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Resumo: 

 

 

Nessa produção pretende atender as atuais 
expectativas da sociedade em relação ao 
ensino da química que sugere o 
desenvolvimento da cidadania, do senso 
crítico, da formação de indivíduos capazes de 
promover mudanças, de se posicionarem em 
relação a diversos assuntos de forma 
responsável e, principalmente, de ter uma 
aprendizagem significativa. Para isso, utilizou-
se diferentes estratégias de ensino, de tal 
forma que elas possibilitem mudanças 
significativas na forma de ensinar e de 
aprender química abandonando-se o modo 
estritamente tradicional e conteudista de 
abordar os assuntos pertinentes a esse 
componente curricular, não estabelecendo 
relação entre o cotidiano dos alunos com o 
conhecimento científico e provocando nos 
estudantes grande desinteresse pela 
disciplina. A produção será aplicada no 
Colégio Estadual Paraíso do Norte, tendo 
como publico alvo os alunos do 3° ano do 
ensino médio e com objetivo de oportunizar a 
compreensão de conceitos químicos, utilizando 
o tema especiarias como forma de desenvolver 
um trabalho contextualizado, contemplando 
também uma perspectiva histórica do 
desenvolvimento desse tema, e da própria 
química para que os alunos compreendam que 
essa é uma produção humana e sujeita a 
interferência do meio. Nesse material procura-
se trabalhar com estratégias como vídeos, 
textos, figuras, debates, reflexões, experimento 
investigativo, entre outros, amparados por 
outras áreas do conhecimento com o propósito 
de atingir aos objetivos já descritos.  
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APRESENTAÇÃO 

Evidencia-se, atualmente, que a aprendizagem no ensino da química vem 

sendo marcada pela memorização e que essa aprendizagem está desvinculada da 

realidade social do aluno, resultando em um grande desinteresse pela química. 

(OLIVEIRA; GOUVEIA; QUADROS, 2009). Para Bernadelli (2004), os estudantes 

têm dificuldades em relacionar os conteúdos da química com situações cotidianas 

por falta de contextualização nas atividades elaboradas por professores. Ainda, 

segundo a autora, o ensino somente como simples transmissão de conhecimento é 

inadequado ao desenvolvimento intelectual do aluno. 

           Isso nos leva a refletir sobre nossa prática em sala de aula, e nos leva a 

repensar a forma de abordar os conteúdos para que haja a tão esperada 

contextualização com o intuito de promover uma articulação entre teoria e a prática e 

possibilitar uma aprendizagem mais significativa.  

Para reforçar essa ideia, destaca-se a necessidade de utilizar novas 

metodologias de ensino para que os estudantes possam estabelecer relações 

conceituais presentes no ensino da química com sua vida cotidiana, e assim, se 

prepararem para o exercício consciente da cidadania. 

1- UNIDADE DIDÁTICA 

Para atender às exigências e necessidades da sociedade em torno de uma 

aprendizagem que forme um cidadão crítico e que o insira na mesma, a Produção 

Didático-Pedagógica que tencionamos implementar propõe algumas atividades 

diversificadas no tratamento dado ao ensino da química, contemplando pesquisas, 

experimentos, jogos, trabalhos individuais e em grupos, relacionados com o tema 

especiarias, sua história e suas utilizações. A abordagem utilizada será a 

investigativa, pois acreditamos que possibilitará ao aluno uma construção do 

conhecimento relacionado com o cotidiano e os conceitos da Química Orgânica, de 

modo a proporcionar uma aprendizagem mais significativa e desenvolver valores e 

atitudes éticas e morais na sociedade em que vive.  

Nessa linha de pensamento, esse material didático foi elaborado no formato 

de uma unidade didática, para uma carga horária de 32 horas-aulas. Para facilitar a 

organização, o material foi dividido em três etapas, as quais abordarão atividades 

diversificadas para os alunos e com orientações metodológicas direcionadas ao 



professor. O público alvo deste trabalho serão os alunos do 3º ano do ensino médio, 

do Colégio Estadual Paraíso do Norte, de Paraíso do Norte. 

1.1 ETAPA Ι 

Objetivo: Conhecer e compreender a história das especiarias, bem como a utilidade 

desses produtos e sua importância para a economia em diferentes épocas, 

utilizando uma abordagem inicial que envolva às grandes navegações dos séculos 

ΧV e ΧVΙ. 

Tempo: 10 horas-aula. 

 

MATERIAL DIDÁTICO 

ATIVIDADE 1: SONDAGEM DO CONHECIMENTO PRÉVIO DOS ALUNOS 

Para iniciar as atividades será solicitado aos alunos que observem a figura a 

seguinte figura:  

 

 

Figura 1 – Especiarias 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 



A seguir, os alunos serão orientados a refletir sobre as seguintes questões: 

1- Do que trata a figura? 

2- Você consegue identificar alguns dos produtos apresentados nessa figura? 

3- Você sabe o quê são especiarias?  

4- Sabe onde se utilizam as especiarias? 

5- Você conhece algumas? Se você conhece, cite algumas delas. 

