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Apresentação 

 

A Química é uma disciplina considerada complexa pelos estudantes, que, em geral, 

associam essa disciplina à memorização de nomes e fórmulas. Considerando que os objetivos do 

Ensino de Ciências têm-se modificado, buscamos propor uma sequência didática que envolva os 

estudantes no desenvolvimento de práticas epistêmicas. 

As práticas epistêmicas são ações desenvolvidas em momentos de interação, por meio de 

atividades que desencadeiam processos discursivos diversos, situados em uma comunidade 

disciplinar com normas próprias, nos quais os seus membros definem que tipos de asserções 

podem ser mobilizadas para propor, comunicar, avaliar e legitimar as alegações de conhecimento. 

As práticas epistêmicas, além de promoverem a compreensão de fenômenos relacionados à 

construção do conhecimento nas comunidades disciplinares, são indicadoras de engajamento nas 

atividades propostas e da aprendizagem epistêmica. Nesse sentido, apresentamos um recurso 

didático, no formato de um e-book, que foi desenvolvido a partir de uma pesquisa realizada no 

âmbito do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (MPEC) da Universidade Federal de Ouro 

Preto (UFOP). 

Dessa forma, este e-book está voltado para os professores e professoras de Química, 

apresentando a construção e discussão de uma sequência didática com abordagem investigativa. A 

proposição do problema nessa sequência se dá a partir da contaminação de cédulas de dinheiro por 

drogas ilícitas, sendo a experimentação a estratégia para testar as hipóteses levantadas e explorar os 

conceitos discutidos.  

 

Belo Horizonte, abril de 2020 

Os autores 
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Introdução 

 

A evolução das informações e o acesso a elas são muito rápidos. Dessa forma, as dúvidas 

sobre um assunto específico podem ser sanadas em minutos por meio da internet. Assim, é 

importante que o processo de ensino e aprendizagem seja constantemente problematizado, 

estimulando os estudantes a serem cada vez mais interativos e participativos. E isso não se dá pelo 

simples acesso às informações encontradas na internet,1 mas pelo levantamento de hipóteses, 

planejamento de investigações, seleção e avaliação das informações, teste dessas hipóteses, 

argumentação, uso de diferentes formas de linguagens, abertura ao pensamento divergente, 

compreensão da complexidade dos problemas que afetam a sociedade, reconhecimento de sua 

identidade, dentre outros que surgiram em cada momento sócio-histórico.   

A proposta de uma sequência didática que aborde investigações relacionadas à área criminal 

surge da ideia de relacionar um tema que desperte o interesse dos estudantes ao fazer científico e a 

suas relações com a sociedade. Para isso, cada ação proposta na sequência didática será 

fundamentada em pesquisas na área de Educação em Ciências, fornecendo momentos de reflexão 

para os professores que usarão ou adaptarão essa proposta para os seus contextos. 

A sequência didática foi construída por meio dos estudos de Carvalho (2013),2 buscando 

favorecer o desenvolvimento de práticas epistêmicas descritas na tese de Silva (2015).3 Basicamente, 

a sequência foi organizada da seguinte forma: i) levantamento de conhecimentos prévios dos 

estudantes, ii) proposição do problema, iii) resolução do problema por meio de um experimento, 

iv) sistematização coletiva, v) sistematização pelo professor e vi) sistematização individual do 

estudante.  

Ainda nessa linha, o conteúdo da Química abordado se refere às funções orgânicas. A 

sequência que será apresentada busca relacionar o trabalho realizado na investigação criminal à 

identificação dos grupamentos funcionais. O objetivo é que, ao longo das questões sugeridas, os 

estudantes consigam, por meio de um problema, elaborar uma hipótese, testá-la, reconhecer os 
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grupos funcionais e também entender como alguns procedimentos da investigação de um crime 

podem ser realizados. 

Ao planejar uma sequência que integre investigação criminal e funções orgânicas, 

esperamos que os professores consigam engajar os estudantes nas atividades propostas, 

aproximando-os de práticas científicas. Essas práticas, quando relacionadas à proposição, 

comunicação e avaliação do conhecimento, são chamadas de práticas epistêmicas. Concordamos 

com Sasseron (2019; p. 566)4 quando ela defende que 

Desenvolver práticas epistêmicas em aulas de ciências permite que os estudantes 
dos dias atuais possam estar menos propensos a aceitar as falsas notícias, 
travestidas de verdades absolutas e, por isso, vendidas como irrefutáveis. Isso 
empodera os sujeitos para a vivência em uma sociedade que ainda aprende a 
conviver com a profusão de informações e com a abundância de opiniões 
pautadas apenas em observações de contato próximo, porque se fundamenta na 
necessidade de consideração de perspectivas menos egocêntricas e, portanto, 
mais amplas e complexas. 

 

Assim, esperamos que você, professor, professora, reflita sobre o seu contexto e, dentro 

de suas possibilidades e das condições que possui, busque a promoção de situações de sala de aula 

que possam oportunizar o desenvolvimento de práticas epistêmicas pelos estudantes. Não existe 

um número limitado de práticas e um guia a ser seguido para que os estudantes as desenvolvam, o 

mais importante é que você promova a interação, a participação e a ação dos alunos. 
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Ensino de Ciências por investigação e o desenvolvimento de 

práticas epistêmicas 

 

 O Ensino de Ciências por Investigação pode ser concebido como uma abordagem didática, 

na qual os professores, muito mais do que estabelecer um planejamento metodológico ou uma 

estratégia a ser utilizada na aula, agem e interagem com os estudantes,5 ouvindo, considerando, 

questionando, refletindo, legitimando e sistematizando. A partir dessa interação, os estudantes 

realizam ações, como por exemplo, problematizam, elaboram hipóteses, planejam investigações, 

testam hipóteses, narram, argumentam, usam representações visuais, explicam, generalizam, dentre 

outras. Essas ações, quando relacionadas à proposição, à comunicação e à avaliação do 

conhecimento, são chamadas de práticas epistêmicas.3,6 Dessa forma, a definição de práticas 

epistêmicas pode ser estabelecida como um processo social de investigação que valoriza a relação 

estabelecida entre o discurso apresentado dentro da sala de aula e a sua aplicação em contextos 

exteriores a essa sala, implicando a construção e a validação do conhecimento.3  A autora ainda 

concorda que, quando a aprendizagem em ciências fornece aos alunos subsídios para sustentar 

discursiva e argumentativamente a ciência, as relações que os sujeitos desse processo estabelecem 

também são condicionadas por atividades investigativas. Nunes e Motokane (2013)7 defendem que 

as práticas epistêmicas favorecem o ensino de ciências, pois estimulam tanto a aprendizagem de 

conteúdos, quanto o pensamento crítico. Araújo e Mortimer (2009)8 vão além, defendendo que as 

práticas epistêmicas fomentam a aprendizagem epistêmica que, por sua vez, podem indicar 

engajamento dos estudantes.6 

 A sequência didática proposta neste e-book foi planejada para o desenvolvimento de algumas 

práticas epistêmicas pelos estudantes a partir da tese de Silva (2015),3 indicadas no Quadro 1. Não 

pretendemos e nem esperamos que essa sequência didática faça com que os estudantes pensem e 

se comportem como cientistas, mas que, ao desenvolver essas práticas durante as aulas de Química, 
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eles possam se aproximar do fazer científico, engajando-se nas atividades propostas e caminhando 

para uma aprendizagem epistêmica. 

O desenvolvimento da sequência é especifico para cada turma. Em algumas delas, certas 

práticas podem não emergir, por exemplo. Por outro lado, pode ser que as práticas sugeridas não 

se desenvolvam em uma única sequência didática. Trata-se de um caminho que requer tempo, 

participação e engajamento dos estudantes. Portanto, o papel do professor nesse processo é 

fundamental, pois são os momentos de interação e ação promovidos por ele que possibilitarão o 

desenvolvimento das práticas epistêmicas. 

 

Quadro 1: Descrição das práticas epistêmicas retiradas do trabalho de Silva (2015; p. 62).3 

 Prática epistêmica Quando o estudante... 

Problematizar 
Cria uma questão relacionada ao tema que está sendo estudado ou 
retoma uma questão anteriormente proposta pela professora. 
Corresponde à motivação para o início de uma discussão.  

Elaborar hipótese Elabora possível explicação para uma pergunta ou problema.  

Planejar investigação Traça estratégias para a investigação de um problema.  

Fazer previsões Consegue prever resultados com base numa hipótese explicativa.  

Construir dados Coleta e registra dados.  

Considerar diferentes fontes de 
dados 

Recorre a algum dado diferente do que está sendo trabalhado 
naquele momento para solucionar o problema em discussão.  

Concluir Finaliza um problema ou uma questão proposta.  

Citar 
Faz referência explícita às inscrições produzidas ou a algum 
conhecimento de autoridade (professora ou bibliografia 
especializada).  

Narrar 
Relata ações ou acontecimentos passados em sequência temporal 
lógica.  

