
PERFUMES



De acordo com a Abihpec (Associação
Brasileira da Indústria de Higiene
Pessoal, Perfumaria e Cosméticos), o
faturamento dos fabricantes de
perfumes e colônias deve crescer cerca
de 20% ao ano no Brasil.
“http://www.mdic.gov.br/index.php/competitividade-

industrial/ce-bim/105-assuntos/competitividade-
industrial/475-regime-de-autopecas-nao-produzidas-ex-
tarifarios-de-autopecas-11”

"Em todas as categorias de

consumo de produtos pessoais e de

cosméticos, o Nordeste está

crescendo mais que a média

nacional.” disse o presidente da
Abihpec, João Carlos Basílio.

http://www.mdic.gov.br/index.php/competitividade-industrial/ce-bim/105-assuntos/competitividade-industrial/475-regime-de-autopecas-nao-produzidas-ex-tarifarios-de-autopecas-11


A rede O Boticário tem no Nordeste 50% do
faturamento em perfumes e colônias. "O
consumo de perfumaria no Nordeste é o maior
do país, principalmente nas colônias com
concentração menor. É uma região em que o
cheiro é muito valorizado", diz a gerente
Tatiana Ponce.

A Natura, líder na venda de perfumes e colônias na região,
tem perspectivas ainda melhores para os próximos anos "A
penetração do perfume no Nordeste é muito maior em
comparação às outras regiões e está relacionada a questões
culturais e climáticas”, diz Eduardo Costa, diretor de
marketing da empresa.



O PERFUME

➢Os perfumes são feitos com uma
combinação de fragrâncias, distribuídas
segundo o que os perfumistas
denominam de notas de um perfume.

➢ Per -> origem de

➢ Fumare -> fumaça

➢Os árabes desenvolvem as
melhores técnicas para a fabricação
dos perfumes.

➢No final do século XIII, Paris torna-se
a capital mundial do perfume, e a
Alemanha a capital das colônias.



CURIOSIDADES SOBRE OS PERFUMES

- No século XVIII, Luíz XV decretou que para
cada dia da semana deveria haver uma
fragrância diferente na corte.

-O óleo de almíscar está presente na
maioria dos perfumes e colônias
masculinas. Ele é extraído de glândulas
do veado almiscareiro.

No ano de 1900 cerca de 1400 kg de óleo de almíscar
foram produzidos, causando a morte de 50 mil
animais. Atualmente o comércio mundial de almíscar
é limitado a 300 kg por ano, muitas marcas optaram
pelo uso do óleo de almíscar sintético.



Relacionando quantidades
Ex.1: Levando em consideração a produção de óleo
de almíscar (para produzir 1400 kg de óleo de
almíscar foi necessário a morte de 50 mil animais).
Calcule:

a) Com a morte de um animal é possível produzir
quanto do óleo de almíscar?

Resolvendo: se temos uma relação entre 2
grandezas, é possível calcular a variação de uma em
relação a outra através da regra de três.

Animais mortos Massa de óleo produzido Resultado

50000 animais----------1400 kg de óleo
1 animal-----------------X kg de óleo

X = 0,028kg ou
28g de óleo



Relacionando quantidades

b) Levando em conta a legislação atual (Atualmente o
comércio mundial de almíscar é limitado a 300 kg de óleo
essencial por ano), quantos animais ainda morrem por
ano?

Resolvendo:

Animais mortos Massa de óleo produzido Resultado

50000 animais----------1400 kg de óleo
X animal-----------------300 kg de óleo

X = 10714 animais mortos 
por ano

A regra de três é muito usada em cálculos químicos, 
basta conhecer a relação entre as grandezas utilizadas.



ESSÊNCIAS

➢A maioria das essências
naturais são obtidas pela técnica
de extração por solvente.

➢Algumas essências chegam a
ter mais de 30 componentes.

➢As fragrâncias naturais são
extraídas de alguma plantas ou
animais. As artificiais são
produzidas em laboratórios.

Curioso como a molécula artificial
não precisa ser exatamente igual a
fórmula da natural para nosso
cérebro identificar o mesmo cheiro



A LIGUAGEM DOS QUÍMICOS

▪ Assista o vídeo antes de prosseguir:

https://www.youtube.com/watch?v=lQ5bMlxgbdc&list
=PL973A6CB0782ECE60&index=29

▪ Usando um raciocínio parecido ao apresentado no 
vídeo para calcular a quantidade de missangas:

Se você tem a massa individual de cada átomo, 
disponível na tabela periódica, é possível calcular a 
massa de uma molécula?

https://www.youtube.com/watch?v=lQ5bMlxgbdc&list=PL973A6CB0782ECE60&index=29


-Para produzir 1 kg de essência
de jasmim são necessários cerca
de 8 milhões de flores e custa em
torno de 5000,oo dólares.