6- Em sua casa há utilização de especiarias? Quais e para quê são 

utilizadas? 

7- Em sua opinião qual seria a relação da disciplina química com as 

especiarias? 

Para refletirem sobre as questões anteriormente colocadas, os estudantes 

formarão equipes com três alunos e serão orientados a registrarem suas respostas 

em uma folha. Cada equipe deverá escolher um representante para expor as 

opiniões do grupo para o restante da turma. 

Após essa atividade, será comunicado aos alunos que, durante a realização 

do projeto produzirão um portfólio e que o mesmo deverá ser entregue ao final das 

atividades de implementação. O material será apresentado à comunidade escolar 

durante a feira cultural. Portanto, aos alunos será explicado o que é um portfólio e 

como deverá ser sua elaboração. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ATIVIDADE 2: TEXTOS SOBRE A HISTÓRIA DAS ESPECIARIAS 

Inicia-se agora uma grande viagem sobre a história das especiarias, com o 

intuito de saber como elas surgiram, qual sua importância para humanidade nos 

séculos passados, qual sua relação com o desenvolvimento dos povos, qual sua 

importância atualmente.  

Para isso, serão lidos dois textos, retirados do livro: “Sabores Perigosos- A 

história das especiarias” (DALBY, 2010). 

 Texto-1: O ninho da fénix - A história das especiarias. 

 Texto-2: O que são especiarias. 

 Tal atividade será desenvolvida em grupos de três alunos. Após as leituras, 

os grupos deverão discutir e refletir sobre algumas questões e registrá-las para a 



produção do portfólio. A seguir, um representante de cada grupo expressará as 

opiniões e reflexões de seu grupo para os demais colegas e as respostas serão 

discutidas. Cada grupo também fará seus apontamentos em relação aos textos 

lidos. Em seguida, os alunos serão orientados a elaborarem um painel chamado “Os 

Sabores e Aromas das Especiarias e sua Química Fascinante”. 

Nesse painel serão colocadas informações relativas às especiarias, para isso 

os estudantes pesquisarão o assunto e elaborarão o material utilizando os mais 

diversos gêneros textuais. A montagem desse material terá início na atividade 3 e se 

estenderá até o final da implementação do projeto de intervenção pedagógica, 

momento em que esse será socializado com a comunidade escolar, juntamente com 

o portfólio produzido e outros materiais que serão preparados pelos alunos. 

Vale salientar que cada grupo elaborará um painel que conterá informações a 

respeito de duas especiarias, enquanto o portfólio conterá todas as informações, 

atividades, materiais utilizados e produzidos durante o projeto. 

QUESTÕES PARA REFLETIR E RESPONDER: 

1- Depois de lido o texto “O ninho da fénix” e “O que são especiarias”, pense 

e responda, você tem a mesma opinião a respeito do significado das especiarias? 

Justifique sua resposta. 

2- Quais eram as utilidades dessas plantas aromáticas para a época 

abordada nos textos?  

3- Qual é a diferença entre as ervas e as especiarias? 

4- Vocês já conheciam a história das especiarias na antiguidade? Explique: 

5- Qual a influência delas para a humanidade? 

6- Será que as especiarias têm influências, hoje em dia, como na 

antiguidade? 

7- As especiarias eram usadas somente na culinária? Comente sua resposta: 

8- Que relações existem entre o desenvolvimento dos povos e as 

especiarias? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



ATIVIDADE 3: CONHECENDO AS ESPECIARIAS 

Depois da leitura dos textos, os alunos permanecerão n reunidos nos mesmos 

grupos para a realização das demais atividades. A professora apresentará um 

planisfério (mapa-mundi), tomando como referência um material publicado por 

Rumold Mercator, em 1587, e disponível no link: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gerardus_Mercator. Este planisfério será confeccionado 

pela professora, terá aproximadamente uma área de 1,5m² e servirá para que os 

grupos representem, por meio de marcadores, os países de origem das especiarias, 

suas rotas terrestres e marítimas proporcionando assim, um registro histórico de sua 

importância na época. O mapa fará parte da exposição juntamente com os demais 

materiais elaborados. 

Após cada grupo receberá o nome de duas especiarias, entre elas: cravo-da-

índia, canela, pimenta-do-reino, anis-estrelado, noz-moscada, gengibre, ginseng, 

cúrcuma, açafrão, baunilha, cardamomo, cominho, gergelim, entre outras. A seguir 

iniciarão pesquisas orientadas na internet, em livros e revistas especializadas, 

coletando ilustrações das especiarias, suas respectivas plantas de origem, 

características, nomes científicos, utilidades farmacológicas, países de origem e 

outras curiosidades que entenderem ser pertinentes ao assunto, além de 

conseguirem amostras das referidas especiarias. 

