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RESUMO 

 

RIBEIRO, Felipe Vitório. Síntese do Salicilato de metila em micro-ondas doméstico 

aplicando conceitos de Química Verde. 2017. 37 f. Produto Acadêmico Final 

(Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Química) – Colégio Pedro II, 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência 

Docente, Rio de Janeiro, 2017. 

 

 

 

Este produto acadêmico tem como proposta o desenvolvimento de uma metodologia de 

síntese orgânica em sala de aula, que contextualiza conceitos pertencentes ao currículo 

mínimo (CM) da Rede Pública Estadual de Ensino, com princípios de química verde, tendo 

como principal objetivo minimizar as dificuldades de aprendizado e motivar os alunos com a 

aula experimental proposta. Os resultados foram analisados a partir de um questionário pré e 

pós-experimento aplicado aos alunos em sala de aula do Colégio Estadual José Maria de Brito 

em Itaguaí-RJ. O questionário de cunho investigativo analisou os conceitos dos alunos sobre 

atividades experimentais em sala de aula, o uso do micro-ondas, princípios de química verde e 

tema básicos do CM. A metodologia experimental contou com o uso de um micro-ondas 

doméstico e reagentes de baixo custo para a obtenção do salicilato de metila (gelol), um 

importante e famoso fármaco utilizado em geral para dores musculares. Uma avaliação 

qualitativa da atividade mostrou um grande interesse da parte dos alunos e uma concentração 

diferente da observada nas aulas tradicionais. O resultado dos questionários indicou que após 

a aula experimental os alunos tiveram mais facilidade em compreender e assimilar os 

conteúdos abordados, comprovando que as atividades experimentais são ferramentas de 

grande valia no processo ensino aprendizagem. 

 

 

Palavras-chave: Ensino de química. Experimentação. Química verde. Síntese orgânica. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

RIBEIRO, Felipe Vitório. Microwave synthesis of Methyl Salicylate applying 

concepts of Green Chemistry. 2017. 37 f. Produto Acadêmico Final (Especialização 

em Docência da Educação Básica na Disciplina Química) – Colégio Pedro II, Pró-

Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência 

Docente, Rio de Janeiro, 2017. 

 

 

This academic product proposes the development of a methodology of organic synthesis 

in the classroom, which contextualizes concepts belonging to the minimal curriculum 

(CM) of the state public school of education with principles of green chemistry, having 

as main objective to minimize learning difficulties and motivate students with the 

proposed experimental class. The results were analyzed from a pre and post-experiment 

questionnaire applied to students in the classroom of the José Maria de Brito State 

College in Itaguaí-RJ. The investigative questionnaire analyzed the students' concepts 

about experimental activities in the classroom, the use of the microwave, green 

chemistry principles and the basic theme of CM. The experimental methodology 

involved the use of a domestic microwave and low cost reagents to obtain methyl 

salicylate (gelol), an important and famous drug used in general for muscle pain. A 

qualitative evaluation of the activity showed a great interest on the part of the students 

and a concentration different from that observed in the traditional classes. The results of 

the questionnaires indicated that after the experimental class the students were easier to 

understand and assimilate the contents, proving that the experimental activities are tools 

of great value in the learning teaching process. 

 

Keywords: Chemistry teaching. Experimentation. Green chemistry. Organic synthesis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Experimentação em Química 

 

O formato de aula tradicional e o discurso do professor em sala de aula não são 

suficientes na tentativa de aproximar a Química do cotidiano dos alunos de Ensino 

Médio (MALDANER; PIEDADE, 1995). As Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino aconselham a prática de contextualizar os programas de Química com o 

cotidiano vivenciado pelos alunos, para dar maior sentido e clareza à aprendizagem 

(BRASIL, 1998), o que é corroborado pelo pensamento de Piaget (1977, p.10): “o 

conhecimento realiza-se através de construções contínuas e renovadas a partir da 

interação com real”. Nesse propósito, uma valiosa ferramenta de aprendizagem para o 

Ensino de Química são as atividades experimentais (AE). Muitos professores 

reconhecem a importância da experimentação química, mas são poucos os que fazem 

uso delas em suas aulas (BERNARDINO, 2002). 

Chassot et al. (1993, p.48) apresentam ideias de como a experimentação pode 

ser útil no processo de ensino-aprendizagem. Ele defende o desenvolvimento de uma 

Química onde a experimentação seja uma forma de absorver informações da realidade, 

sendo essas de extrema importância para a reflexão crítica sobre o mundo. Chassot 

também afirma quanto à contextualização, que defende o emprego do Ensino de 

Química como meio de educação para a vida, e a existência de relações entre os 

conteúdos aprendidos e o cotidiano, bem como com outras áreas do conhecimento. 