Descrever 
Aborda um sistema, objeto ou fenômeno, em termos de 
características de seus constituintes ou dos deslocamentos espaço 
temporais desses constituintes.  

Usar as representações visuais Utiliza inscrição para representar ideias próprias.  

Explicar 
Estabelece relação causal entre fenômeno observado e conceitos 
teóricos e/ou condições de execução do experimento para dar 
sentido a esse fenômeno.  

Argumentar 
Usa evidências para suportar uma conclusão que está em cheque, 
provisória. Ou ainda quando o estudante utiliza recursos 
linguísticos para persuadir o leitor.  

Exemplificar Apresenta modelo teórico ilustrado pelos dados específicos.  

Opinar Apresenta uma opinião pessoal, bem sinalizada.  

Definir/Conceituar Atribui significado a algum conceito de forma explícita.  

Generalizar 
Elabora descrições ou explicações que são independentes de um 
contexto específico.  

Usar dados para avaliar teoria Apresenta dados para avaliar os enunciados teóricos. 
Fonte: Retirado da tese de Silva (2015)3 com adaptações da nomenclatura da prática epistêmica usar as representações visuais. 
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 Enfim, concordamos que a aprendizagem científica é também uma atividade epistêmica, 

pois o processo de apoderar-se de práticas sociais das ciências permite que categorias epistêmicas 

sejam valorizadas. Dessa maneira, manter esse movimento possibilita que as atividades 

investigativas favoreçam a junção dos conhecimentos científicos com as práticas de uma 

comunidade, por meio da imprescindível participação do professor, o mediador para o 

reconhecimento das práticas epistêmicas.3  
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Construção da sequência didática e sugestões aos professores e 

professoras 

 

A seguir, apresentamos as atividades da sequência didática. Sugerimos que, para sua 

aplicação, os professores busquem conhecer os conhecimentos que os estudantes trazem. Em geral, 

dentro dos conteúdos curriculares, o tema da sequência que será apresentada corresponde à 

identificação de grupos funcionais. Na maioria das escolas, os conteúdos de Química Orgânica são 

estudados no final do segundo ano e/ou terceiro ano do Ensino Médio. Porém, o professor tem a 

liberdade de articular as atividades dentro de seu planejamento, podendo também aplicá-la no final 

do primeiro ano, mediante as suas necessidades e as especificidades de seu contexto.  

Detalhamos abaixo cada atividade, o objetivo das questões e a sugestão de como aplicá-las. 

Apresentamos também o referencial teórico utilizado para fundamentá-las. É importante que o 

professor incentive que os estudantes registrem tudo o que realizarem ao longo da sequência. 

 

Aula 1) Conhecendo as ideias dos estudantes sobre grupos funcionais e alguns aspectos 

da Química auxiliando a investigação de crimes. 

 

 A primeira aula foi proposta objetivando conhecer as ideias que os estudantes trazem para 

a sala de aula, pois concordamos com Carvalho (2013; p. 6),2 quando ela afirma que 

Os conceitos espontâneos dos alunos, as vezes com outros nomes como 
conceitos intuitivos ou cotidianos, são uma constante em todas as propostas 
construtivistas, pois a partir dos conhecimentos que o estudante traz para a sala 
de aula é que ele procura entender o que o professor está explicando ou 
perguntando. 
 

 Sugerimos que os estudantes realizem essa atividade individualmente, para que o professor 

conheça os conhecimentos prévios que cada um possui. Além disso, essa atividade pode contribuir 

para instigar os estudantes acerca do problema a ser levantado. 
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Primeira Questão Proposta: É comum ouvirmos nos noticiários que manchas de sangue e impressões digitais 

foram encontradas na cena de um crime, mesmo após alguns dias do ocorrido. Explique como isso é possível. 

  

 Nosso objetivo é verificar se os estudantes reconhecem que a Química pode auxiliar as 

investigações realizadas em cenas de crimes. Pretendemos verificar se esses estudantes percebem 

que a análise de substâncias químicas e de suas transformações pode contribuir em uma 

investigação criminal.  

 

Segunda Questão Proposta: Você já se perguntou como a polícia consegue identificar se uma mancha encontrada 

na cena de um crime é mesmo sangue? Não?! Então, veja que interessante! Quando uma possível mancha de sangue 

é coletada na cena de um crime, ela é sujeitada a testes químicos, isto é, a testes que envolvem o uso de misturas de 

produtos químicos, nos quais alguns deles reagem ou não com a substância que formou a mancha. Uma dessas 

misturas de produtos químicos, por exemplo, é o reagente de Kastle-Meyer, que contém um indicador que pode mudar 

de cor, sinalizando a reação e indicando a presença de sangue, conforme indicado no esquema abaixo.9 

 

A partir de uma série de reações, a alteração de cor para um tom avermelhado indica a presença de sangue. Baseado 

nas informações e no esquema apresentados acima, explique por que essa alteração de cor é possível. 

  

 Nosso objetivo é verificar se os estudantes percebem que a mudança de grupo funcional 

indica a reação química cuja ocorrência é necessária para a identificação do sangue. Note que essa 

questão já é mais específica e demanda alguns conhecimentos anteriores. Mesmo que os estudantes 
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não possuam esses conhecimentos, a questão pode ser retomada para explorá-los ao longo da 

sequência didática. 

 

Terceira Questão proposta: Imagine que você trabalha em um laboratório de química, investigando cenas de 

crime. Cada investigação é acompanhada de um parecer técnico, indicando os resultados dessa investigação. Indique 

o que você utilizaria no seu parecer para convencer de que o resultado que você encontrou é verdadeiro.  

 

 Nosso objetivo é verificar quais os recursos que os estudantes utilizarão para o 

convencimento.  

Após os estudantes responderem às questões, sugerimos que os professores discutam-nas, 

de tal forma que os estudantes também possam falar, rever os erros, comemorar os acertos e 

perceber que os erros fazem parte dos acertos futuros. Esse momento é muito importante, pois 

nessa atividade os estudantes expõem os conhecimentos prévios que eles possuem. É a partir dessa 

relação que eles têm a possibilidade construir o aprendizado. É fundamental, portanto, que o 

professor explore esse momento. Conhecer as ideias iniciais dos estudantes possibilita que eles 

tracem estratégias paras as próximas aulas.  

 

Aula 2) Proposição do problema pelo professor (levantamento das hipóteses e propostas 

para a resolução do problema). 

 

 A segunda aula foi proposta, pois  

Nessa etapa o professor divide a classe em grupos pequenos, distribui o material, 
propõe o problema e confere se todos entenderam o problema a ser resolvido, 
tendo o cuidado de não dar a solução nem como manipular o material para obtê-
la. Se o problema proposto for muito distante do contexto dos estudantes pode 
assustá-los, dificultando o engajamento deles para resolvê-lo. No entanto, esse 
problema deve permitir a exploração de conceitos trabalhados anteriormente e 
criar oportunidades de construção de novos conceitos” (p. 11).2 
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 Sugerimos que as atividades que se seguem sejam realizadas em grupos, para que os 

estudantes debatam entre si e, em seguida, apresentem, nas discussões coletivas com o professor e 

com os estudantes dos outros grupos, o consenso a que chegaram. 

 

Seu dinheiro pode estar contaminado com cocaína? 

Adaptado de: Is Your Money Laced with Cocaine? - Chromatography Investigates10 

 

  Quando ouvimos alguém dizer dinheiro sujo, logo pensamos, dinheiro adquirido por meios ilícitos. No 

entanto, as cédulas de dinheiro podem estar contaminadas com substâncias ilícitas. O que?! Isso não seria fake news?! 

Não é! Vários estudos ao longo dos anos indicaram essa contaminação. 

  Em algum momento no início dos anos 90, sugeriu-se que as cédulas de dinheiro eram contaminadas por 

cocaína, e estudos confirmaram essa hipótese tanto na Europa quanto nos EUA. O problema era tão grande nos 

EUA que as pessoas não podiam ser presas se cães farejadores detectassem cocaína, já que a fonte poderia ser cédulas. 

Um importante estudo publicado em uma revista científica, com cédulas que vieram de investigações criminais 

envolvendo cocaína e outras de circulação normal, indicou que 93% das notas estavam contaminadas com cocaína. Isso 

que é dinheiro sujo! E o seu dinheiro?! Está contaminado com cocaína? 

Calma! Não vamos gastar o seu dinheiro para essa análise. Utilizaremos cédulas que foram retiradas 

diretamente de um caixa eletrônico. O que você acha? Está contaminada ou não? Registre sua resposta abaixo. 

 

Sugerimos que o professor dê um tempo para que os estudantes elaborem suas hipóteses. 

Em seguida, o professor pode discutir com toda a turma. Provavelmente, os estudantes vão dizer 

que as cédulas não estão contaminadas, pois foram retiradas do caixa eletrônico. No entanto, estudos 

indicam que as máquinas que contam dinheiro já foram contaminadas anteriormente pelas cédulas 

usadas para o uso de drogas. 

