do ACD/Labs. 

Figura 6: Molécula de ácido esteárico 
Figura 5: Molécula de água 

Fonte: O Autor– Através da ferramenta 
ChemSketch do ACD/Labs. 
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Figura 7: Exemplo de estrutura de sal de ácido graxo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A eficiência da limpeza do sal de ácido graxo é devido a sua estrutura, apolar 

interagir com o óleo e a parte polar que interage com a água. Essa interação forma o 

que chamamos de micela, representada na figura 8, que é uma gotícula microscópica 

de gordura envolvida por moléculas de sabão, com a cadeia apolar direcionada para 

dentro (interagindo com o óleo) e a extremidade polar para fora (interagindo com a 

água). (SANTOS et al., 2016). 

 

 

Figura 8: Estrutura da micela 

 

Fonte: https://escolakids.uol.com.br/ciencias/como-o-sabao-funciona.htm 

 

 

 

 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/quimica/como-sabao-limpa.htm 
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2.3.3- HIDRATANTE 

  

Segundo a Farmacopeia Brasileira, os cremes hidratantes são: “produtos para 

uso externo destinado à proteção, ou ao embelezamento das diferentes partes do 

corpo. Creme é a forma farmacêutica semissólida que consiste de uma emulsão, 

formada por uma fase lipofílica e uma hidrofílica. Contém um ou mais princípios ativos 

dissolvidos ou dispersos em uma base apropriada. É utilizado normalmente, para 

aplicação externa na pele ou nas membranas mucosas” (FERREIRA et al., 2012). 

 O objetivo dos cremes hidratantes é manter a integridade cutânea e sua 

aparência, retendo o conteúdo de água da pele, impedindo a perda de água 

transepidérmica e iniciando o reparo da barreira quando ocorrem insultos na pele. 

(GAZAL et al., 2014). 

 Na maioria dos hidratantes, o ingrediente principal é a lanolina, uma mistura de 

ácidos graxos (gorduras) e seus ésteres, obtida como subproduto da limpeza da lã de 

carneiro. A lanolina também está presente em sabonetes e amaciantes de roupas. 

Suas longas cadeias possuem extremidades polares, que podem se ligar à água, 

permitindo-lhe atuar como hidratante. (FOGAÇA, J. R. V, 2020). 

 Abaixo, temos o colesterol e o ácido palmítico que são uns dos componentes 

da lanolina (FOGAÇA, J. R. V, 2020). Ambas estão, representadas, na figura 9 e na 

figura 10, respectivamente. Analisando essas figuras, percebe-se as extremidades 

polares e apolares dessas moléculas. 

  

 

 

  

 

 

 

Figura 9: Molécula de colesterol 

Fonte: O Autor – Através da ferramenta 
ChemSketch do ACD/Labs. Fonte: O Autor– Através da ferramenta 

ChemSketch do ACD/Labs. 

 

Figura 10: Molécula de ácido palmítico 
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As substâncias usadas com essa finalidade de evitar a perda de água são 

denominadas umectantes ou emolientes (amaciantes) e são adicionadas também a 

outros produtos. Por exemplo, para evitar que o creme dental resseque (como ocorre 

quando o deixamos destampado), o umectante é adicionado, melhorando o aspecto 

e a consistência do produto. (FOGAÇA, J. R. V, 2020). 

 Segundo Fogaça (2020):  

 

[...]os umectantes também são usados em outros cosméticos, para evitar sua 

cristalização, como loções e sabonetes para a pele. A indústria alimentícia os 

usa em doces, pães, bolos, bombons, balas, chocolates e recheios. E são 

adicionados à cola, para evitar que resseque rapidamente. 

 

 Um dos umectantes mais usados nos hidratantes para a pele é 

a glicerina (propan-1,2,3-triol), também chamada de glicerol (C3H5(OH)3). Sua fórmula 

estrutural está representada a seguir na figura 11: (FOGAÇA, J. R. V, 2020). 