Mesmo que às vezes colocada em segundo plano, a importância que o trabalho 

de laboratório tem dentro da educação em ciências é incontestável. A experimentação 

como método de ensino-aprendizagem abrange atividades realizadas com os alunos em 

sala de aula ou laboratório de ciências, implicando na familiarização com aparatos 

experimentais para a observação dos fenômenos. Estas atividades podem ou não 

envolver diretamente a participação do professor, mas pressupõem um procedimento 

experimental e se completam na descrição e análise dos dados observados. 

O uso de experimentos como recurso didático não é novidade, surgiu nas 

décadas de 1960 e 1970 e se espalhou pelas escolas do mundo. Uma pesquisa realizada 

por Kerr, encontrada em Hodson (1998 apud GALIAZZI, 2001, p. 252-3) apontou dez 

motivos para a realização de atividades experimentais na escola: 
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1) Estimular a observação acurada e o registro cuidadoso dos dados; 

2) Promover métodos de pensamento científico simples e de senso comum; 

3) Desenvolver habilidades manipulativas; 

4) Treinar em resolução de problemas; 

5) Adaptar as exigências das escolas; 

6) Esclarecer a teoria e promover a sua compreensão; 

7) Verificar fatos e princípios estudados anteriormente; 

8) Vivenciar o processo de encontrar fatos por meio da investigação, chegando a seus 

princípios; 

9) Motivar e manter o interesse na matéria; 

10) Tornar os fenômenos mais reais por meio da experiência. 

 

Em uma perspectiva construtivista, não se espera de maneira alguma que, por 

meio da atividade experimental, o aluno descubra novos conhecimentos. A principal 

função das experiências é, com a ajuda do professor e a partir das hipóteses e 

conhecimentos anteriores, ampliar o conhecimento do aluno sobre fenômenos naturais e 

fazer com que ele as relacione com sua maneira de ver o mundo (PAVÃO; FREITAS,  

2008). 

A química orgânica é uma área muito importante e interessante da química que 

pode favorecer as atividades experimentais em sala de aula, sendo parte do currículo 

mínimo e muito abordada nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 

(SILVA, A.M; SILVA, E.A., 2012). É definida como a química que estuda os 

compostos de carbono. Os compostos orgânicos são encontrados em todos os seres 

vivos. Em nosso organismo, por exemplo, somos feitos de moléculas orgânicas, sendo 

estes componentes de estruturas como as células e o próprio DNA, nelas presente. No 

meio ambiente, assim como os seres humanos, as plantas e todos os organismos vivos 

são constituídos em sua maior parte de moléculas orgânicas, tais como ureia, amido, 

glicose, lipídios, hormônios, aminoácidos etc. A química orgânica, também está 

presente nas indústrias para a fabricação e elaboração de medicamentos, dentre eles a 

dipirona sódica, o parecetamol, o ibuprofeno, entre outros. Está presente também na 

indústria de plásticos, corantes, alimentos, combustíveis, entre várias outras. A 

importância da química orgânica em cursos de graduação e pós-graduação é notória, 

devendo ser mais valorizada na educação básica (PERUZZO; CANTO, 2006; 

SOLOMONS; FRYHLE, 2009). 
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1.2 Medicamentos 

 

Desde os tempos antigos o ser humano aprendeu a utilizar as propriedades 

biológicas de substâncias orgânicas encontradas na natureza, em rituais religiosos, na 

cura de doenças e também como veneno. A maior parte dessas substâncias era extraída 

de forma artesanal de plantas e as substâncias eram usadas como poções ou antídotos. 

Galeno (129-199 a.C), considerado o fundador da farmácia, fez uso de extratos vegetais 

para curar diversas enfermidades, emprestando seu nome às formulações, denominadas 

fórmulas galênicas. A partir dele, o homem aprendeu a usar as plantas na forma de chá 

para curar ou como bebida sagrada, em rituais e festividades pagãs, identificando suas 

propriedades alucinógenas ou afrodisíacas (BARREIRO, 2001).  