Todas essas informações serão utilizadas na produção do painel “Os Sabores 

e aromas das Especiarias e sua Química Fascinante”. Em cada aula, será destinado 

um tempo de aproximadamente 10 min para os grupos trabalharem na produção do 

painel. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ATIVIDADE 4: EXIBIÇÃO DO FILME - “1492- A CONQUISTA DO PARAÍSO” 

Após conhecerem um pouco mais sobre as especiarias, os alunos assistirão 

ao filme editado, de 45min e 58s. 1492 – A Conquista do Paraíso, disponível no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=O6fNI7MLnfY. Assim, ampliarão seus 

conhecimentos e poderão entender como eram feitas as longas viagens que exigiam 

grandes recursos, impulsionadas pelo forte comércio da época, em que os principais 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gerardus_Mercator
https://www.youtube.com/watch?v=O6fNI7MLnfY


produtos eram as especiarias. Essa atividade terá continuidade juntamente com a 

atividade 5 descrita a seguir, e também servirá para compor o painel e o portfólio. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ATIVIDADE 5: TEXTO RELATANDO A VIAGEM DE VASCO DA GAMA 

Depois de assistirem ao filme, os alunos lerão um texto retirado da revista 

Veja intitulado: “A ferro e fogo” que relata a viagem de Vasco da Gama delineando 

pela primeira vez o caminho marítimo para as Índias, derrubando as fronteiras do 

conhecimento e conseguindo alavancar as rotas comerciais e culturais dando início 

ao mundo moderno (SARDENBER,1997). Após lerem o texto, em equipes de três 

alunos, e com base nas informações, produzirão um texto abordando as temáticas. 

Tal texto será repassado à outra equipe que o lerá e fará as considerações que 

acreditarem ser convenientes. Tal atividade poderá promover maior envolvimento de 

todos os alunos, além disso, as equipes poderão contribuir com seus colegas para 

que a produção seja melhorada. Esse material também fará parte do portfólio e pode 

ser mais uma informação para a composição do painel. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ATIVIDADE 6: EXPERIMENTO 

DESCOBRINDO AS UTILIDADES DAS ESPECIARIAS 

Para esta atividade os alunos formarão grupos com quatro integrantes e irão 

ao laboratório para desenvolver o procedimento prático. Esta atividade tem como 

objetivo verificar se as especiarias são conservantes naturais dos alimentos. 

A atividade será iniciada com a seguinte problematização: 

 

“As especiarias são plantas aromáticas utilizadas em alimentos, festividades e 

na medicina. São produtos naturais que podem ser armazenados por longos 

períodos, usados na alimentação para conservar e realçar o sabor, na medicina 

como digestivos, antissépticos, remédios, tônicos e também em bebidas, óleos, 

ceras aromáticas, perfumes e cosméticos” (DALBY, 2010). 



 
Dentre essas especiarias temos a noz-moscada e a canela. Será que tais 

condimentos realmente podem servir como conservantes de alimentos? É comum 

em sua casa utilizar as especiarias como conservante? Será que realmente essas 

especiarias conservam os alimentos? 

 

MATERIAIS: 

 03 saquinhos plásticos; 

 03 fatias de pão; 

 canela em pó; 

 noz moscada ralada. 

PROCEDIMENTO: 

1) Colocar uma fatia de pão em cada saquinho; 

2) Em um dos saquinhos colocar um pouco (uma colher de chá) de noz 

moscada ralada, em outro saquinho um pouco (uma colher de chá) de canela 

em pó e, no último saquinho, apenas a fatia de pão;  

3)  Lacrar os saquinhos; 

4)  Observar e anotar ao longo dos dias (sempre no mesmo horário, mais 

ou menos uma semana) as características visíveis das amostras; 

 Após uma semana, será retomada a problematização inicial. 

QUESTÕES PARA REFLETIR 

1 - O que você observou ao longo da semana? 

2 - Qual a função da noz moscada e da canela? 

3 - Atualmente são usadas especiarias para conservação de alimentos. Você 

usaria esse tipo de conservação? Explique: 

Os dados obtidos serão discutidos com toda a turma, posteriormente, cada 

equipe elaborará um relato a respeito do experimento que será incluído no portfólio. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



ATIVIDADE 7: PESQUISA ORIENTADA 

Os alunos, em grupos de três integrantes, irão ao laboratório de informática 

para pesquisarem o princípio ativo, as fórmulas estruturais e moleculares das 

especiarias. Os grupos pesquisarão sobre as mesmas especiarias distribuídas para 

pesquisa na atividade 3 e para montagem do painel, assim, poderão perceber que a 

química está presente no nosso tema em estudo. 

Essas informações serão anotadas e desenhadas em cartazes, para compor 

o painel e também, reproduzidas em folhas de papel para serem usadas no portfólio. 

 

1.2 ETAPA ΙI 

Objetivo: Compreender conceitos de Química Orgânica com o intuito de 

reconhecer, interpretar e relacionar esses conceitos com o tema especiarias e com o 

cotidiano. 

Tempo: 10 horas-aula. 

 

ATIVIDADE 1: EXTRAÇÃO DOS ÓLEOS ESSENCIAIS CRAVO, CANELA E ANIS 

ESTRELADO 

Utilizando a pesquisa realizada na atividade 7 da etapa Ι ,será enfatizado o 

fato de que as especiarias são plantas aromáticas que possuem substâncias 

extraídas  sob a forma de óleos essenciais  e utilizadas como medicamentos e na 

perfumaria. Mas o que são óleos essenciais? 