 

 

 H2C ─ CH ─ CH2 

 │      │       │ 

   OH  OH    OH 

  

  

 Na molécula de glicerina pode-se observar três hidroxilas. Elas são essenciais 

para interagir com a água. O oxigênio, por ser mais eletronegativo que o hidrogênio, 

desloca a densidade eletrônica deixando o hidrogênio, da hidroxila, parcialmente 

positivo. Então, o oxigênio, da molécula de água, interage com o hidrogênio, que está 

parcialmente positivo, da hidroxila. Segundo Feltre (2004):  

 

Quando temos o hidrogênio ligado a átomos pequenos e fortemente 

eletronegativos, especialmente o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, ocorre uma 

Fonte: O Autor– Através da ferramenta ChemSketch do 
ACD/Labs. 

 

Figura 11: Molécula de glicerina 
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forte atração entre esses elementos. Essa forte interação é chamada de 

ligação de hidrogênio.  

  

 Então, é através da ligação de hidrogênio da hidroxila, da glicerina, com a 

molécula de água, que promove o poder dos hidratantes de manter a água na nossa 

pele. Na figura 12 está ilustrada essa interação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Por isso, esse umectante é considerado uma substância higroscópica, isto é, 

que absorve água. Outra substância utilizada em cremes hidratantes e em outros 

cosméticos como umectante é o colágeno. O uso de hidratantes deve ser realizado 

para reestabelecer a umidade natural da pele, sempre que estiver seca e após 

exposição prolongada ao sol. (FOGAÇA, J. R. V, 2020). 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Ligações de hidrogênio entre moléculas de glicerina e água 

 

Fonte: O Autor- Através da ferramenta ChemDraw do CambridgeSoft. 
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3- OBJETIVOS 

  

3.1- OBJETIVOS GERAIS:  

  

 Motivar o educando a ter um maior engajamento com a disciplina de Química 

Orgânica por meio da aprendizagem significativa. Também dar ferramentas ao 

professor trabalhar experimentalmente com os alunos. 

  

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

✓ Fazer com que o aluno perceba como a Química está presente em seu 

cotidiano.  

 

✓ Que, após produzir velas artesanais, o aluno compreenda a identificar a função 

orgânica, do tipo hidrocarboneto e relacionar seus diferentes estados de 

agregação com a quantidade de número de carbono. Assimilar conceito de 

polaridade, solubilidade e ponto de fusão. 

 

✓ Após a produção do sabonete, espera-se que o aluno compreenda que a 

reação para produzir o sabão, ocorre através de uma ácido graxo e glicerol 

(óleo ou gordura) resultando em sal de ácido graxo e glicerol. Saber identificar 

as funções orgânicas dos reagentes e produtos dessa reação e compreender 

a ação de limpeza do sabonete. E utilizando o óleo de cozinha, usado, na 

preparação do sabonete, despertar a consciência ambiental do aluno. Explicar 

que os conhecimentos de química são um grande aliado na proteção do meio 

ambiente, pois evitará que o óleo, provavelmente, seja descartado em local 

inapropriado.  

 

✓ Com o experimento do hidratante espera-se que o educando saiba identificar 

as funções orgânicas dos componentes do hidratante. Possibilitar o aluno 

compreender sobre interações intermoleculares e polaridade. 
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4- METODOLOGIA 

  

 O presente trabalho será desenvolvido, primeiramente, no Colégio Universitário 

Geraldo Reis (Coluni/UFF).  

O público alvo desse projeto são os alunos que estão estudando Química 

Orgânica. Em relação ao Coluni, esses alunos são da terceira série do ensino médio.  

Somente há uma única turma da terceira série e é composta por 30 alunos. 

 As práticas serão desenvolvidas, de acordo com o prosseguimento do conteúdo 

pelo professor regente. Vale ressaltar que todos os experimentos foram pesquisados 

e testados. 

 Antes de abordar o conteúdo, será elaborada a diagnose, para que seja feita a 

análise dos conhecimentos prévios dos alunos e avaliar quais subsunçores serão 

utilizados. Após responderem o questionário, os dados serão analisados no intuito de 

planejar aulas, que serão ministradas, pelo autor do presente trabalho. 