No estudo que mencionamos anteriormente foram analisadas 4.100 notas. Você já pensou como seria essa 

análise? Difícil, não é?! Mas vamos pensar um pouco! Como você analisaria uma cédula de dinheiro para identificar 
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uma substância ilícita, neste caso, a cocaína? Para isso, utilize seus conhecimentos de química adquiridos anteriormente. 

Deixe tudo registrado abaixo.  

 

Sugerimos que o professor dê um tempo para que os estudantes planejem a investigação. 

Eles precisarão pensar em propostas de um experimento para confirmar suas hipóteses. Mesmo se 

eles errarem, os textos disponibilizados a seguir e a orientação do professor poderão promover a 

reflexão acerca do que eles indicaram como proposta de planejamento.   

 

  Você já imaginou a quantidade de substâncias químicas conhecidas até o momento? Um milhão?! Dez 

milhões?! É muito mais! De acordo com o CAS (do inglês, Chemical Abstracts Service), uma divisão da Sociedade 

Americana de Química que mantém um banco de dados com informações sobre todas as substâncias químicas 

conhecidas, são mais de 144 milhões.  Imagine estudar cada uma dessas substâncias! Discuta com seu grupo e descreva 

abaixo qual(is) estratégia(s) vocês utilizariam para estudar todas essas substâncias. 

 

 Sempre vamos sugerir que os professores forneçam tempo para os estudantes pensarem. 

Neste momento, os estudantes podem permanecer com a proposta apresentada anteriormente, ou 

modificá-la, trazendo mais detalhes para a investigação planejada. 

Nessa aula, não sugerimos uma discussão com professor para evitar que as respostas sejam 

dadas, pois as hipóteses que os alunos levantaram serão confirmadas ou não em um momento 

futuro, assim como a investigação que eles planejaram será avaliada posteriormente como 

adequada ou não para o teste das hipóteses. 

 

Aula 3) Resolução do problema pelos estudantes. 

  

Essa aula é dividida em três atividades e o experimento. No entanto, o tempo para a 

aplicação dependerá dos estudantes, visto que 
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Nesta etapa, o importante não é o conceito que se quer ensinar, mas as ações 
manipulativas que dão condições aos alunos de levantar hipóteses e o testes 
dessas hipóteses. É a partir das hipóteses – das ideias – dos alunos que quando 
testadas experimentalmente deram certo que eles terão a oportunidade de 
construir o conhecimento. As hipóteses que não deram certo também são muito 
importantes nessa construção, pois é a partir do erro – o que não deu certo – 
que os alunos têm confiança no que é certo, eliminando as variáveis que não 
interferem na resolução do problema ( p. 11).2 

 

Atividade 1 

 

Impossível estudar cada uma dessas substâncias! No entanto, de um modo geral, elas podem ser agrupadas 

e estudadas conjuntamente em grupos diferentes. Mas como podemos agrupá-las? Do ponto de vista químico, 

basicamente, as substâncias são agrupadas em orgânicas e inorgânicas. Cabe lembrar que, as palavras orgânica e/ou 

orgânico na Química não são sinônimas de alimento orgânico, produto orgânico, agricultura orgânica etc. Podemos 

perceber que, na Química, a relação entre os termos orgânicos e organismos vivos não pode ser feita. Isso significa 

que as substâncias orgânicas podem ser produzidas artificialmente e não somente pelos organismos vivos como já se 

pensou. Esse agrupamento das substâncias em orgânicas e inorgânicas tem sido estabelecido pelas suas propriedades 

físicas e químicas, conforme indicado no Quadro 2. 

Quadro 2: Propriedades físicas e químicas de algumas substâncias orgânicas e inorgânicas. 

Substância 
Temperatura 

de fusão 
Temperatura 
de ebulição 

Solubilidade 
em água 

Condutividade 
em solução 

aquosa 
Inflamabilidade 

Fórmula 
Molecular/ 

Mínima 

Hexano - 95oC 69oC Insolúvel Não conduz Muito inflamável C6H14 

Nitrato de 
cálcio 

561 oC Decompõe Solúvel Conduz Não é inflamável Ca(NO3)2 

Butano - 140oC - 1oC Insolúvel Não conduz Muito inflamável C4H10 

Cloreto de 
sódio 

801oC 1.413 oC Solúvel Conduz Não é inflamável NaCl 

Clorofórmio - 64oC 62 oC Pouco 
solúvel 

Não conduz Muito inflamável CHCl3 

Sulfato de 
potássio 

1.069 oC 1.689 oC Solúvel Conduz Não é inflamável K2SO4 

 

 Analisando as informações do Quadro 2, classifique as substâncias em orgânicas e inorgânicas e justifique 

sua classificação. 

 Sugerimos que o professor não apresente aos estudantes os textos posteriores neste 

momento, ou seja, que ele entregue os textos à medida em que os grupos forem respondendo a 
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essas questões. Isso para que os estudantes tenham a oportunidade de pesquisar e de pensar sobre 

as questões colocadas, coletando dados e considerando diferentes fontes. 

Após os grupos de estudantes finalizarem a atividade, deve-se discutir as respostas em sala 

de aula. Nessa discussão, o professor tem a possibilidade de observar como estão os 

conhecimentos dos estudantes sobre as propriedades das substâncias e também como eles 

organizam suas respostas.  

 

Atividade 2 

 

No caso das substâncias apresentadas no Quadro 2, podemos classificá-las da seguinte maneira: i) orgânicas 

– hexano, butano e clorofórmio e, ii) inorgânicas – nitrato de cálcio, cloreto de sódio e sulfato de potássio. De um 

modo geral, as substâncias orgânicas possuem temperaturas de fusão e ebulição baixas, são praticamente insolúveis 

em água, não conduzem corrente elétrica em solução aquosa e são altamente inflamáveis. Note que essas propriedades 

das substâncias inorgânicas são o oposto: temperaturas de fusão e ebulição elevadas, são muito solúveis em água, 

conduzem corrente elétrica em solução aquosa e não são inflamáveis. No entanto, nem sempre as diferenças entre as 

propriedades das substâncias orgânicas e inorgânicas são tão significativas assim, gerando algumas dificuldades para 

essa classificação. E agora?!  

Vamos pesquisar! Escreva algumas substâncias orgânicas e inorgânicas que não possuem diferenças tão 

significativas como as que foram apresentadas no Quadro 2. 

 

Após os estudantes finalizarem a questão em grupos, essa atividade também deve ser 

discutida em sala de aula. Essa discussão oferece aos estudantes a oportunidade de procurar outras 

fontes de pesquisa e de demonstrar as atitudes que eles executam para solucionar a questão, uma 

vez que é permitida a busca de informações externas. Essa atividade favorece e estimula novas 

ideias para a resolução do experimento. 
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Atividade 3 

 

Por exemplo, o etanol (C2H6O), uma substância orgânica, é solúvel em água, o que seria uma propriedade 

das substâncias inorgânicas. A amônia (NH3), uma substância inorgânica, possui temperaturas de fusão e ebulição 

baixas, o que seria uma propriedade das substâncias orgânicas.  E agora?! Vamos analisar todas as fórmulas 

moleculares e mínimas apresentadas até o momento: C6H14, C4H10, CHCl3 e C2H6O (substâncias orgânicas) e 

Ca(NO3)2, NaCl, K2SO4 e NH3 (substâncias inorgânicas). O que há em comum entre as substâncias orgânicas? 

E entre as inorgânicas? 

  

 Essa discussão é uma complementação da anterior e visa fornecer um suporte para a 

execução do experimento, que é o teste das hipóteses. A partir das respostas dos estudantes, o 

professor também pode verificar quais critérios eles usaram para separar as substâncias e quais 

recursos eles também utilizaram, por exemplo, se organizaram em uma tabela, etc.  

 

Experimento 

 

Se vocês disseram que as substâncias orgânicas possuem carbono, acertaram! Assim como as substâncias 

inorgânicas apresentadas não possuem. Ah! Mas muita atenção! E o dióxido de carbono (CO2) é uma substância 

orgânica? Não é! O CO2 é uma substância inorgânica! Note que conter carbono não é suficiente para uma substância 

ser considerada orgânica! A principal diferença entre compostos orgânicos e compostos inorgânicos é que os compostos 

orgânicos contêm ligações carbono-hidrogênio (C-H). Vocês podem perceber que a estrutura química de uma 

substância pode auxiliar na sua classificação. É importante ressaltar que a estrutura química das substâncias 

orgânicas pode ser representada de diferentes formas, mas duas delas são as mais utilizadas. Veja na Figura 1! 
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Figura 1: Duas das diversas formas de representar a estrutura química de substâncias orgânicas. 

 

Note que na primeira forma de representar os átomos de carbono e os de hidrogênio ligados aos de carbono 

são omitidos. Já os átomos diferentes de carbono e os de hidrogênio ligados a esses são escritos.  