Muitos componentes químicos desses chás e poções foram identificados 

posteriormente como substâncias extremamente ativas no Sistema Nervoso Central 

(SNC) como, por exemplo, o harmano e a harmina (Figura 1). Após muitos estudos 

químicos e estruturais a morfina é um exemplo de poderoso anestésico com ação no 

SNC. Devido ao reconhecimento de propriedades nocivas da morfina, como a 

tolerância, a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda seu uso somente em 

casos específicos, como no alívio das dores de certos tumores centrais em pacientes com 

câncer terminal (BARREIRO, 2001).  

 

Figura 1 - Estruturas químicas. A – Harmano. B – Harmana. C – 

Serotonina. D – Morfina 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

Fonte: Modificado de BARREIRO, 2001. 

 

A relação próxima da Química Medicinal com a Química Orgânica permite 

trabalhar vários conteúdos do seu currículo, tais como Fórmulas Químicas, 

Classificação de cadeias carbônicas, Funções Orgânicas, Propriedades Físicas dos 

Compostos Orgânicos e Isomeria. Assim, utilizando a Química Medicinal como tema 
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disparador, o que mostra como é válido trabalhar a história das ciências e o cotidiano do 

aluno como pontos de partida para um processo de ensino aprendizagem de qualidade. 

 

1.3 Conceito de Química Verde 

 

A química contribui para a melhoria da qualidade de vida, pois está presente em 

vários aspectos do nosso cotidiano, como a produção de alimentos, medicamentos, 

roupas, combustíveis e outros. Somente no ano de 2008, a indústria química, em todo o 

mundo, faturou mais de US$ 5.000 bilhões (ABIQUIM, 2016), porém as atividades 

químicas muitas vezes trazem sérios e irreversíveis prejuízos à natureza e ao próprio 

homem, sendo responsável por parte da emissão de substâncias tóxicas no meio 

ambiente, ocasionando verdadeiros desastres ambientais (LENARDÃO et al., 2003). 

Por este motivo existe um grande esforço científico a fim de reduzir esse 

impacto poluidor, utilizando metodologias onde é possível obter benefícios econômicos 

e ao mesmo tempo minimizar a poluição. Atualmente, as práticas de produção mais 

limpa, eco-eficiência e prevenção à poluição estão disseminadas por várias empresas e 

têm como principal característica a avaliação detalhada de todas as etapas de um 

processo a fim de otimizá-lo. Essa nova ideologia de redução do impacto químico no 

meio ambiente vem sendo chamada de “Green chemistry”, termo adotado pela IUPAC, 

ou ainda, de química verde, química limpa, ou química autossustentável, que pode ser 

definida como a utilização de uma série de princípios que visam reduzir ou eliminar o 

uso e a geração de substâncias nocivas ao homem e ao meio ambiente. Como exemplos 

aplicáveis temos: novos produtos e processos a partir da glicerina obtida na produção de 

biodiesel, aplicações no segmento de tintas etc. (MOTA et al., 2009; MENDES;  

SERRA, 2012). 

Há 12 princípios elementares que devem ser seguidos quando se pretende 

implantar a química verde (LENARDÃO et al., 2003, p.124): 

1. Prevenção; 

2. Economia de Átomos; 

3. Síntese de Produtos Menos Perigosos.  

4. Desenho de Produtos Seguros.  

5. Solventes e Auxiliares mais Seguros.  
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6. Busca pela Eficiência de Energia. Um procedimento sintético ideal ocorre à 

temperatura e pressão ambiente, o que dificilmente acontece, pois muitos procedimentos 

requerem aquecimento.  

7. Uso de Fontes Renováveis de Matéria-Prima.  

8. Evitar a Formação de Derivados. 

9. Uso de catalisadores. 

10. Desenho para a Degradação. 

11. Análise em Tempo Real para a Prevenção da Poluição.  

12. Química Intrinsecamente Segura para a Prevenção de Acidentes. 

 

1.4 Uso de micro-ondas em síntese orgânica 

 

O forno micro-ondas é um eletrodoméstico bastante utilizado nos dias de hoje, e 

está presente na maioria das cozinhas, copas e espaços culinários, sendo muito útil no 

preparo e no descongelamento de alimentos, pela agilidade e praticidade. Muitas 

pessoas não tem a clareza de como se dá o seu aquecimento e o seu funcionamento. As 

micro-ondas, utilizadas para o aquecimento, são uma fonte de energia na forma de 

energia eletromagnética, assim como a luz ou ondas de rádio, e ocupam uma parte do 

espectro de força eletromagnética situada entre 10
3
 e 10

5
 MHz. São forças 

eletromagnéticas de baixa frequência, elevado comprimento de onda e não ionizantes, 

ou seja, ao serem irradiadas sobre determinado objeto, seu principal efeito é térmico, 

através da agitação das moléculas (COSTA, 1995). 