 É interessante levarmos em conta, nesse momento, as concepções que os 

estudantes apresentam sobre esse tema. Para dar início à atividade, os alunos farão 

a leitura de um trecho sobre óleos essenciais e que está apresentado a seguir. 

“Os óleos essenciais são compostos aromáticos, voláteis e podem ser de 

origem natural ou sintética. Os de origem natural são extraídos geralmente de 

plantas, flores, raízes ou de animais e os sintéticos são produzidos em laboratório. 

As extrações dos óleos essenciais naturais são realizadas pelos métodos de: 



prensagem, maceração, extração com solventes voláteis, enfleurage e destilação 

por arraste de vapor. A destilação por arraste de vapor é o método mais eficiente e 

de menor custo, sendo o mais indicado para extração dos óleos essenciais de 

determinadas plantas” (GUIMARÃES, OLIVEIRA, ABREU, 2000). 

Além do texto, alguns questionamentos serão realizados: 

Você conhece alguma utilização de óleos essenciais no seu cotidiano? Quais 

são elas? Na sua casa, há produtos que contêm óleos essenciais? Um perfume que 

é produzido com óleos essenciais naturais é melhor que o produzido a partir de 

óleos essenciais sintéticos? 

Para auxiliar a construção de conhecimentos sobre óleos essenciais e o 

esclarecimento das questões, os alunos farão o experimento de extração dos óleos 

essenciais, do cravo, da canela e do anis estrelado por arraste de vapor, utilizando 

materiais alternativos. Para isso, os alunos se organizarão em três grupos e cada 

grupo fará o experimento com um tipo de especiaria. 

Antes de realizarem o experimento investigativo, os alunos assistirão ao 

vídeo: Destilador de Arraste de Vapor com duração de 10min e 52s, disponível no 

link:http://www.pontociencia.org.br/experimentos-

interna.php?experimento=1143&DESTILADOR+DE+ARRASTE+DE+VAPOR, para 

auxiliá-los na montagem do equipamento de destilação que deverão elaborar e 

montar antes de realizarem o experimento investigativo. O vídeo apresenta a 

construção de um destilador de arraste de vapor com materiais alternativos, para a 

extração de óleos essenciais.  

Os estudantes farão também a leitura de um texto impresso descrevendo os 

procedimentos da extração dos óleos essenciais. 

A atividade será iniciada com a seguinte problematização: 

 

“As fragrâncias são obtidas a partir dos óleos essenciais, atualmente esses 

óleos essenciais são ainda extraídos de fontes naturais, contudo, estão cada vez 

mais sendo substituídos por compostos sintéticos. No método natural os óleos 

essenciais devem ser separados do resto da planta e as técnicas se baseiam em 

diferença de solubilidade, volatilidade e temperatura de ebulição. Uma das técnicas 

utilizadas para obtenção dos óleos essenciais é a destilação por arraste de vapor” 

(DIAS e SILVA, 1996).   

http://www.pontociencia.org.br/experimentos-interna.php?experimento=1143&DESTILADOR+DE+ARRASTE+DE+VAPOR
http://www.pontociencia.org.br/experimentos-interna.php?experimento=1143&DESTILADOR+DE+ARRASTE+DE+VAPOR


Para esta atividade utilizamos a destilação por arraste de vapor, em que se 

baseia essa técnica? Por que utilizamos essa destilação em vez da destilação 

simples? 

MATERIAIS: 

 50 cm de cano PVC de ½ ; 

 2 Tê de PVC de ½; 

 2 garrafas  de vidro de 500mL; 

 1 garrafa PET de 2L; 

 1 cola Durepox; 

 1 copo de vidro; 

 4 m de mangueira de nível; 

 1 termômetro; 

 1 fogareiro ou aquecedor; 

 Tela de amianto. 

PROCEDIMENTO: 

Figura 2- Destilador por Arraste de Vapor. 

 

Fonte: http://www.pontociencia.org.br/experimentos-
interna.php?experimento=1143&DESTILADOR+DE+ARRASTE+DE+VAPOR 

 

1- PASSO: CONSTRUINDO O DESTILADOR: 

- Cortar um pedaço de cano de PVC de meia polegada (aproximadamente 30 

cm); 

- Cortar um pedaço de mangueira fina, de aproximadamente 60 cm; 

http://www.pontociencia.org.br/experimentos-interna.php?experimento=1143&DESTILADOR+DE+ARRASTE+DE+VAPOR
http://www.pontociencia.org.br/experimentos-interna.php?experimento=1143&DESTILADOR+DE+ARRASTE+DE+VAPOR


- Encaixar a mangueira dentro do cano de PVC, deixando um dos lados do 

cano passar na parte exterior 8 cm da mangueira, e na outra extremidade do cano, 

pode deixar de fora todo o restante da mangueira.  