Consequentemente isso auxiliará, a melhor forma, de abordar os conceitos químicos 

relacionados a cada prática. Então, antes de abordar a prática sobre velas, será feita 

a diagnose relacionada aos conceitos relacionados a esse tema (Anexo I). O mesmo 

será feito antes de aplicar os experimentos do sabonete (Anexo 2) e hidratante (Anexo 

3). Em seguida, será ministrada uma aula expositiva, utilizando projeção, em sala de 

aula. Depois a turma, juntamente com o professor regente e o autor do presente 

trabalho, seguirão para o laboratório do próprio colégio. Porém, como o laboratório 

contém somente 4 bancadas, o espaço é pequeno para 30 alunos. Então a turma será 

dividida em dois grupos com 15 alunos cada, e farão a prática em dias alternados pois 

não haverá tempo hábil para todos eles realizarem a prática no mesmo dia. Desses 

15 alunos pode-se dividir em 3 grupos contendo 4 alunos e 1 grupo contendo 3 alunos.  

 Antes, de cada experimento, será explicitado sobre quais são e para que 

servem os equipamentos individuais de segurança (EPI’s). No laboratório há jaleco e 

óculos de proteção para os alunos. O roteiro será explicado, pelo autor deste trabalho, 

e estará escrito no quadro. Após a prática os alunos responderão outros questionários 

para avaliar o aprendizado deles. Os questionários, sobre os experimentos de velas, 

sabões e hidratantes, estão nos anexos 4,5 e 6 respectivamente. 

 Ao analisar a metodologia proposta, serão necessárias duas aulas por 

experimento. 
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4.1- EXPERIMENTO DE VELAS 

  

 Antes de começar a prática os alunos devem estar usando, jaleco, óculos de 

proteção, calça comprida e sapato fechado. É necessário que quem tiver cabelo 

comprido, este deve ser amarrado atrás da nuca pois evita atrapalhar a execução do 

experimento, e que encoste em algum reagente ou que pegue fogo, caso alguém 

esteja usando chama por perto. 

 Esse experimento necessita dos seguintes materiais: 

 Parafina sólida. Um béquer, ou uma panela, ou qualquer recipiente que possa 

ir ao fogo, nesse caso utilizou-se uma chapa de aquecimento. Porém, o aquecimento, 

pode ser feito em um fogão. Espátula para transferir a parafina da embalagem para o 

recipiente. Um bastão de vidro ou uma colher para mexer a parafina enquanto estiver 

derretendo. Corantes se desejado. Essências. Um molde no formato desejado, nesse 

caso utilizaremos uma forma redonda e uma forma de estrela. Pavios parafinados. 

Tesoura ou estile para cortar os pavios. Abaixo, na figura 13, estão ilustrados os 

materiais utilizados na testagem deste experimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Béquer, estilete, parafina 
sólida, pavio parafinado, forma 

redonda, forma estrela e corantes. 

Fonte: O autor 
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Procedimento experimental: 

 

 Primeiro, preencher totalmente o recipiente, escolhido como molde, com a 

parafina sólida. Assim saberá a quantidade ideal de parafina que será levada ao fogo. 

Em seguida, utilizar um béquer ou uma panela, para colocar a parafina e levar ao fogo, 

mexer até que derreta. Após derreter, retirar a parafina do fogo usando, uma luva 

própria para manipular objetos quentes ou um pano, para evitar riscos de 

queimaduras. Após retirar a parafina do fogo, despeje-a no molde que preferir. Esta 

etapa deve ser feita rapidamente para que a substância não esfrie e enrijeça. Em 

seguida adicione o corante desejado, a tonalidade depende da quantidade de corante, 

se quiser tonalidades mais escuras adicionar mais gotas, do contrário, adicionar 

menos. Na testagem desse experimento foram adicionadas 5 gotas. Em seguida, 

pegue o pavio parafinado e corte de acordo com o comprimento do molde. Após esfriar 

e enrijecer, as velas estarão prontas para serem utilizadas. A figura 14 ilustra as velas 

produzidas nesse experimento. 