O magnéton é o componente mais importante do micro-ondas, pois sob vácuo, 

converte energia elétrica em micro-ondas. Uma diferença de potencial constante é 

aplicada gerando um campo magnético, que ordena as moléculas polares presentes nos 

alimentos fazendo com que estas se aqueçam devido à energia cinética de rotação 

dipolar (BARBOSA et al., 2011). 

Recentemente, tem-se estudado reações químicas conduzidas em forno de 

micro-ondas de cozinha ou em reatores adaptados. Os primeiros relatos de sínteses 

orgânicas conduzidas em forno de micro-ondas doméstico surgiram em 1986 em dois 

trabalhos, independentes, de Gedye e Guigere. As reações foram conduzidas num frasco 

selado, comparando-as com o aquecimento convencional em placa de aquecimento, 

Figura 2, que a traz quatro exemplos comparativos de reações orgânicas realizadas em 

aquecimento clássico e aquecimento usando micro-ondas, os rendimentos em 
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porcentagem são melhores em reações realizadas em micro-ondas que se procedem em 

menor tempo. Uma notável redução no tempo de reação foi observada, despertando 

grande interesse na área, visto que algumas reações podem levar até mesmo dias para 

terminar, em se usando o método de aquecimento tradicional (SANSEVERINO, 2002). 

 

Figura 2 - Primeiras reações conduzidas em aparelhos de micro-ondas 

domésticos. 

 

Fonte: Modificado de SANSEVERINO, 2002. 

 

Posteriormente, foram estudadas reações realizadas em micro-ondas doméstico, 

sem uso de solvente. Esta técnica tem sido apontada como um procedimento de 

Química Verde ou Química Limpa, pois elimina a necessidade de reciclar, descartar e 

manipular o solvente orgânico, que muitas vezes é tóxico, inflamável e/ou ataca a 

camada de ozônio (VARMA, 1999; SANSEVERINO, 2002). 

Revistas científicas com grande visibilidade mundial publicam artigos sobre 

atividades experimentais de química orgânica, aplicando química verde e fazendo o uso 

de micro-ondas caseiro. Como exemplo pode-se citar a síntese da N-fenil-sucinimida, 

que é um precursor na rota sintética de substâncias bioativas. O uso do micro-ondas 

caseiro, além de fácil e barato, leva a produtos puros com 60% de rendimento e em 

menor tempo reacional (quatro minutos), o que viabiliza sua aplicação em sala de aula, 

seja para o Ensino Médio ou Ensino Superior (SHELL et al., 2011). 
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Nesse sentido, este projeto pretendeu usar o micro-ondas doméstico na síntese de 

um famoso medicamento, demonstrando conceitos de química verde. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar conceitos básicos de identificação de 

funções orgânicas, utilizando uma atividade experimental em sala envolvendo a síntese 

do salicilato de metila (gelol), fazendo uso de um micro-ondas e valorizando conceitos 

de química verde.   

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Para atingir o objetivo geral desta pesquisa foram traçados os seguintes objetivos 

específicos:  

- Aplicar questionário simples para avaliar o conhecimento dos alunos acerca dos temas: 

energia, micro-ondas, reconhecimento de funções orgânicas, reações e transformações. 

- Sintetizar o Salicilato de metila, usando um aparelho de micro-ondas doméstico em 

sala de aula. 

- Discutir o processo experimental utilizado e estudar os grupos funcionais e suas 

conversões. 

- Aplicar o questionário pós-aula experimental.   
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3 JUSTIFICATIVA 

O presente trabalho visa atrair a atenção do aluno via experimentação, para 

temas importantes do currículo mínimo de química do 3º ano do Ensino Médio do 

Estado do Rio de Janeiro, a partir de um procedimento inédito, o da síntese do gelol, 

usando micro-ondas caseiro em sala de aula. Esta metodologia é de baixo custo e fácil 

execução, mais rápida que a convencional, além de abordar conceitos de química verde, 

devido à ausência de solvente e aquecimento por micro-ondas.  
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

A reação de esterificação é um exemplo muito importante para o ensino de 

transformações de grupos funcionais (SOLOMONS; FRYHLE, 2009). A figura 3 

apresenta a reação química em questão.  