2-PASSO: FAZENDO O ENCAIXE DAS CONEXÕES: 

- Utilizando os dois tês de PVC; passar o lado menor da mangueira por dentro 

de um deles, contando que a mangueira entre pelo orifício do meio do tê e possa 

sair por uma das outras duas extremidades; 

- Encaixar o primeiro tê no cano e na outra extremidade, onde a mangueira é 

maior, colocar a mangueira passando pelo segundo tê, contando que a mangueira 

entre por uma das duas extremidades do tê e saia no orifício do meio. 

3- PASSO: ENCAIXE DO TERMÔMETRO: 

- Encaixar o termômetro em um pequeno pedaço de mangueira 

(aproximadamente 10 cm); 

- Colocar o termômetro, já com a mangueira no tê onde ficou o pedaço menor 

da mangueira; 

- Colocar isopor ou cola durepoxi na parte onde fica o termômetro para que 

não haja vazamento no sistema. 

4- PASSO: CONCLUINDO O SISTEMA DE ARRASTE DE VAPOR: 

- No outro tê que esta sem o termômetro, colocar um pedaço de mangueira, 

de aproximadamente 20 cm, deixando apenas 2,5 cm passando no orifício do meio 

do tê, o restante da mangueira segue para parte exterior do tê no mesmo sentido do 

cano. 

5- PASSO: BALÃO DE DESTILAÇÃO: 

- Para substituir os balões de destilação, utilizar 2 garrafas de vidro de 500 ml; 

- Serrar 2 pedaços de cano de PVC ½ de aproximadamente 12 cm; 

- Com auxilio de uma chama, aquecer uma das extremidades do cano de 

PVC até que ele fique flexível, aproveitando esse momento, encaixe rapidamente o 



pedaço de cano no gargalo da garrafa, deixando entrar aproximadamente 2 cm na 

garrafa; 

- Efetuar o mesmo procedimento na outra garrafa; 

- Esperar um pouco até o cano de PVC voltar à temperatura ambiente; 

- Serrar o excesso de cano, deixando 2 cm acima do gargalo da garrafa. 

6- PASSO: CONCLUINDO O DESTILADOR: 

- Encaixar as duas garrafas no sistema de destilação montado anteriormente; 

OBS: Confira se o sistema apresenta vazamentos, caso haja, colocar 

durepoxi. O sistema está pronto, falta apenas o condensador. 

7- PASSO: CONSTRUÇÃO DO CONDENSADOR: 

- O condensador será substituído por uma garrafa PET de 1 ou 2 L; 

- Passar um pedaço de mangueira de aproximadamente 50 cm por dentro da 

garrafa PET, de preferência, abrir um orifício no fundo e na tampa da garrafa para 

poder passar a mangueira; 

- Vedar os locais onde passa a mangueira com durepox, para que não haja 

vazamentos; 

- Para fazer o condensador com resfriamento de passagem de água é só abrir 

mais dois orifícios na lateral da garrafa PET e vedar os locais com durepox. Encha a 

garrafa PET com água e está pronto o condensador. 

 Após o experimento, os estudantes serão divididos novamente, agora em 

grupos de três alunos e escreverão um relato do experimento que fará parte do 

portfólio. Os grupos utilizarão pesquisas na internet e nos livros didáticos e, tomando 

como base o experimento, produzirão um folder utilizando diversos gêneros textuais 

(figuras, artigos, fórmulas químicas, gráficos, etc) contendo informações sobre os 

óleos essenciais que extraíram das especiarias. A produção desse material deverá 

ser orientada pelo professor, pois fará parte do painel que será exposto ao final do 

projeto e também será anexado ao portfólio. 

 



PARA SABER MAIS: 

Para que os conhecimentos sobre o assunto sejam ampliados, os alunos 

assistirão um vídeo, de 10 min e 37s, sobre a obtenção de óleos essenciais para a 

fabricação de perfumes e possíveis dúvidas serão esclarecidas. 

Link: 

http://www.quimica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=9555 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ATIVIDADE 2: CONCEITOS QUÍMICOS RELACIONADOS COM AS 

ESPECIARIAS 

Os alunos realizarão essa atividade, divididos em grupos de três integrantes. 

Serão confeccionadas pelo professor cartelas contendo figuras das especiarias com 

suas estruturas moleculares (em anexo) e fichas (em anexo) contendo informações 

sobre as especiarias. Cada grupo receberá uma cartela e uma ficha correspondente 

à mesma especiaria que será analisada e completada pelo grupo, e assim, 

sucessivamente, até concluírem todas as fichas. Os grupos terão como base os 

livros didáticos e as pesquisas feitas nas atividades anteriores como auxílio para 

completarem suas fichas. Cada grupo terá um tempo de aproximadamente 10 min 

para preenchê-las, depois, as fichas serão repassadas entre as equipe que farão as 

considerações necessárias, caso precisem ser melhoradas. Posteriormente, esse 

material também será exposto no painel. 