Voltando à discussão anterior sobre a característica estrutural principal das substâncias orgânicas, que é 

possuir ligação C-H, devemos atentar para algumas exceções. Por exemplo, o ácido cianídrico (HCN) possui ligação 

C-H, mas é inorgânico. Sendo assim, em alguns casos a estrutura química não vai ser suficiente para confirmar a 

classificação, sendo necessário o estudo das propriedades físicas e químicas. Calma! Vocês não precisam ficar 

desesperados, na maioria das vezes, a análise da estrutura pela localização da ligação C-H já é um indício que 

aquela substância é orgânica. Além disso, o reconhecimento das substâncias orgânicas é facilitado pelos grupos 

funcionais que possuem. Grupos funcionais? O que é isso? Vamos lá! Cada grupamento funcional tem propriedades 

específicas, associadas às suas estruturas e que podem ser generalizadas para todos os compostos que apresentam o 

mesmo grupamento, isto é, que pertencem a mesma função orgânica. O ácido salicílico, por exemplo, possui os 

seguintes grupos funcionais, ácido carboxílico e fenol, conforme indicado na Figura 2. 



 

20 

 

 

 Figura 2: Estrutura química do ácido salicílico, indicando os grupos funcionais – fenol e ácido carboxílico. 

 

Todos os grupamentos formados por hidroxila ligada diretamente ao benzeno são fenóis e, todos os 

grupamentos formados por hidroxila ligada diretamente a carbonila são ácidos carboxílicos. Esses grupos funcionais 

fornecem ao ácido salicílico suas propriedades físicas, químicas e, até mesmo, farmacológicas. Farmacológicas?! Como 

assim?! O ácido salicílico não é absorvido pelo organismo de forma tão eficiente quanto o ácido acetilsalicílico. Isso 

pode ser explicado pela diferença de grupos funcionais entre eles, visto que, o ácido acetilsalicílico possui um éster, ao 

invés de um fenol, conforme indicado na Figura 3. 

 

Figura 3: Estrutura química do ácido salicílico, indicando os grupos funcionais – fenol e ácido carboxílico. 

 Qual a diferença entre os grupos funcionais, ácido carboxílico e éster? Explique detalhadamente no espaço 

indicado a seguir. 
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 Sugerimos que o professor deixe os estudantes responderem, observando se eles utilizaram 

representações visuais nessa resposta. 

  

 As funções orgânicas mais comuns são os hidrocarbonetos (alcanos, alcenos, alcinos e aromáticos), fenóis, 

álcoois, tióis, éteres, cetonas, aldeídos, ácidos carboxílicos, ésteres, anidridos, sulfonas, aminas, nitrilas, amidas e 

tioamidas, conforme indicado na Figura 4.  

 

Figura 4: Estrutura química de alguns grupos funcionais. 

 A partir da estrutura química podemos reconhecer prontamente o(s) grupo(s) funcional(is) presentes em 

uma substância. Voltando à questão – “Como você analisaria uma cédula de dinheiro para identificar uma 

substância ilícita, neste caso, a cocaína?” – sobre como resolver o problema levantado, vocês mantêm ou modificam 
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a resposta fornecida? Explique no espaço abaixo, indicando os motivos que os levaram a manter ou a modificar a 

proposta dada anteriormente.  

 

 Sugerimos que o professor atente para as respostas que estão sendo dadas e as compare 

com as anteriores. 

 

 Cada um desses grupos funcionais, que são os locais onde as transformações químicas ocorrem em uma 

substância orgânica, apresentam reações específicas que podem ser utilizadas para sua caracterização. Cada grupo 

funcional, ao reagir com uma substância específica (que pode ser orgânica ou inorgânica), forma uma nova substância 

com evidências características. As principais evidências que indicam a caracterização desses grupos são: alteração de 

cor, formação de precipitado, liberação de gases e alteração de energia. Para cada grupo funcional, há reagentes 

específicos, que indicarão a presença desse grupo na substância orgânica, conforme indicado a seguir.11 

 

1) Teste de identificação de aldeídos e cetonas 

 

 Os aldeídos e cetonas formam, em sua maior parte, precipitados, de amarelos a vermelhos, quando 

misturados com a 2,4-dinitrofenilhidrazina em meio ácido, conforme indicado no esquema abaixo:  

 

  



 

23 

 

 Para diferenciar os aldeídos das cetonas pode se adicionar várias gotas de solução de ácido crômico preparada 

em ácido sulfúrico concentrado. O aparecimento de uma coloração verde indica a presença de aldeído, conforme 

indicado na equação química abaixo: 

  

 

 

 Os ésteres, em geral, não reagem com a 2,4-dinitrofenilhidrazina, sendo necessários outros testes para a sua 

identificação, como por exemplo, o uso dos reagentes: cloridrato de hidroxilamina e cloreto férrico. 

 

2) Teste de identificação de ácidos carboxílicos 

 

 Os ácidos carboxílicos reagem com bicarbonato de sódio levando a formação de gases, conforme indicado na 

equação química a seguir. 

  

 

  

3) Teste de identificação de fenóis  

 

 Os fenóis, em geral, assim como os ácidos carboxílicos, são ácidos. Eles reagem com hidróxido de sódio 

formando, na maioria das vezes, compostos coloridos. A equação química que representa essa reação pode ser descrita, 

conforme indicado abaixo. 
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4) Teste de identificação de álcoois  

 

 Os álcoois, em geral, são neutros, mas eles reagem com ácido crômico formando substâncias com colorações 

diferentes. Ao adicionar a solução de ácido crômico a um álcool pode-se obter os seguintes resultados: i) se for álcool 

primário ou secundário, aparecerá uma coloração verde azulada e, ii) se for álcool terciário, não haverá alteração de 

cor, conforme indicado no esquema abaixo: 

 

 

5) Teste de identificação de insaturações (ligações duplas e triplas)  

 As substâncias orgânicas que contêm ligações duplas e triplas (exceto os aromáticos) reagem com 

permanganato de potássio para formar compostos de coloração marrom, conforme indicado na equação química 

abaixo. 
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6) Teste de identificação de aminas 

 As aminas primárias e secundárias reagem com cloreto de acetila formando amidas, que, em geral, quando 

se dilui a solução com água, as amidas formadas ficam insolúveis. No entanto, a principal evidência da reação se dá 

pela alteração de energia (liberação de calor). As equações químicas abaixo representam a reação. 

 

 

 Como o objetivo é identificar se há cocaína na cédula de dinheiro, alguns materiais estão disponíveis para 

que vocês realizem os testes. Dentre esses materiais, temos: i) cédula de dinheiro, ii) soluções controle para verificar 

se o reagente específico para o teste está em condições de uso, iii) reagentes específicos para identificação dos grupos 

funcionais, iv) recipientes para os testes, v) solvente (etanol), vi) tesoura, vii) pinça e viii) fita adesiva. 

  

No espaço abaixo, registre, detalhadamente, todos os testes que vocês fizeram, os resultados obtidos 

e a discussão desses resultados para a resolução do problema. Organizem bem todos os registros, pois na próxima 

aula vocês os apresentarão para os outros grupos. 

 

Sugerimos que os professores não entreguem um roteiro para os estudantes, mas que 

deixem que os alunos produzam seus próprios registros, mesmo que realizem os testes à sua 

maneira. É evidente que o professor se atente para a segurança e para a integridade física dos 

estudantes.  
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É interessante observar as ações e as atitudes que os alunos executam durante a realização 

do experimento, verificando-se quais os procedimentos eles utilizarão. O professor, nesse 

momento, deve incentivá-los a realizar os testes sem, no entanto, fornecer respostas ou auxiliá-los 

durante a execução. Todas as atitudes e os procedimentos científicos e sociais que eles 

apresentarem podem oportunizar as práticas epistêmicas.  

 

Aula 4) Sistematização coletiva do conhecimento. 

 

 Nesta etapa, o papel do professor é muito importante, proporcionando abertura aos 

estudantes e organização das ideias para a sistematização coletiva do conhecimento. Isso porque, 

conforme defende Carvalho (2013; p. 12),2 

 

Ao ouvir o outro, ao responder à professora, o aluno não só relembra o que fez, 
como também colabora na construção do conhecimento que está sendo 
sistematizado. Além disso, os professores devem conduzir a tradução entre a 
linguagem da tabela e do gráfico para a linguagem oral, buscando a cooperação 
e a especialização entre as linguagens científicas. 

 

Neste momento, os estudantes devem comunicar para os seus colegas os resultados 

obtidos e a solução do problema. É importante verificar a organização com a escrita e a divulgação 

dos resultados. O professor discute com todos os estudantes de todos os grupos, a partir da 

apresentação das ideias construídas nos grupos. Esse momento é extremamente importante para 

a construção da aprendizagem. Ao relembrar os passos que elaboraram, os alunos têm a 

oportunidade de construir o conhecimento. Também é uma oportunidade para o professor 

trabalhar a noção de que gráficos e tabelas que são uma maneira de comunicar dados em trabalhos 

científicos. Diversas práticas poderão ser desenvolvidas neste momento: narrar, argumentar, usar 

as representações visuais, explicar, generalizar etc. 