 

Figura 14: Velas no formato redondo produzidas no laboratório 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O Autor 

 

 Esse experimento permite mostrar ao aluno que a vela, que está incluso no 

cotidiano, é formada por hidrocarbonetos. É possível discutir sobre nomenclatura de 

hidrocarbonetos, classificação de cadeias carbônicas, classificação de átomos de 

carbono, estado de agregação da matéria, solubilidade e ponto de fusão.  
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4.2- EXPERIMENTO DO SABONETE EM BARRA 

  

 Nesse experimento, tomou-se os devidos cuidados em relação a segurança do 

aluno da mesma forma que foi feita na prática da vela. 

 Os materiais necessários para realizar esse experimento são: 

 Um béquer, ou uma panela, ou qualquer recipiente que possa ser submetida 

ao aquecimento. Barra glicerinada. Estilete para cortar pequenos pedaços da barra 

glicerinada. Espátula para transferir os pedaços da barra glicerinada para o béquer. 

Lauril sulfato de sódio. Proveta para medir a quantidade de Lauril. Corantes. Pipeta 

para coletar o corante do frasco e adicionar na base glicerinada. Essências e formas 

metálicas esmaltada ou de silicone. Esses materiais estão ilustrados na figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimento experimental: 

 

 Cortar a base glicerina e pesar 250g. Em seguida, com auxílio da espátula 

colocar, a base glicerinada em um béquer, ou uma panela e derreter em banho maria. 

O aquecimento para o banho maria foi feito em chapa de aquecimento. Após derreter, 

adicionar a essência. Com auxílio de uma proveta, medir 50 ml de lauril sulfato de 

sódio e adicionar na base glicerinada derretida. Adicionar, cerca de 20 gotas, da 

essência que desejar. Misture todos os ingredientes e então coloque em formas 

metálicas esmaltadas ou de silicone. Após esfriar, os sabonetes poderão ser retirados 

das formas.  

Figura 15: Barra glicerinada, béquer, estilete, corantes, 
provetas, essência e formas de silicone . 

Fonte: O Autor 
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 A figura 16 ilustra os sabonetes no formato de dados e no formato de flores que 

foram preparados na testagem desse experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 Nessa prática mostraremos ao aluno a reação de saponificação, que o 

sabonete pode ser preparado usando a base glicerinada, que também é obtida através 

desta reação. As funções orgânicas dos reagentes e produtos serão analisadas. É 

possível trabalhar com nomenclatura de compostos orgânicos, identificação de 

funções orgânicas, e com conceitos de polaridade, solubilidade, eletronegatividade, 

acidez e basicidade e interação intermolecular. 

 

4.3- EXPERIMENTO DO SABONETE LÍQUIDO 

 

 Nessa prática, além dos mesmos cuidados das práticas anteriores, deve-se 

usar luvas para manusear a soda cáustica (hidróxido de sódio), por ser corrosivo pode 

causar sérios danos ao entrar em contato com a pele, olhos e mucosas. E utilizou-se 

a capela para evitar que o vapor corrosivo se espalhe pelo laboratório. 

 Os materiais necessários para realizar esse experimento são: 

 Um béquer, ou uma panela. Óleo de cozinha usado. Peneira para retirar as 

impurezas, restos de comida, por exemplo, do óleo. Álcool. Soda cáustica. Lauril 

sulfato de sódio. Proveta para medir a quantidade de óleo, álcool e lauril. Uma colher 

para misturar os reagentes e um recipiente para colocar o sabonete líquido. 

 

Procedimento experimental: 

 

 Primeiro peneirar o óleo para a retirada de material particulado. Utilizar 100 ml 

de óleo e esquentar na chapa de aquecimento. Assim que chegar a ponto de fervura 

desligar logo. Em seguida misturar 100ml de álcool no óleo. Adicionar 50 ml de lauril. 

Fonte: O Autor 

Figura 16: Sabonetes nos formatos de dados e flores. 



34 
 

Depois, adicionar 25g de soda cáustica na mistura do óleo com o álcool e lauril. 

Adicionar essência, se desejado. Mexer, aproximadamente de 20 a 30 minutos. 

Colocar em um recipiente de sua preferência.  

 O sabonete líquido, resultado da testagem deste experimento, está ilustrado na 

figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como um dos reagentes desta reação é uma base, que é o hidróxido de sódio, 

o sabonete pode estar com pH básico. Na testagem do experimento o pH não foi 

verificado. Esta parte será realizada com os alunos. 