1 kg de essência artificial de
jasmim custa 5,00 dólares.
(http://qnesc.sbq.org.br/online/q
nesc04/quimsoc.pdf)

- Para produzir 1 kg de essência de
rosas são necessárias 5 toneladas
dessas flores.

CURIOSIDADES SOBRE OS 
PERFUMES

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc04/quimsoc.pdf


ESSÊNCIAS

➢Voltando às essências. Apesar do cérebro identificar o mesmo
cheiro para moléculas com estruturas tão diferentes, não se engane,
o olfato humano é complexo e muito eficiente.

Principais componentes das 
fragrâncias naturais

Principais componentes das 
fragrâncias artificiais



O OLFATO

Existem cerca de 50 milhões de células
receptoras em cada cavidade nasal que são
capazes de identificar mais de 10.000 odores
diferentes.

Em menos de um segundo
somos capazes de detectar, no
ar, a presença de substâncias de
concentração tão baixa que
nenhuma máquina consegue
detectar.



PROBLEMATIZANDO

▪ Será que produtos sintéticos 
só servem para agredir o 
meio ambiente?

▪ Como podemos ver, as fragrâncias sintéticas, não 
só deixaram o preço dos perfumes mais acessível, 
como também ajudou na preservação da natureza. 
Quando for comprar um cosmético, leia o rótulo, se 
informe, prefira fragrâncias artificiais.



Mãos na massa

Um bom perfume pode ser preparado utilizando-se as
seguintes proporções: álcool, 76 mL; essência, 10 mL;
fixador, 2 mL; propileno glicol, 2 mL, e água destilada,
10 mL. As essências podem ser adquiridas
comercialmente e você pode fazer o seu em casa.



O TRABALHO DO QUÍMICO

▪ Uma tarefa básica antes de
se iniciar um trabalho no
laboratório é separar os
reagentes, quantificar as
quantidades que serão
usadas nas devidas
proporções. Executando
cálculos simples
relacionando diferentes
unidades de medidas em
regras de três ou
convertendo unidades.



O TRABALHO DO QUÍMICO

▪ Quanto mais ampliamos a imagem é possível
observar detalhes cada vez menores, que devido ao
seu tamanho utiliza uma escala de medida própria.



O TRABALHO DO QUÍMICO

As medidas de comprimento, massa e volume são 
importantes em várias áreas.

No mercado é possível comprar alimentos baseado 
no seu peso, volume, quantidades...



O TRABALHO DO QUÍMICO

A química possui uma linguagem
própria quando se trata de
medidas.

Como átomos e moléculas são
matérias extremamente
pequenas, para o trabalho no
laboratório ser viável existem três
grandezas básicas: massa,
volume e quantidade.



ATÉ BREVE...

▪ Quando o isolamento
acabar voltaremos a falar
sobre a quantificação da
matéria. Vamos trabalhar
com massa molecular,
massa molar, mol,
constante de Avogadro,
volume molar dos gases.



QUER APROFUNDAR OS SEUS 
CONHECIMENTOS SOBRE 

QUANTIFICAÇÃO DA MATÉRIA?

▪ https://www.youtube.com/watch?v=idj5ou1N
WeM

▪ https://www.youtube.com/watch?v=E17LR6p
wUJ4&list=PL-
cWjvjoSJce5YQA0YYsiBqfN5Q4Vjutp&index
=19

https://www.youtube.com/watch?v=idj5ou1NWeM
https://www.youtube.com/watch?v=E17LR6pwUJ4&list=PL-cWjvjoSJce5YQA0YYsiBqfN5Q4Vjutp&index=19


❖http://www.mundoeducacao.com.br/quimica/esteres-aroma-
sabor-artificial-alimentos.htm
❖http://www.qmc.ufsc.br/organica/exp10/eugenol.html
❖http://www.qmc.ufsc.br/qmcweb/artigos/quimiosensores.htm
❖http://www.portaldebranding.com/v1/?p=7488
❖http://g1.globo.com/jornalhoje/0,,MUL1156894-16022,00-
NORDESTINOS+ADORAM+PERFUMES.html
❖http://www.cosmeticosbr.com.br/conteudo/noticias/noticia.as
p?id=1482
❖Química nova na escola volume 4:
http://www.qnesc.sbq.org.br/online/qnesc04/quimsoc.pdf
❖Retondo, Carolina Godinho e Faria, Pedro; Química das
Sensações; Editora Átomo; 3° edição.
❖Leal, Ivana Correa Ramos; Barros, José Celestino; Miranda,
Leandro Soter de Mariz e; Química do amor; Química no
cotidiano.
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