  

1.3 ETAPA ΙΙΙ 

Objetivo: Ampliar conhecimentos a respeito das especiarias, estimulando o 

aprendizado, e possibilitando a interação entre o grupo de alunos participantes do 

projeto e a comunidade escolar. 

Tempo: 12 horas-aula. 

 

http://www.quimica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=9555


  

ATIVIDADE 1: FABRICAÇÃO DE AROMATIZADORES DE AMBIENTE 

Os grupos formados pelos mesmos integrantes irão ao laboratório produzir 

aromatizadores de ambiente com os óleos essenciais extraídos das especiarias na 

atividade 1 da etapa ΙΙ, que serão exibidos na exposição, com intuito de mostrarem 

as várias utilidades das essências.  

Esta atividade terá a seguinte problematização: 

“Plantas ou ervas aromáticas são aquelas que possuem aroma e/ou perfume, 

capazes de sensibilizar nosso olfato de modo agradável, através da presença de 

moléculas de diferentes substâncias na sua composição (DIAS e SILVA, 1996). O 

sentido do olfato é ao mesmo tempo, primitivo e sofisticado e atua, principalmente, 

em nível subconsciente e é essa interação direta com o sistema nervoso e o cérebro 

que confere aos óleos essenciais uma sensação de bem-estar além de favorecer 

poder terapêutico. Ao entrar em um ambiente, uma das primeiras coisas que 

notamos é o cheiro do lugar”. 

 
Em sua opinião como os odores chegam até o nosso nariz? E como a 

química interage com os odores dos óleos essenciais que sentimos? Porque quando 

estamos gripados não sentimos o gosto das coisas? 

 

MATERIAIS: 

 

 Álcool de cereais; 

 Água mineral; 

 Palitos de espetinho; 

 Óleos essenciais de cravo-da-índia, canela e anis-estrelado; 

 Garrafinhas de vidro; 

 Recipiente de vidro para preparar o aromatizador; 

 Conta-gotas. 

 



PROCEDIMENTO: 

1. Encher o recipiente em que vai misturar o aromatizador com água em 

quantidade equivalente à metade da capacidade da garrafinha; 

2. Colocar a mesma medida de álcool de cereais, pois a mistura deve ter 

a mesma quantidade de água e de álcool de cereais; 

3. Pinguar entre 15 e 20 mL do óleo essencial de sua preferência e 

misture bem. 

4. Cortar as pontas dos palitos de espetinho; 

5. Despejar o aromatizador nas garrafinhas e mergulhe os palitos de um 

lado, depois de outro. O aromatizador está finalizado. 

Na sequência, os grupos relatarão o experimento e incluirão no portfólio. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATIVIDADE 2: COMPOSIÇÃO DO PAINEL 

Os grupos formados por três alunos deverão terminar o painel com todas as 

atividades que fizeram ao longo do projeto e que se relacionam as duas especiarias 

que tiveram a incumbência de pesquisar.  A seguir, socializarão seus materiais com 

os colegas de sala. Com o painel e o mapa elaborados, os grupos deverão explicar 

as especiarias que pesquisaram para os colegas e produzir um texto abordando o 

assunto, que será incluído no portfólio, pois estes procedimentos serão 

apresentados à comunidade escolar.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATIVIDADE 3: ELABORAÇÃO DOS CONVITES 

Nessa atividade, com a orientação da professora e utilizando criatividade, os 

alunos confeccionarão convites artesanais aromatizando-os com os óleos essenciais 

extraídos na atividade 1 da etapa ΙΙ. Tais convites serão entregues à comunidade 

escolar (diretores, equipe pedagógica, professores, secretaria e os demais membros 

da escola) convidando-os para visitar a exposição.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

ATIVIDADE 4: RECEITAS COM ESPECIARIAS 

Os alunos formarão grupos de três integrantes com o intuito de pesquisarem 

receitas que utilizem as especiarias. As receitas serão reunidas em caderninhos que 

serão distribuídos aos visitantes da exposição, juntamente com algumas das 

receitas que serão preparadas pelos alunos. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ATIVIDADE 5: ORGANIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO 

Nesse momento, os alunos organizarão a exposição com o painel contendo 

as atividades, o mapa, os portfólios, os folderes, os aromatizadores de ambiente, as 

receitas e qualquer outro material que acreditem ser interessante para o momento. 

Os caderninhos de receitas serão distribuídos e os docinhos serão entregues para 

degustação. Os alunos deverão explicar as atividades durante a exposição, tornando 

a aprendizagem significativa e contextualizada. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXOS 

 

 

 

 
 



As fichas apresentarão as seguintes informações:  

Ficha 1- O delicioso cheiro pode ser sentido a distância, são usados geralmente 

seus botões florais secos. Esta especiaria foi uma das primeiras a serem 

comercializadas no mundo por sua utilidade culinária e na medicina popular. O óleo 

essencial é muito usado na odontologia como antissépticos e analgésico para dor de 

dente. 