 Esse experimento também permite abordar sobre composição química de 

óleos, identificação de funções orgânicas, nomenclatura de funções orgânicas, 

classificação de cadeias carbônicas, polaridade, solubilidade, eletronegatividade. 

 

4.4- EXPERIMENTO DO HIDRATANTE 

 

Materiais necessários: 

 

 Uma panela esmaltada. Água deionizada. Base croda, que é uma base 

concentrada desenvolvida através de cuidadosos estudos para que, a uma simples 

adição de água, obtenha-se cremes e loções da mais alta qualidade e com uma 

aparência especial (MAPRIC, 2007). Essência, de sua escolha. Essência algodão. 

Pote 200 mL e Tampa borrifador.  

 Tanto a base croda, tanto a essência, estão ilustradas na figura 18. 

Figura 17: Sabonete líquido 

Fonte: O Autor 
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Procedimento experimental: 

 

 Coloque a água deionizada para ferver em uma panela esmaltada, de 

preferência.  Depois, coloque a base croda dentro de um recipiente (de preferência 

plástico ou vidro). Em seguida, coloque a água deionizada previamente fervida aos 

poucos no recipiente com a base e misture, com o auxílio do bastão de vidro, até ficar 

em ponto de creme. Se ficar muito espesso, adicione um pouco de água. Continue a 

misturar até esfriar. Depois adicione algumas gotas de essência de sua preferência, e 

coloque em um pote.  

 O hidratante feito nesse experimento, está ilustrado na figura 19. 

 Essa prática permite trabalhar com polaridade, eletronegatividade, 

interações intermoleculares, identificação de funções orgânicas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: O Autor 

Figura 18: Base croda e essências 

Figura 19: Hidratante em recipientes de vidro e de plástico com borrifador. 

Fonte: O Autor 
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5- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

As práticas não puderam ser aplicadas para os alunos da terceira série do 

ensino médio pois devido a pandemia do coronavírus (COVID-19) que assola o 

mundo, locais com muita aglomeração de pessoas estão fechados e isso inclui 

escolas, universidades, cinemas, estádios de futebol e dentre outros. Por isso a 

abordagem desse trabalho é puramente teórica.  

Para avaliar os conhecimentos prévios dos alunos elaborou-se a diagnose 

(Anexos 1, 2 e 3) em relação aos conteúdos que cada prática pode abordar. Essa 

etapa é muito importante pois, é nessa parte que será avaliada a forma mais adequada 

de discutir o conteúdo. Após analisada a diagnose será ministrada aulas expositivas, 

nesse momento podem ser feitos questionamentos, possibilitando que o aluno se 

envolva ativamente na aula. Esse diálogo é importante, pois, é outro momento que 

também possibilita saber os conhecimentos prévios dos alunos.  

Com as práticas realizadas podemos abordar conteúdos tanto de química 

orgânica e dos ensinos anteriores e junto a isso relacionando com o cotidiano do 

educando. E também é importante ressaltar a relevância da experimentação no ensino 

de química, pois uma disciplina com uma gama de aplicações em vários setores da 

sociedade não deveria ser abordada somente na teoria.  

Além do que foi citado no parágrafo anterior, as atividades deste projeto 

também permitem desmitificar a ideia, que a palavra química, no senso comum, e que 

infelizmente é espalhada pela mídia, tem conotação pejorativa. Expressões do tipo 

“essa tinta de cabelo tem muita química”, ou “quero um alimento sem química” e 

também quando passa em televisão propagandas oferecendo produtos que por serem 

naturais “não contém química” e, assim, são mais saudáveis. Então os, atuais e 

futuros, profissionais do ensino de química, devemos desmitificar essa errônea ideia 

sobre a química. Logo é necessário frisar que a Química é uma aliada na proteção do 

meio ambiente. Por exemplo, pode-se usar o óleo de cozinha da escola para produzir 

o sabonete líquido. Ao utilizar o óleo usado, é importante pois, evita que este seja 

despejado em algum lugar inapropriado e assim prejudicando a natureza. Assim faz 

com que o estudante reflita, desenvolva consciência ambiental e com isso se torne 
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um cidadão com pensamento crítico, sempre avaliando suas decisões e seus 

impactos perante a si mesmo e perante a sociedade.  