 

Figura 3 - Reação de obtenção do salicilato de metila a partir de uma reação de 

esterificação. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Existem inúmeras classes de reações orgânicas. Neste trabalho utilizou-se uma 

reação de esterificação, que consiste em uma substituição nucleofílica. Temos um 

nucleófilo, o metanol, que substitui o grupo hidroxila do ácido salicílico, em meio 

ácido, eliminando água, um bom grupo de saída (Figura 4). Esta reação é de extrema 

importância para a síntese de inúmeras substâncias bioativas (VITORIO et al., 2015).  

 

Figura 4 - Mecanismo de reação entre o metanol e o ácido salicílico em meio ácido. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

O presente trabalho qualitativo se caracteriza como estudo de caso. A pesquisa 

se divide em três etapas:  

1 – Aplicação de questionário prévio a aula expositiva; 

2 – Aula teórico experimental; 

3 – Reaplicação do questionário posterior a aula expositiva. 

A etapa 2 consistiu um experimento de relevância sociocientífica, e contou com 

a participação de uma turma de 2º ano do Ensino Médio com 30 alunos do Colégio 

Estadual José Maria de Brito. 

 

5.1 Questionário Prévio 

 

O questionário visou colher dados sobre o que os alunos pensam sobre os temas 

abordados no experimento, tais como: energia, micro-ondas, química orgânica, reações 

e transformações. 

Perguntas: 

1 – Qual o tipo de reação orgânica proposta no experimento? 

a) Basificação;  

b) Esterificação;  

c) Oxidação. 

    

2 – Qual a vantagem do forno de micro-ondas em relação ao forno comum? 

a) A forma de aquecimento é igual para ambos, mas o tempo é menor;  

b) A forma de aquecimento é melhor e o tempo menor;      

c) A forma de aquecimento é melhor, e o tempo é semelhante para ambos. 

 

3 – O micro-ondas pode ser usado para fazer reações químicas? 

a) Sim; 

b) Não; 

c) Talvez. 

 

4 – Qual meio reacional seria importante na reação proposta no experimento em 

sala de aula?  
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a) Básico, para desprotonação da hidroxila do grupamento ácido 

carboxílico; 

b) Neutro, para que não haja mudança no pH; 

c) Ácido, para que haja protonação da carboxila do grupamento ácido 

carboxílico. 

 

5 – Em relação à química e ao meio ambiente pode-se afirmar que: 

a) Os processos químicos são responsáveis pela contaminação ambiental; 

b) Os processos químicos são responsáveis pela preservação ambiental; 

c) Os processos químicos, dependendo do seu uso, podem contaminar ou 

preservar o meio ambiente. 

 

6 – Em sua opinião, o que é química verde?  

a) É uma linha de pensamento que tem se difundido cada vez mais a fim de 

tornar a química mais consciente;  

b) Consiste na utilização de um conjunto de princípios que reduzem ou 

eliminam o uso ou a geração de substâncias perigosas durante o planejamento, 

manufatura e aplicação de produtos químicos;  

c) Aquela que usa materiais recicláveis, para incentivar a conscientização 

dos profissionais. 

 

7 – O que é uma reação química? 

a) É quando certas substâncias sofrem transformações químicas em relação 

ao seu estado inicial (reagentes); 

b) É quando certas substâncias sofrem transformações físicas em relação ao 

seu estado inicial (reagentes); 

c) É quando certas substâncias sofrem transformações em relação ao seu 

estado inicial (produtos). 

 

8 – Dado o trecho: “Após deixar a solução reacional esfriar, adicionar 20 mL 

NaHCO3 5% (m/v) com bastante agitação”. Para que serve a adição de bicarbonato de 

sódio? 

a) Neutralizar a solução; 

b) Salificar a solução; 
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c) Acidificar a solução. 

 

9 – Dado o trecho: “Transferir a solução aquosa para um funil de separação e 

extrair com 50 mL de éter etílico”. A palavra extrair significa: 

a) Destilar; 

b) Reagir; 

c) Remover. 

 

10 – Uma reação de esterificação ocorre entre um 

a) ácido carboxílico e um álcool; 

b) éter e um álcool; 

c) aldeído e uma cetona. 

 

5.2 Experimento em sala de aula 

 

A atividade foi realizada em duas aulas: 

1ª etapa: Aplicação de um questionário prévio com posterior aula teórica 

apresentando os temas a serem abordados.  

2ª etapa: Atividade experimental e reaplicação do questionário. 