Caso os estudantes não executem o experimento de modo considerado cientificamente 

adequado, sugerimos que o professor refaça o experimento em sala de aula com toda a turma, 
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demonstrando e discutindo. Dessa forma, os grupos de estudantes que não chegaram ao resultado 

esperado ou que apresentaram alguma dificuldade, poderão compreender quais procedimentos não 

realizaram. Porém, é importante deixar claro que atividades com essa abordagem não procuram 

evidenciar os erros dos estudantes, mas sim que eles entendam quais foram os erros cometidos e 

por que erraram. Não chegar ao resultado também faz parte do aprendizado. Ao errar e entender 

o motivo de seu erro, o aluno tem a oportunidade de compreender quais passos precisam ser 

realizados em uma nova tentativa a fim de alcançar a resultado esperado. 

 

Aula 5) Sistematização individual do conhecimento. 

  

 Sugerimos que o professor finalize a sequência didática com uma atividade que os 

estudantes devam realizar individualmente, pois 

Esta é a etapa da sistematização individual do conhecimento. Durante a 
resolução do problema os alunos construíram uma aprendizagem social ao 
discutir primeiro com seus pares e depois com a classe toda sob a supervisão do 
professor. É necessário, agora, um período para a aprendizagem individual. O 
professor deve, nesse momento, pedir que eles escrevam e desenhem sobre o 
que aprenderam na aula. O diálogo e a escrita são atividades complementares, 
mas fundamentais nas aulas de Ciências, pois, como o diálogo é importante para 
gerar, clarificar, compartilhar e distribuir ideias entre os alunos, o uso da escrita 
se apresenta como instrumento de aprendizagem que realça a construção pessoal 
do conhecimento (p. 13).2 

 

Um paciente deu entrada na emergência do Pronto Socorro desacordado. Após diversos exames, os médicos 

diagnosticaram que ele estava em coma. A suspeita foi a ingestão de uma dose excessiva de um medicamento, chamado 

Doriden, que foi encontrado próximo ao paciente no local do resgaste. A bula do medicamento e um exame que foi 

realizado no paciente estão apresentados a seguir. Explique detalhadamente o motivo do coma. Para isso, escreva 

um texto utilizando seus conhecimentos de química, as informações disponíveis e sua capacidade de convencer que a 

sua explicação para o motivo do coma esteja correta.12 

Para auxiliar os estudantes a resolver o problema, os professores podem fornecer os 

recursos abaixo: i) exame toxicológico e ii) bula do medicamento administrado ao paciente. 
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EXAME TOXICOLÓGICO 

 

Cliente: Confidencial 

   

Número do RG: 12548964                                           

Nome: Confidencial 

Cargo: n.d. 

Data da coleta: 10/11/2018                                           

Identificação do teste: 

Toxicológico 

Data do Resultado: 

10/11/2018                                   

Data da Emissão: 

10/11/2018 

  

Substâncias Resultado 

Glutetimida Positivo 

Não identificada Positivo 

  

Resultado Final 

Positivo para Glutetimida e outra substância não identificada. 

  

Observações Gerais  

  

Um resultado negativo significa que a droga não foi detectada em quantidades que atinjam as 

margens de segurança RIAH. Um resultado positivo significa que a droga foi detectada em 

quantidades que igualem ou excedam as margens de segurança do equipamento utilizado. Caso 

necessite de maiores informações a respeito deste laudo, contate nosso Serviço de Atendimento 

ao Cliente. 

Fonte: Adaptado de http://livrozilla.com/doc/1360116/relat%C3%B3rio-confidencial-cliente-
modelo 

 

 

 

 

 

 

http://livrozilla.com/doc/1360116/relat%C3%B3rio-confidencial-cliente-modelo
http://livrozilla.com/doc/1360116/relat%C3%B3rio-confidencial-cliente-modelo
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BULA DO MEDICAMENTO 

 

Doriden® 
 
Glutetimida 500mg 
 
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 
Cápsulas: embalagem contendo 30 comprimidos. 
 
USO ORAL 
USO ADULTO 
COMPOSIÇÃO 
 
Cada comprimido contém: 
Glutetimida.................................500mg 
 
INFORMAÇÕES AO PACIENTE 
 
COMPOSIÇÃO 
 
1.PARA QUE ESSE MEDICAMENTO É INDICADO? 
 
DORIDEN é um sedativo hipnótico, parece ser um agonista de GABA, que ajuda a sedação 
induzida, no tratamento da insônia.  
 
Quando tomado com codeína, permite que o corpo converta a maior quantidade de codeína (maior 
do que a média, a 5-10%) para morfina. 
 
2. COMO DEVO USAR ESSE MEDICAMENTO? 
 
Oral, 500 mg na hora de dormir; dose pode ser repetida se necessário, mas não menos de quatro 
horas antes do paciente se levantar. 
 
Informação de dosagem geral: 
 
O uso prolongado de doses terapêuticas maiores do que o habitual pode resultar em dependência 
psíquica ou física. 
Após a administração prolongada, glutetimida deve ser gradualmente retirada para evitar a 
possibilidade de precipitação de sintomas de abstinência. 
 
Para o tratamento da dependência: 
 
A dependência com glutetimida pode ser tratada através da redução gradual da dosagem ao longo 
de um período de dias ou semanas. Se ocorrem sintomas de retirada, eles podem ser controlados 
por readministração do glutetimida, ou substituição de pentobarbital, e retirada gradual 
subsequente. 
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3. QUAIS AS CONTRA-INDICAÇÕES DESSE MEDICAMENTO? 
 
Condições que podem ser agravadas pela atividade anticolinérgica, tais como: 
 
- Obstrução do colo da bexiga 
- Arritmias cardíacas 
- Predisposição para o Glaucoma de ângulo estreito 
- Úlcera péptica, estenosante 
- Hipertrofia prostática 
- Obstrução piloroduodenal 
- História de abuso de drogas ou dependência 
- Dor, descontrolada 
- Porfiria 
- Comprometimento da função renal, grave 
- Sensibilidade a glutetimida 
 
4. QUAIS OS EFEITOS INDESEJAVEIS OU ADVERSOS? 
 
Incidência menos frequente: 
- Erupção cutânea 
- Incidência rara 
- Discrasias sanguíneas (dor de garganta e febre, hemorragias ou nódoas negras, cansaço ou 
fraqueza invulgar) 
- Reação paradoxal (excitação incomum) 
 
Esses efeitos indicam que precisam de atenção médica se forem continuados ou se se tornarem 
incómodos. 
 
Incidência mais frequente: 
 
- Sonolência durante o dia 
 
Incidência menos frequente: 
 
- Visão Turva 
- Imperícia Ou Instabilidade 
- Confusão 
- Tontura 
- Efeito Ressaca 
- Dor De Cabeça 
- Náusea 
- Vómitos  
5. ADVERTÊNCIAS 
 
GRAVIDEZ: Não há estudos adequados em mulheres. Em experiências animais, ocorreram 
alguns efeitos colaterais no feto, mas o benefício do produto pode justificar o risco potencial 
durante a gravidez. 
 
ALEITAMENTO: Glutetimida passa para o leite materno. O seu uso por uma mulher a 
amamentar pode causar sedação no recém-nascido. 
 
6. PRECAUÇÕES GERAIS 
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Outros medicamentos, principalmente depressores do sistema nervoso central (SNC) com 
potencial habituação (o uso simultâneo prolongado pode causar aumento do risco de habituação, 
recomenda-se precaução). 
 
- Álcool. 
- Medicamentos depressores do sistema nervoso central (o uso concomitante pode aumentar os 
efeitos depressores do sistema nervoso central ou glutetimida; recomenda-se precaução e reduzir 
uma ou ambas as dosagens destes medicamentos). 
 
- Anticoagulantes, cumarina ou derivados de indandione (efeitos podem ser diminuídos quando 
estes medicamentos são usados em simultâneo com glutetimida por causa do metabolismo 
acelerado do anticoagulante secundário à estimulação das enzimas microssomais hepáticas; podem 
ser necessários ajustes na dosagem dos anticoagulantes durante e após o tratamento com 
glutetimida. 

A glutetimida quando ingerida em doses excessivas pode ainda levar à formação de um metabolito 
que é conhecido por causar efeitos tóxicos em animais. 
 