▲ NOME DA ESPECIARIA: 

▲ PAÍS DE ORIGEM: 

▲ PRINCÍPIO ATIVO:  

▲ FÓRMULA MOLECULAR: 

▲ CLASSIFICAÇÃO DA CADEIA CARBÔNICA: 

▲ GRUPOS FUNCIONAIS PRESENTES NA MOLÉCULA CARBÔNICA: 

 

Ficha 2- Especiaria usada em nossa culinária, muito perfumada, obtida por meio do 

tronco, suas “cascas” possuem uma cor marrom-avermelhada. Esta especiaria, 

juntamente com outras, era utilizada como moeda de troca para pagar serviços, 

impostos, dívidas e até mesmo servia como herança, dotes, etc. Tem propriedades 

analgésicas e antiespasmódicas. 

▲ NOME DA ESPECIARIA: 

▲ PAÍS DE ORIGEM: 

▲ PRINCÍPIO ATIVO:  

▲ FÓRMULA MOLECULAR: 

▲ CLASSIFICAÇÃO DA CADEIA CARBÔNICA: 

▲ GRUPOS FUNCIONAIS PRESENTES NA MOLÉCULA CARBÔNICA: 

 



Ficha 3- Possui um rizoma suculento de miolo amarelo, de folhagem comprida 

lanceolada. Seus óleos essenciais protegem o estômago, ajudam na digestão, 

inibem vômitos e previnem dores de cabeça. Fresco combate gripes e resfriados. 

Esta especiaria apresenta um aroma doce, picante e muito aromático. 

 ▲ NOME DA ESPECIARIA: 

▲ PAÍS DE ORIGEM: 

▲ PRINCÍPIO ATIVO:  

▲ FÓRMULA MOLECULAR: 

▲ CLASSIFICAÇÃO DA CADEIA CARBÔNICA: 

▲ GRUPOS FUNCIONAIS PRESENTES NA MOLÉCULA CARBÔNICA: 

 

Ficha 4- A parreira é uma trepadeira forte, arbustiva e pode crescer até seis metros 

ou mais. Esta especiaria era a mais usada nos séculos ΧV e ΧVΙ, muito valorizada 

tendo uma grande procura e importância, pois, disfarçava o cheiro e o gosto que 

ficavam nos alimentos em processo de deterioração. Tem uso milenar para ajudar a 

digestão, na medicina popular é utilizada para curar resfriado, tosse, dor de garganta 

e artrite reumatoide. Ao ingeri-la temos uma sensação picante. 

 ▲ NOME DA ESPECIARIA: 

▲ PAÍS DE ORIGEM: 

▲ PRINCÍPIO ATIVO:  

▲ FÓRMULA MOLECULAR: 

▲ CLASSIFICAÇÃO DA CADEIA CARBÔNICA: 

▲ GRUPOS FUNCIONAIS PRESENTES NA MOLÉCULA CARBÔNICA: 

 

 



Ficha 5- Nepomuceno (2003, p.44) descreve que “Tudo nessa estrela, que é flor, 

encanta e perfuma”. Esta especiaria é um arbusto cujos frutos, em forma de estrelas 

marrons possuem nas pontas sementes arredondadas. Tem propriedades 

digestivas, antibacterianas, analgésicas. Na medicina chinesa é utilizada como 

tônico do rim e expectorante. 

 ▲ NOME DA ESPECIARIA: 

▲ PAÍS DE ORIGEM: 

▲ PRINCÍPIO ATIVO:  

▲ FÓRMULA MOLECULAR: 

▲ CLASSIFICAÇÃO DA CADEIA CARBÔNICA: 

▲ GRUPOS FUNCIONAIS PRESENTES NA MOLÉCULA CARBÔNICA: 

Ficha 6- “Árvore de grande porte, frutos que lembram damasco, com caroços como 

nozes, revestidos por um arilo carnoso, o macis” Nepomuceno (2003, p.156). Nos 

primeiros séculos da era cristã, os mediterrâneos conheceram esta especiaria por 

meio dos mercadores árabes, chegando a mesa dos portugueses somente no 

século ΧVΙ, quando conquistaram o monopólio do seu comércio. Possui um rico óleo 

estimulante do sistema nervoso, reduz o colesterol, antisséptico, adstringente, anti-

inflamatória, antifúngica e antioxidante.  

 ▲ NOME DA ESPECIARIA: 

▲ PAÍS DE ORIGEM: 

▲ PRINCÍPIO ATIVO:  

▲ FÓRMULA MOLECULAR: 

▲ CLASSIFICAÇÃO DA CADEIA CARBÔNICA: 

▲ GRUPOS FUNCIONAIS PRESENTES NA MOLÉCULA CARBÔNICA: 

 

 



Ficha 7- Milhares de florezinhas são necessárias para obter alguns gramas dos 

estames, é a mais cara das especiarias, tinge a comida de vermelho-alaranjado. Foi 

levada a Espanha pelos fenícios que a consideravam sua preferida, temperou vinhos 

de gregos e romanos. Na cozinha é a especiaria mais falsificada pelo seu alto valor 

comercial. Na antiguidade, era usada para doenças no coração, hoje as pesquisas 

confirmam que baixa o colesterol, é antioxidante, analgésica e melhora a função da 

retina (NEPOMUCENO, 2003). 