Procedimento experimental 

Em um erlenmeyer de 50 mL são adicionados, cuidadosamente, 122 mg de ácido 

salicílico, 2 mL de metanol e 0,5 mL de ácido sulfúrico. Colocar o erlenmeyer em um 

aparelho de micro-ondas doméstico na sua potência máxima, aproximadamente 600W, 

durante 30 segundos. Após deixar a solução reacional esfriar, adicionar 20 mL NaHCO3 

5% (m/v) com bastante agitação, até completa neutralização (verificar com papel de 

pH). 

Transferir a solução aquosa para um funil de separação e extrair com 50 mL de 

éter etílico. Secar a fase orgânica extraída com sulfato de sódio. Deixar o solvente 

evaporar à Temperatura Ambiente.  

Observação: Para maior segurança dos alunos o professor foi quem manipulou o 

ácido sulfúrico, pois a sala de aula não possuía exaustor. A extração e isolamento final 

foram feitos pelo professor em laboratório (UFRRJ) próprio para esse procedimento. 
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5.3 Aplicação do questionário após atividade experimental 

 

O questionário respondido foi o mesmo utilizado anteriormente. O intuito desta 

aplicação foi avaliar as possíveis mudanças de opinião após a atividade experimental. 
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6 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O experimento foi realizado em sala de aula, nas dependências do colégio, pois o 

CEJMB não possui laboratório para aulas práticas. Isto demonstra que a ausência de 

laboratórios de Ciências não inviabiliza o uso de atividades experimentais de baixo 

custo durante o curso de Química. Ainda que sua existência seja um fator de melhoria 

da qualidade do trabalho do professor de química. 

Durante todas as etapas do experimento os alunos se mostraram muito 

interessados e participativos, sem conversas paralelas, mas, sim, com muitas perguntas 

sobre o tema e, principalmente, sobre o experimento.  

Os alunos responderam um questionário em dois momentos, antes e após a 

aplicação do experimento, sendo observada uma mudança considerável nas respostas 

após aula experimental, sendo notória uma maior clareza em relação ao tema abordado 

(Figura 5). 

Figura 5 - Dia da aplicação do Produto Acadêmico Final 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A seguir, a análise das respostas dos questionários pré e pós-atividade: 
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Pergunta 1 – Qual o tipo de reação orgânica proposta no experimento? 

a) Basificação;  

b) Esterificação;  

c) Oxidação. 

Análise das respostas: 53% dos alunos marcaram resposta errada antes da 

aplicação do experimento. Mas após a aula experimental 93% dos alunos marcaram a 

resposta certa. A aula experimental foi importante fator para o aumento da capacidade 

dos alunos de entender a classificação da reação que foi realizada. 

 

Pergunta 2 – Qual a vantagem do forno de micro-ondas em relação ao forno comum? 

a) A forma de aquecimento é igual para ambos, mas o tempo é menor;  

b) A forma de aquecimento é melhor e o tempo menor;      

c) A forma de aquecimento é melhor, e o tempo é semelhante par ambos. 

Análise das respostas: A forma de aquecimento no micro-ondas é mais 

homogênea que a convencional e tem grande vantagem, o tempo reduzido. 50% dos 

alunos marcaram a resposta errada antes da aplicação do experimento, porém, após a 

aula experimental, 77% dos alunos marcaram a resposta certa. Um fator a ser discutido 

nesta avaliação é a importância do conhecimento de materiais ou aparelhos que 

utilizamos em nossa casa, trabalho, escola etc. Pois o entendimento do seu 

funcionamento pode nos proporcionar formas variadas de uso além da sua utilização 

convencional. Ao apresentarmos uma reação química feita com o auxílio do micro-

ondas os alunos puderam entender seu uso e funcionamento, bem como sua 

versatilidade de uso. Assim, quando nos utilizamos na prática de ensino em sala de aula, 

de materiais de forma adaptada, reciclados ou reutilizados, estamos contribuindo para 

uma nova dimensão na abordagem do processo de ensino e aprendizagem. 

 

Pergunta 3 – O micro-ondas pode ser usado para fazer reações químicas? 

a) Sim; 

b) Não; 

c) Talvez. 

Análise das respostas: Esta questão é interessante para avaliar se os alunos têm em 

mente a utilização do aparelho de micro-ondas somente para uso doméstico. 37% dos 

alunos marcaram a resposta errada antes da aplicação do experimento, mas, após a aula 
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experimental, 100% dos alunos marcaram a resposta certa, mostrando que a prática 

trouxe outros olhares para os alunos sobre o uso do micro-ondas caseiro.  