A seguir as estruturas11 da Glutetimida e do metabolito formado: 
 

 
  
7. INTERAÇÕES DA GLUTETIMIDA 
• Butilescopolamina + Paracetamol + Glutetimida 
Interações: Doses de paracetamol habitualmente inócuas são susceptíveis de desencadear lesões 
hepáticas em caso de administração simultânea de medicamentos que conduzam a indução 
enzimática, tais como determinados hipnóticos e antiepiléticos (por exemplo, fenobarbital, 
fenitoína, glutetimida, carbamazepina), bem como a rifampicina. O mesmo se aplica a substâncias 
potencialmente hepatotóxicas e ao abuso do álcool.  
• Paracetamol + Bromofeniramina + Cafeína + Ácido ascórbico + Glutetimida 
Interações: O uso simultâneo de medicamentos que provocam indução enzimática hepática, por 
exemplo, certos hipnóticos e antiepiléticos (incluindo glutetimida, fenobarbital, fenitoína, 
carbamazepina) e rifampicina podem, com doses de paracetamol que normalmente não são 
prejudiciais, provocar lesão hepática. O mesmo se aplica com o abuso de álcool. 
• Varfarina + Glutetimida 
Interações: Os compostos que reconhecidamente diminuem os efeitos da varfarina ou que 
habitualmente são referidos como exercendo esse efeito são: Acetomenaftona, álcool (ingestão 
crônica), aminoglutetimida, azatioprina, barbitúricos, carbamazepina, contraceptivos orais, 
dicloroalfenazona, espironolactona, etclorvinol, fitomenadiona (vitamina K1), glutetimida, 
griseofulvina, mercaptopurina, primidona, rifampicina. 
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• Zalcitabina + Glutetimida 
Interações: Fármacos com potencial para causar neuropatia periférica: Zalcitabina deve ser 
utilizado com cuidado nos doentes a receber outros medicamentos com potencial para causar 
neuropatia periférica. Os fármacos que têm sido associados à ocorrência de neuropatia periférica 
incluem os análogos dos nucleósidos anti-retrovíricos, cloranfenicol, cisplatina, dapsona, 
dissulfiram, etionamida, glutetimida, ouro, hidralazina, iodoquinol, isoniazida, metronidazol, 
nitrofurantoína, fenitoína, ribavirina e vincristina. Fármacos como a anfotericina, o foscarnet e os 
aminoglicosidos podem aumentar o risco de desenvolvimento de neuropatia periférica ou outros 
efeitos adversos associados ao Zalcitabina, por interferência com a clearance renal da zalcitabina 
(o que aumenta a exposição sistémica). Os doentes para quem é necessário utilizar um destes 
fármacos com Zalcitabina, devem ser sujeitos a monitorização clínica e laboratorial frequente, com 
ajuste da dose se se detectar alguma alteração significativa na função renal. 

Fonte: Adaptado de 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Glutethimide#section=Metabolism-Metabolites   

 

Nessa atividade, os estudantes têm a oportunidade de sistematizar os conceitos discutidos.  

Essa aula pode promover o desenvolvimento de muitas práticas epistêmicas. O professor, nesse 

momento, tem a oportunidade de relacionar todos os conhecimentos que os alunos possuíam 

anteriormente com o novo conhecimento. Na abordagem investigativa, a compreensão do 

desenvolvimento do estudante vai muito além de se obter a resposta correta. O que interessa são 

quais as relações que ele criou, como ele organizou suas ideias e como as apresentou. Enfim, o 

importante é permitir ao professor avaliar a evolução desse estudante em relação às opiniões e às 

relações sociais e culturais efetuadas durante a realização das atividades, pois todas essas ações 

favorecem o desenvolvimento do aprendizado.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Glutethimide#section=Metabolism-Metabolites
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Sequência Didática: Investigações Químicas 

 

Apresentamos a seguir as atividades da sequência para que o professor imprima e distribua 

para os estudantes, caso ele opte por fazer nenhuma modificação. No entanto, sugerimos que o 

professor adapte essa sequência mediante o seu contexto. Ressaltamos que não pretendemos 

fornecer uma lista de práticas epistêmicas que devam ser desenvolvidas ou um guia para o 

desenvovimento de práticas. Conforme mencionamos na apresentação deste e-book, buscamos 

propor uma sequência didática que envolva os estudantes no desenvolvimento de práticas 

epistêmicas. Esperamos que essa sequência enriqueça as aulas de química, possibilitando uma 

aproximação ao fazer científico! 
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É bem provável que sim, as séries criminais em geral têm um público muito grande, além 

do suspense de descobrir quem é o assassino, todos nós ficamos fascinados com os instrumentos 

que os agentes utilizam para investigar a cena.  

Apesar de isso tudo ser ficção, existe realmente um profissional responsável por esse 

trabalho, e ele utiliza várias técnicas para desvendar os crimes e investigações da vida real. 

Dessa forma, você já deve ter escutado nos noticiários que manchas de sangue e impressões 

digitais, podem ser identificadas na cena de um crime, mesmo após alguns dias do ocorrido. Você 

sabe explicar como isso acontece? 

 

 

 

 

 

 

 Você já se perguntou como a polícia consegue identificar se uma mancha encontrada na 

cena de um crime é mesmo sangue? Não?! Então, veja que interessante! Quando uma possível 

mancha de sangue é coletada na cena de um crime, ela é sujeitada a testes químicos, isto é, a testes 

que envolvem o uso de misturas de produtos químicos, nos quais alguns deles reagem ou não com 

a substância que formou a mancha. Uma dessas misturas de produtos químicos, por exemplo, é o 

reagente de Kastle-Meyer, que contém um indicador que pode mudar de cor, sinalizando a reação 

e indicando a presença de sangue, conforme indicado no esquema abaixo. 

Você já assistiu a 
alguma série de 
televisão sobre 

investigação criminal? 
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A partir de uma série de reações, a alteração de cor para um tom avermelhado indica a presença de 

sangue. Baseado nessas informações e no esquema anterior, explique por que essa alteração de cor 

é possível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora imagine que você trabalha em um 
laboratório de química, investigando cenas 
de crime. Cada investigação é acompanhada 
de um parecer técnico, indicando os 
resultados dessa investigação. Indique o que 
você utilizaria no seu parecer para 
convencer de que o resultado que você 
encontrou é verdadeiro.  
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Fonte: Freepick 

 

Adaptado de: Is Your Money Laced with Cocaine? - Chromatography Investigates. 

 

 Quando ouvimos alguém dizer dinheiro sujo, logo pensamos, dinheiro adquirido por meios 

ilícitos. No entanto, as cédulas de dinheiro podem estar contaminadas com substâncias ilícitas. O 

que?! Isso não seria fake news?! Não é! Vários estudos ao longo dos anos indicaram essa 

contaminação. 

 Em algum momento no início dos anos 90, sugeriu-se que as cédulas de dinheiro eram 

contaminadas por cocaína, e estudos confirmaram essa hipótese tanto na Europa quanto nos EUA. 

O problema era tão grande nos EUA que as pessoas não podiam ser presas se cães farejadores 

detectassem cocaína, já que a fonte poderia ser cédulas. Um importante estudo publicado em uma 

revista científica, com cédulas que vieram de investigações criminais envolvendo cocaína e outras 

de circulação normal, indicou que 93% das notas estavam contaminadas com cocaína. Isso que é 

dinheiro sujo! E o seu dinheiro?! Está contaminado com cocaína? 

 Calma! Não vamos gastar o seu dinheiro para essa análise. Utilizaremos cédulas que foram 

retiradas diretamente de um caixa eletrônico. O que você acha? Está contaminada ou não? Registre 

sua resposta abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 No estudo que mencionamos anteriormente foram analisadas 4.100 notas. Você já pensou 

como seria essa análise? Difícil, não é?! Mas vamos pensar um pouco! Como você analisaria uma 

Seu dinheiro pode estar 
contaminado com cocaína?
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cédula de dinheiro para identificar uma substância ilícita, neste caso, a cocaína? Para isso, utilize 

seus conhecimentos de química adquiridos anteriormente. Deixe tudo registrado abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Antes de resolver o problema proposto, vamos falar de Química! 

 Você já imaginou a quantidade de substâncias químicas conhecidas até o momento? Um 

milhão?! Dez milhões?! É muito mais! De acordo com o CAS (do inglês, Chemical Abstracts Service), 

uma divisão da Sociedade Americana de Química que mantém um banco de dados com 

informações sobre todas as substâncias químicas conhecidas, são mais de 144 milhões.  Imagine 

estudar cada uma dessas substâncias! Discuta com seu grupo e descreva abaixo qual(is) estratégia(s) 

vocês utilizariam para estudar todas essas substâncias. 
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No entanto, de um modo geral, elas podem ser agrupadas e estudadas conjuntamente em 

grupos diferentes. Mas como podemos agrupá-las? Do ponto de vista químico, basicamente, as 

substâncias são agrupadas em orgânicas e inorgânicas. Cabe lembrar que, as palavras orgânica e/ou 

orgânico na Química não são sinônimas de alimento orgânico, produto orgânico, agricultura 

orgânica etc. Podemos perceber que, na Química, a relação entre os termos orgânicos e organismos 

vivos não pode ser feita. Isso significa que as substâncias orgânicas podem ser produzidas 

artificialmente e não somente pelos organismos vivos como já se pensou. Esse agrupamento das 

substâncias em orgânicas e inorgânicas tem sido estabelecido pelas suas propriedades físicas e 

químicas, conforme indicado no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Propriedades físicas e químicas de algumas substâncias orgânicas e inorgânicas. 