▲ NOME DA ESPECIARIA: 

▲ PAÍS DE ORIGEM: 

▲ PRINCÍPIO ATIVO:  

▲ FÓRMULA MOLECULAR: 

▲ CLASSIFICAÇÃO DA CADEIA CARBÔNICA: 

▲ GRUPOS FUNCIONAIS PRESENTES NA MOLÉCULA CARBÔNICA: 

 

Ficha 8- Foi usada como corante, seus maiores apreciadores foram os árabes que 

levaram tal especiaria para a Europa. Usada seca e em pó, adaptou-se muito bem 

no Brasil. Seu corante amarelo tem muitas propriedades como: anti-inflamatória, 

antioxidante, protetora do fígado, antirreumática e redutora do colesterol 

(NEPOMUCENO, 2003).  

▲ NOME DA ESPECIARIA: 

▲ PAÍS DE ORIGEM: 

▲ PRINCÍPIO ATIVO:  

▲ FÓRMULA MOLECULAR: 

▲ CLASSIFICAÇÃO DA CADEIA CARBÔNICA: 

▲ GRUPOS FUNCIONAIS PRESENTES NA MOLÉCULA CARBÔNICA: 

 



Ficha 9- Quando os europeus a descobriram pouco eram as especiarias tão 

perfumadas quanto ela. É usada na forma de essência, pó ou extrato em bolos, 

sorvetes, cremes e perfuma o café e o chocolate. A essência sintética é amarga e a 

mais comum nos supermercados. Pouco estudada, sabe-se que seu óleo tem leve 

ação calmante e digestiva e serve também para corrigir o sabor de medicamentos 

(NEPOMUCENO, 2003). 

 ▲ NOME DA ESPECIARIA: 

▲ PAÍS DE ORIGEM: 

▲ PRINCÍPIO ATIVO:  

▲ FÓRMULA MOLECULAR: 

▲ CLASSIFICAÇÃO DA CADEIA CARBÔNICA: 

▲ GRUPOS FUNCIONAIS PRESENTES NA MOLÉCULA CARBÔNICA. 

 

 

Ficha 10- Muito aromática, possui árvore frondosa que produz pequenos frutos 

verdes ou negros com sementinhas perfumadas. Usada pelos árabes no café e 

pelos indianos no curry. Têm propriedades adstringentes, digestivas, protege a 

mucosa do estômago e é indicada para gastrite (NEPOMUCENO, 2003).  

▲ NOME DA ESPECIARIA: 

▲ PAÍS DE ORIGEM: 

▲ PRINCÍPIO ATIVO:  

▲ FÓRMULA MOLECULAR: 

▲ CLASSIFICAÇÃO DA CADEIA CARBÔNICA: 

▲ GRUPOS FUNCIONAIS PRESENTES NA MOLÉCULA CARBÔNICA: 

 



Ficha 11- As sementes são escuras, semelhantes as da erva-doce. Seu sabor é 

forte e ligeiramente amargo. Os povos antigos usavam na conservação de 

alimentos, na idade média temperou os grandes pratos da aristocracia como o 

pavão. Ajuda a reduzir a glicose e as gorduras do sangue, digestiva, antisséptica e 

usada em chás nos casos de diarreia (NEPOMUCENO, 2003). 

▲ NOME DA ESPECIARIA: 

▲ PAÍS DE ORIGEM: 

▲ PRINCÍPIO ATIVO:  

▲ FÓRMULA MOLECULAR: 

▲ CLASSIFICAÇÃO DA CADEIA CARBÔNICA: 

▲ GRUPOS FUNCIONAIS PRESENTES NA MOLÉCULA CARBÔNICA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 3- canela e molécula 

 
Fonte : Elaborada pela autora 

 

Figura 4- cravo-da-índia e molécula 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Figura 5- gengibre e molécula 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 



Figura 6- pimenta-do-reino e molécula 

Fonte: Elaborada pela autora 

Figura 7- anis-estrelado e molécula 

Fonte: Elaborada pela autora 

Figura 8- noz-moscada e molécula 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

 



Figura 9 - Açafrão 

Fonte: http://momentosfeminino.blogspot.com.br/2013/03/10-alimentos-que-sao-verdadeiros.html 

Figura 9- cúrcuma ou açafrão-da-terra e molécula 

Fonte: Elaborada pela autora 

Figura 11- baunilha e molécula 

Fonte: http://www.euachei.com.br/educacao/biologia/baunilha/ 

 

 

 

http://momentosfeminino.blogspot.com.br/2013/03/10-alimentos-que-sao-verdadeiros.html
http://www.euachei.com.br/educacao/biologia/baunilha/


Figura 12- Cardamomo 

Fonte: http://www.jacarandamimoso.com.br/2012/08/cardamomo-propriedades-medicionais.html 

 

Figura 13- tomilho e molécula 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

 

http://www.jacarandamimoso.com.br/2012/08/cardamomo-propriedades-medicionais.html