 

Pergunta 4 – Qual meio reacional seria importante na reação proposta no experimento 

em sala de aula?  

a) Básico, para desprotonação da hidroxila do grupamento ácido carboxílico; 

b) Neutro, para que não haja mudança no pH; 

c) Ácido, para que haja protonação da carboxila do grupamento ácido 

carboxílico. 

Análise das respostas: A questão avalia se os alunos entenderam a função do 

ácido sulfúrico como catalisador. 73% dos alunos marcaram a resposta errada antes da 

aplicação do experimento, mas após o experimento 90% dos alunos marcaram a 

resposta certa. A importância dos conceitos de acidez e basicidade, bem como sua 

classificação, força e uso faz parte dos conteúdos trabalhados com o aluno. Estes 

ensinamentos são trabalhados em consonância com o seu cotidiano, como por exemplo, 

os ácidos presentes nos alimentos como o vinagre e o ácido cítrico e as bases como 

medicamento na forma de leite de magnésia.   

 

Pergunta 5 – Em relação à química e ao meio ambiente pode-se afirmar que: 

a) Os processos químicos são responsáveis pela contaminação ambiental; 

b) Os processos químicos são responsáveis pela preservação ambiental; 

c) Os processos químicos, dependendo do seu uso, podem contaminar ou 

preservar o meio ambiente. 

Análise das respostas: Os conceitos de química verde foram abordados na aula 

prática, mas também em outras aulas de química e em aulas de biologia. 80% dos 

alunos marcaram a resposta certa antes da aplicação do experimento, aumentando para 

90% após a atividade. O assunto meio ambiente é de fundamental importância e sua 

discussão viabiliza e valoriza um trabalho interdisciplinar. Com este experimento foi 

possível aprofundar os conceitos de química verde, e, também, apresentar aos alunos, de 

forma prática, a importância de se pensar em alternativas como reutilização de 

materiais, diminuição de etapas em processos, reciclagem e economia de luz e água, 

evitando sempre o desperdício. 
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Pergunta 6 – Em sua opinião, o que é química verde?  

a) É uma linha de pensamento que tem se difundido cada vez mais a fim de tornar a 

química mais consciente;  

b) Consiste na utilização de um conjunto de princípios que reduzem ou 

eliminam o uso ou a geração de substâncias perigosas durante o 

planejamento, manufatura e aplicação de produtos químicos;  

c) Usa materiais recicláveis, para incentivar a conscientização dos profissionais. 

Análise das respostas: A química verde é estruturada em 12 princípios, em 

relação aos quais se avaliou o conhecimento dos alunos sobre este tema. 77% dos 

alunos marcaram a resposta errada antes do experimento, e após 70% marcaram a 

resposta certa. Este assunto é pouco vivenciado no cotidiano do aluno, o que justifica o 

desconhecimento apresentado antes do experimento. Houve uma mudança clara na 

forma de pensar destes alunos quando foi introduzido um conceito novo e atual. Um 

fato interessante é que alguns dos princípios da Química verde podem ser aplicados no 

cotidiano dos alunos nas atividades domésticas, como Busca pela Eficiência de Energia 

e Solventes e Auxiliares mais Seguros. 

 

Pergunta 7 – O que é uma reação química? 

a) É quando certas substâncias sofrem transformações químicas em relação ao 

seu estado inicial (reagentes); 

b) É quando certas substâncias sofrem transformações físicas em relação ao seu 

estado inicial (reagentes); 

c) É quando certas substâncias sofrem transformações em relação ao seu estado 

inicial (produtos). 

Análise das respostas: Em uma reação química os reagentes são as substâncias 

iniciais enquanto os produtos as substâncias finais de um processo químico. 43% dos 

alunos marcaram a resposta errada antes da aplicação do experimento e, após, 30% 

ainda marcaram a resposta errada. Houve uma mudança conceitual, porém ainda se faz 

necessário trabalhar este assunto, utilizando metodologias que permitam apresentar os 

conceitos de forma mais clara e com melhor entendimento, podendo ser com o uso de 

outras metodologias como os jogos didáticos ou o uso de vídeos, mas também em aulas 

em um formato mais tradicional.  
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Pergunta 8 – Dado o trecho: “Após deixar a solução reacional esfriar, adicionar 20 mL 

NaHCO3 5% (m/v) com bastante agitação”. Para que serve a adição de bicarbonato de 

sódio? 

a) Neutralizar a solução; 

b) Salificar a solução; 

c) Acidificar a solução. 