Substância 
Temperatura 

de fusão 
Temperatura 
de ebulição 

Solubilidade 
em água 

Condutividade 
em solução 

aquosa 
Inflamabilidade 

Fórmula 
Molecular/ 

Mínima 

Hexano - 95oC 69oC Insolúvel Não conduz Muito inflamável C6H14 

Nitrato de 
cálcio 

561 oC Decompõe Solúvel Conduz Não é inflamável Ca(NO3)2 

Butano - 140oC - 1oC Insolúvel Não conduz Muito inflamável C4H10 

Cloreto de 
sódio 

801oC 1.413 oC Solúvel Conduz Não é inflamável NaCl 

Clorofórmio - 64oC 62 oC Pouco 
solúvel 

Não conduz Muito inflamável CHCl3 

Sulfato de 
potássio 

1.069 oC 1.689 oC Solúvel Conduz Não é inflamável K2SO4 

 

 Analisando as informações do Quadro 1, classifique as substâncias em orgânicas e 

inorgânicas, e justifique sua classificação. 

 

 

 

 

No caso das substâncias apresentadas no Quadro 1, da questão anterior, podemos 

classificá-las da seguinte maneira: 

Pensando ainda na 
questão anterior, seria 

impossível estudar 
cada uma dessas 

substâncias! Vocês 
não acham?! 
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 i) orgânicas – hexano, butano e clorofórmio  

 ii) inorgânicas – nitrato de cálcio, cloreto de sódio e sulfato de potássio.  

 

De um modo geral, as substâncias orgânicas possuem temperaturas de fusão e ebulição 

baixas, são praticamente insolúveis em água, não conduzem corrente elétrica em solução aquosa e 

são altamente inflamáveis. Note que essas propriedades das substâncias inorgânicas são o oposto: 

temperaturas de fusão e ebulição elevadas, são muito solúveis em água, conduzem corrente elétrica 

em solução aquosa e não são inflamáveis. No entanto, nem sempre as diferenças entre as 

propriedades das substâncias orgânicas e inorgânicas são tão significativas assim, gerando algumas 

dificuldades para essa classificação. E agora?!  

Vamos pesquisar! Escreva algumas substâncias orgânicas e inorgânicas que não possuem 

diferenças tão significativas como as que foram apresentadas no Quadro 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por exemplo, o etanol (C2H6O), uma substância orgânica, é solúvel em água, o que seria 

uma propriedade das substâncias inorgânicas. A amônia (NH3), uma substância inorgânica, possui 

temperaturas de fusão e ebulição baixas, o que seria uma propriedade das substâncias orgânicas.  

E agora?! Vamos analisar todas as fórmulas moleculares e mínimas apresentadas até o momento: 

C6H14, C4H10, CHCl3 e C2H6O (substâncias orgânicas) e Ca(NO3)2, NaCl, K2SO4 e NH3 (substâncias 

inorgânicas). O que há em comum entre as substâncias orgânicas? E entre as inorgânicas? 
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Experimento 

  

     

           

Se vocês disseram que as substâncias orgânicas possuem carbono, acertaram! Assim como 

as substâncias inorgânicas apresentadas não possuem. Ah! Mas muita atenção! E o dióxido de 

carbono (CO2) é uma substância orgânica? Não é! O CO2 é uma substância inorgânica! Note que 

conter carbono não é suficiente para uma substância ser considerada orgânica! A principal 

diferença entre compostos orgânicos e compostos inorgânicos é que os compostos orgânicos 

contêm ligações carbono-hidrogênio (C-H). Vocês podem perceber que a estrutura química de 

uma substância pode auxiliar na sua classificação. É importante ressaltar que a estrutura química 

das substâncias orgânicas podem ser representadas de diferentes formas, mas duas delas são as 

mais utilizadas. Veja na Figura 1! 

 

 

 

Figura 1: Duas das diversas formas de representar a estrutura química de substâncias orgânicas. 

 

Note que na primeira forma de representar os átomos de carbono e os de hidrogênio 

ligados aos de carbono são omitidos. Já os átomos diferentes de carbono e os de hidrogênio ligados 

a esses são escritos.  

Voltando a discussão anterior sobre a característica estrutural principal das substâncias 

orgânicas, que é possuir ligação C-H, devemos atentar para algumas exceções. Por exemplo, o 
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ácido cianídrico (HCN) possui ligação C-H, mas é inorgânico. Sendo assim, em alguns casos a 

estrutura química não vai ser suficiente para confirmar a classificação, sendo necessário o estudo 

das propriedades físicas e químicas. Calma! Vocês não precisam ficar desesperados, na maioria das 

vezes, a análise da estrutura pela localização da ligação C-H já é um indício que aquela substância 

é orgânica. Além disso, o reconhecimento das substâncias orgânicas é facilitado pelos grupos 

funcionais que possuem. Grupos funcionais? O que é isso? Vamos lá! Cada grupamento funcional 

tem propriedades específicas, associadas às suas estruturas e que podem ser generalizadas para 

todos os compostos que apresentam o mesmo grupamento, isto é, que pertencem a mesma função 

orgânica. 

O ácido salicílico, por exemplo, possui os seguintes grupos funcionais, ácido carboxílico e 

fenol, conforme indicado na Figura 2. 

 
 Figura 2: Estrutura química do ácido salicílico, indicando os grupos funcionais – fenol e 

ácido carboxílico. 

 

Todos os grupamentos formados por hidroxila ligada diretamente ao benzeno são fenóis 

e, todos grupamentos formados por hidroxila ligada diretamente a carbonila são ácidos carboxílicos. 

Esses grupos funcionais fornecem ao ácido salicílico suas propriedades físicas, químicas e, até 

mesmo, farmacológicas. Farmacológicas?! Como assim?! O ácido salicílico não é absorvido pelo 

organismo de forma tão eficiente quanto o ácido acetilsalicílico. Isso pode ser explicado pela 

diferença de grupos funcionais entre eles, visto que, o ácido acetilsalicílico possui um éster, ao invés 

de um fenol, conforme indicado na Figura 3. 

 

Figura 3: Estrutura química do ácido salicílico, indicando os grupos funcionais – fenol e 

ácido carboxílico. 
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 Qual a diferença entre os grupos funcionais, ácido carboxílico e éster? Explique 

detalhadamente no espaço indicado a seguir. 

 

 

 

 

  

 As funções orgânicas mais comuns são os hidrocarbonetos (alcanos, alcenos, alcinos e 

aromáticos), fenóis, álcoois, tióis, éteres, cetonas, aldeídos, ácidos carboxílicos, ésteres, anidridos, 

sulfonas, aminas, nitrilas, amidas e tioamidas, conforme indicado na Figura 4.  

 

 

 

Figura 4: Estrutura química de alguns grupos funcionais. 
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 A partir da estrutura química podemos reconhecer prontamente o(s) grupo(s) funcional(is) 

presentes em uma substância. Voltando à questão – “Como você analisaria uma cédula de dinheiro 

para identificar uma substância ilícita, neste caso, a cocaína? ” – sobre como resolver o problema 

levantado, vocês mantêm ou modificam a resposta fornecida? Explique no espaço abaixo, 

indicando os motivos que os levaram a manter ou modificar a proposta dada anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 Cada um desses grupos funcionais, que são os locais onde as transformações químicas 

ocorrem em uma substância orgânica, apresentam reações específicas que podem ser utilizadas 

para sua caracterização. Cada grupo funcional, ao reagir com uma substância específica (que pode 

ser orgânica ou inorgânica) forma uma nova substância com características específicas. As 

principais evidências que indicam a caracterização desses grupos são: alteração de cor, formação 

de precipitado, liberação de gases e alteração de energia. Para cada grupo funcional, há reagentes 

específicos, que indicarão a presença desse grupo na substância orgânica, conforme indicado a 

seguir.  

 

1) Teste de identificação de aldeídos e cetonas 

 

 Os aldeídos e cetonas formam, em sua maior parte, precipitados, de amarelos a vermelhos, 

quando misturados com a 2,4-dinitrofenilhidrazina em meio ácido, conforme indicado no esquema 

abaixo:  

 

  

 Para diferenciar os aldeídos das cetonas pode se adicionar várias gotas de solução de ácido 

crômico preparada em ácido sulfúrico concentrado. O aparecimento de uma coloração verde 

indica a presença de aldeído, conforme indicado na equação química abaixo: 
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 Os ésteres, em geral, não reagem com a 2,4-dinitrofenilhidrazina, sendo necessário outros 

testes para a sua identificação, como por exemplo, o uso dos reagentes: cloridrato de hidroxilamina 

e cloreto férrico. 

 

2) Teste de identificação de ácidos carboxílicos 

 

 Os ácidos carboxílicos reagem com bicarbonato de sódio levando a formação de gases, 

conforme indicado na equação química a seguir. 

  

 
  

3) Teste de identificação de fenóis  

 

 Os fenóis, em geral, assim como os ácidos carboxílicos são ácidos. Eles reagem com 

hidróxido de sódio formando, na maioria das vezes, compostos coloridos. A equação química que 

representa essa reação pode ser descrita conforme indicado abaixo. 