Os materiais e reagentes utilizados nos experimentos são de baixo custo, 

encontradas facilmente no comércio, assim possibilitando acesso da comunidade para 

a fabricação desses produtos para o próprio consumo tanto para gerar renda. E esses 

produtos seriam inseridos para o uso próprio do Coluni. 

 O Coluni por ter o método de ingresso via sorteio público, possibilita a entrada 

de alunos de diferenciadas situações socioeconômica. Então aqueles que desejarem 

ter renda, essas atividades poderão trazer um retorno financeiro significativo, pois os 

materiais são de baixo custo. 

 

5.1- LUCROS DA VENDA DAS VELAS  

 Na tabela 1, estão listados os valores dos lucros que pode-se obter com a 

produção de velas. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Observe que o lucro que pode-se obter é bem significativo.  

 

5.2- LUCROS DA VENDA DOS SABONETE 

  

 A tabela 2 indica os valores lucros dos sabonetes em formato de dados e no 

formato de flores. 

 
Margem de 
Lucro 
(%) 

Vela 
redonda  

200.30 

Vela em 
estrela  

150.00 

 Fonte: O Autor 

Tabela 1: Lucros da venda das velas. 
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 Os valores dos lucros da venda dos sabonetes também são relevantes.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3- LUCRO DA VENDA DO HIDRATANTE 

 A tabela 3 expõe o valor do lucro da produção do hidratante. Percebe-se que é 

bastante vantajoso o lucro que pode ser obtido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 
Margem 
de Lucro 
(%) 

Dados  253.36 

Flor  117.39 

Fonte: O Autor 

 
Margem de 
Lucro 
(%) 

Hidratante 
(100g)  

669.23 

Fonte: O Autor 

 Tabela 2: Lucros da venda dos sabonetes. 

Tabela 3: Lucro da venda do hidratante. 
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6- PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

 Espero implementar os produtos desenvolvidos nas dependências do COLUNI 

e pretendo realizar uma oficina para a comunidade do colégio, para que os 

experimentos não se restrinjam somente aos alunos da terceira série do ensino médio. 

Pois além do aprendizado terão oportunidade, se esse for o desejo do estudante, de 

adquirir renda. 
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Anexo 1- Diagnose (Prática de velas) 

 

1- Você sabe do que são feitas as velas? 

2- Você sabe explicar o que são hidrocarbonetos? Caso afirmativo, dê exemplos 

de utensílios do seu cotidiano que seja feito deles. 
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Anexo 2- Diagnose (Prática dos sabonetes) 

 

1- Você sabe do que é feito o sabonete? Se sim, cite um ou mais componentes. 

2- Você sabe explicar como os sabonetes removem a sujeira? 

3- Você sabe como fabricar sabão? Se sim, explique. 

4- Você sabe dizer quais funções orgânicas estão presentes nos compostos do 

sabão?  
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Anexo 3- Diagnose (Prática do hidratante) 

 

1- Você sabe do que os hidratantes são feitos?  

2- Você costuma usar hidratantes? Se sim, diga os materiais necessários e explique 

como prepará-lo.  

3- Você saberia dizer algumas funções orgânicas que estão presentes nos compostos 

presentes no hidratante? 
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Anexo 4 

1- Por que à temperatura ambiente o propano e o butano são gasosos, o heptano 

e o octano são líquidos, e a vela é sólida, apesar de todos serem hidrocarbonetos? 

Se misturam com a água? Justifique.  

2- Desenhe a fórmula estrutural das moléculas citadas na questão 1. 

3- Dê exemplos de utensílios do nosso cotidiano dos hidrocarbonetos citados. 
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Anexo 5 

1- Cite os nomes dos reagentes e produtos da reação de saponificação e identifique 

as funções orgânicas. 

 

2- Porque é necessário o sabonete para limpeza e não somente a água.  
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Anexo 6 

 

1- Como que o hidratante age na pele, evitando a perda de água da pele. Que tipo de 

interação ocorre durante esse processo? 

 

2- Indique a função orgânica da glicerina. 

 