Análise das respostas: O bicarbonato de sódio é importante para neutralizar o ácido 

sulfúrico que ainda esteja em solução, é uma reação clássica de neutralização. Apesar de 

não fazer parte do Currículo Mínimo, a discussão do caráter ácido-base de sais, o 

bicarbonato de sódio é uma das drogas usadas para atuar na acidez estomacal, o que 

torna o assunto próximo do cotidiano do aluno. 43% dos alunos marcaram a resposta 

certa antes do experimento, melhorando o índice para 63% após a aula experimental. 

Não foi uma mudança tão grande quanto o esperado, mesmo com a observação da 

formação de muita espuma, pela liberação de CO2 no frasco com a solução reacional.  

 

Pergunta 9 – Dado o trecho: “Transferir a solução aquosa para um funil de separação e 

extrair com 50 mL de éter etílico”. A palavra extrair significa: 

a) Destilar; 

b) Reagir; 

c) Remover. 

Análise das respostas: A palavra extrair significa remover uma substancia de uma 

fase para outra, no caso, da aquosa para a orgânica. 73% dos alunos marcaram a 

resposta certa antes mesmo da aplicação do experimento, aumentando para 90% após a 

atividade. O processo de extração é um processo do cotidiano do aluno como, por 

exemplo, no ato de fazer um chá ou café. 

 

Pergunta 10 – Uma reação de esterificação ocorre entre um 

a) ácido carboxílico e um álcool; 

b) éter e um álcool; 

c) aldeído e uma cetona. 

Análise das respostas: Esta reação é bastante trabalhada durante o curso de 

Química Orgânica no Ensino Médio, além de ser bastante explorada nos concursos. 

23% dos alunos marcaram a resposta certa antes da aplicação do experimento, 

aumentando para 77% após a aula experimental.  
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Um dos objetivos deste trabalho era consolidar o conhecimento dos alunos sobre 

o reconhecimento de funções orgânicas e de suas transformações, o que aumentou 

consideravelmente. A Tabela 1 e a Figura 6 mostram de forma ampla os resultados do 

questionário antes e após o experimento, em destaque as mudanças mais importantes 

nas perguntas 4, 10 e 1, respectivamente, onde o percentual de transição das respostas 

erradas para as corretas foi maior. 

 

Tabela 1.  Análise comparativa do questionário pré e pós-experimento  

considerando as respostas corretas. 

Questão   

Questionário 

Prévio   

Questionário Pós-

experimento 

1   47%   93% 

2 

 

50% 

 

77% 

3 

 

63% 

 

100% 

4 

 

27% 

 

90% 

5 

 

80% 

 

90% 

6 

 

23% 

 

70% 

7 

 

57% 

 

70% 

8 

 

43% 

 

63% 

9 

 

73% 

 

90% 

10   23%   77% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 6 - Gráfico da análise comparativa dos questionários pré e pós-

experimento. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A aplicação de uma aula experimental é uma ferramenta de grande importância 

na sala de aula, pois permite abordar temas variados com temáticas variadas como, por 

exemplo, as transformações orgânicas.  A reação trabalhada permitiu o uso de materiais 

e aparelhos que fazem parte do cotidiano dos alunos, obtendo uma melhoria na 

aprendizagem como o aumento da fixação dos conteúdos, da clareza de conceitos, da 

conscientização de cuidados com o meio ambiente, economia de recursos e da 

cidadania.  

Os dados coletados a partir dos questionários aplicados antes e após da atividade 

apresentaram melhora considerável nos percentuais de acerto após o experimento.  

Portanto, pode-se concluir que a utilização de experimentos na sala de aula é 

uma metodologia que pode trazer um dinamismo e uma melhora no aprendizado de 

conteúdos químicos e sobre o cotidiano do aluno, mesmo quando a escola não apresenta 

um ambiente adequado para a realização deste tipo de atividade.  

A prática experimental pode estar associada a conceitos de química verde o que 

traz uma maior consciência ao aluno, sendo possível fazê-lo no Ensino Médio com 

reagentes e materiais de baixo custo e toxicidade. 

O letramento em química também foi alcançado no trabalho pois muitas 

questões foram respondidas corretamente apenas após a abordagem e explicação dos 

termos na aula experimental, o que valoriza ainda mais os resultados acadêmicos 

obtidos. O que nos leva a refletir sobre o papel da sociedade científica, dos profissionais 

da Química e, especialmente, dos professores da educação básica, em relação ao 

compromisso de educação química em uma perspectiva inclusiva. 
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