 

 
 

4) Teste de identificação de álcoois  

 

 Os álcoois, em geral, são neutros, mas eles reagem com ácido crômico formando 

substâncias com colorações diferentes. Ao adicionar a solução de ácido crômico a um álcool pode-

se obter os seguintes resultados: i) se for álcool primário ou secundário, aparecerá uma coloração 

verde azulada e, ii) se for álcool terciário, não haverá alteração de cor, conforme indicado no 

esquema abaixo: 

 
 

5) Teste de identificação de insaturações (ligações duplas e triplas)  
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 As substâncias orgânicas que contêm ligações duplas e triplas (exceto os aromáticos) 

reagem com permanganato de potássio para formar compostos de coloração marrom, conforme 

indicado na equação química abaixo. 

  

 
 

6) Teste de identificação de aminas 

 As aminas primárias e secundárias reagem com cloreto de acetila formando amidas que, 

em geral, quando se dilui a solução com água, as amidas formadas ficam insolúveis. No entanto, a 

principal evidência da reação se dá pela alteração de energia (liberação de calor). As equações 

químicas abaixo representam a reação. 

 

 
  

 Como o objetivo é identificar se há cocaína na cédula de dinheiro, alguns materiais estão 

disponíveis para que vocês realizem os testes. Dentre esses materiais, temos:  

 

i) cédula de dinheiro,  

ii) soluções controle para verificar se o reagente específico para o teste está em condições de uso,  

iii) reagentes específicos para identificação dos grupos funcionais,  

iv) recipientes para os testes,  

v) solvente (etanol),  

vi) tesoura,  

vii) pinça  

viii) fita adesiva. 
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 No espaço abaixo, registre, detalhadamente, todos os testes que vocês fizeram, os 

resultados obtidos e a discussão desses resultados para a resolução do problema. Organizem bem 

todos os registros, pois na próxima aula vocês os apresentarão para os outros grupos. 
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Agora que vocês já 
chegaram a um 

resultado, vamos 
compartilha-lo! 

 

Nesse momento, vocês 
vão discutir com a sua 
turma se a sua hipótese 
se confirmou! Essa é a 
hora de multiplicar as 

ideias! 
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Parabéns para você que se engajou até aqui! 
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Se você provou sua hipótese, muito bem! E tudo bem, se isso não aconteceu, não desanime! 

Os cientistas na maioria das vezes não encontram a resposta da primeira vez e normalmente 

refazem os testes. Em alguns casos eles modificam as hipóteses e testam mais vez, e isso pode 

acontecer várias vezes. Em algumas circunstâncias inclusive, eles fazem outras descobertas durante 

essas tentativas! 

 Nas nossas aulas, isso é bem mais fácil, pois seu professor junto com a turma realizará 

mais uma vez o experimento e vocês poderão checar o que não saiu como esperado! 

 

 

 

Um paciente deu entrada na emergência do Pronto Socorro desacordado. Após diversos 

exames, os médicos diagnosticaram que ele estava em coma. A suspeita foi a ingestão de uma dose 

excessiva de um medicamento, chamado Doriden, que foi encontrado próximo ao paciente no 

local do resgaste. A bula do medicamento e um exame que foi realizado no paciente estão 

apresentados a seguir. Explique detalhadamente o motivo do coma. Para isso escreva um texto 

utilizando seus conhecimentos de química, as informações disponíveis e sua capacidade de 

convencer que a sua explicação para o motivo do coma esteja correta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veja a seguir o 
caso de um 
paciente que 
chegou ao 
hospital. 

 

Agora que vocês 
já estão bem 

familiarizados 
com alguns 

grupos 
funcionais, 

vamos coloca-los 

em prática! 
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EXAME TOXICOLÓGICO 

 

Cliente: Confidencial 

   

Número do RG: 12548964                                          

Nome: Confidencial 

Cargo: n.d. 

Data da coleta: 10/11/2018                                           

Identificação do teste: Toxicológico 

Data do Resultado: 10/11/2018                                   

Data da Emissão: 10/11/2018 

  

Substâncias Resultado 

Glutetimida Positivo 

Não identificada Positivo 

  

Resultado Final 

Positivo para Glutetimida e outra substância não identificada. 

  

Observações Gerais  

  

Um resultado negativo significa que a droga não foi detectada em quantidades que 

atinjam as margens de segurança RIAH. Um resultado positivo significa que a droga foi 

detectada em quantidades que igualem ou excedam as margens de segurança do 

equipamento utilizado. Caso necessite de maiores informações a respeito deste laudo, 

contate nosso Serviço de Atendimento ao Cliente. 
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Doriden® 

 

Glutetimida  500mg 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 

Capsulas: embalagem contendo 30 

comprimidos. 

 

USO ORAL 

USO ADULTO 

COMPOSIÇÃO 

 

Cada comprimido contém: 

Glutetimida.................................500mg 

 

INFORMAÇÕES AO PACIENTE 

 

COMPOSIÇÃO 

 

1.PARA QUE ESSE 

MEDICAMENTO É INDICADO? 

 

DORIDEN é um sedativo hipnótico, 

parece ser um agonista de GABA, que 

ajuda a sedação induzida, no tratamento 

da insônia.  

 

Quando tomado com codeína, permite 

que o corpo converta a maior 

quantidade de codeína (maior do que a 

média, a 5-10%) para morfina. 

 

 

2. COMO DEVO USAR ESSE 

MEDICAMENTO? 

 

Oral, 500 mg na hora de dormir; dose 

pode ser repetida se necessário, mas não 

menos de quatro horas antes do paciente 

se levantar. 

 

Informação de dosagem geral: 

 

O uso prolongado de doses terapêuticas 

maiores do que o habitual pode resultar 

em dependência psíquica ou física. 

Após a administração prolongada, 

glutetimida deve ser gradualmente 

retirada para evitar a possibilidade de 

precipitação de sintomas de 

abstinência. 

 

Para o tratamento da dependência: 

 

A dependência com glutetimida pode 

ser tratada através da redução gradual 

da dosagem ao longo de um período de 

dias ou semanas. 

 

 

Se ocorrem sintomas de retirada, eles  

podem ser controlados por 

readministração do glutetimida, ou 

substituição de pentobarbital, e retirada 

gradual subsequente 

 

 

3. QUAIS AS CONTRA-

INDICAÇÕES DESSE 

MEDICAMENTO? 

 

 

Condições que podem ser agravadas pela 

atividade anticolinérgica, tais como: 

 

 - Obstrução do colo da bexiga 

- Arritmias cardíacas 

- Predisposição para o Glaucoma de 

ângulo estreito 

- Úlcera péptica, estenosante 

- Hipertrofia prostática 

- Obstrução piloroduodenal 

- História de abuso de drogas ou 

dependência 

- Dor, descontrolada 

- Porfiria 

- Comprometimento da função renal, 

grave 

- Sensibilidade a glutetimida 

 

4. QUAIS OS EFEITOS 

INDESEJAVEIS OU ADVERSOS? 

 

Incidência menos frequente: 

- Erupção cutânea 

- incidência rara 

- Discrasias sanguíneas (dor de garganta 

e febre, hemorragias ou nódoas negras, 

cansaço ou fraqueza invulgar) 

- Reação paradoxal (excitação incomum) 

 

Esses efeitos indicam que precisam de 

atenção médica se forem continuados ou 

se se tornarem incómodos. 

 

Incidência mais frequente: 

 

- Sonolência durante o dia 

 

Incidência menos frequente: 

 

- Visão turva 

- Imperícia Ou Instabilidade 

- Confusão 

- Tontura 

- Efeito ressaca' 

- Dor de cabeça 

- Náusea 

- Vómitos 

 

 

5. ADVERTÊNCIAS 

 

GRAVIDEZ: Não há estudos 

adequados em mulheres. Em 

experiências animais ocorreram 

alguns efeitos colaterais no feto, mas 

o benefício do produto pode 

justificar o risco potencial durante a 

gravidez. 

 

ALEITAMENTO: Glutetimida 

passa para o leite materno. O seu uso 

por uma mulher a amamentar pode 

causar sedação no recém-nascido. 

 

6. PRECAUÇÕES GERAIS 

 

 Outros medicamentos, 

principalmente depressores do sistema 

nervoso central (SNC) com potencial 

habituação (o uso simultâneo 

prolongado pode causar aumento do 

risco de habituação, recomenda-se 

precaução). 

 

- Álcool. 

- Medicamentos depressores do 

sistema nervoso central (o uso 

concomitante pode aumentar os 

efeitos depressores do sistema 

nervoso central ou glutetimida; 

recomenda-se precaução e reduzir 

uma ou ambas as dosagens destes 

medicamentos). 

 

- Anticoagulantes, cumarina ou 

derivados de indandione (efeitos 

podem ser diminuídos quando estes 

medicamentos são usados em 

simultâneo com glutetimida por causa 

do metabolismo acelerado do 

anticoagulante secundário à 

estimulação das enzimas 

microssomais hepáticas; podem ser 

necessários ajustes na dosagem dos 

anticoagulantes durante e após o 

tratamento com glutetimida. 

 

A glutetimida quando ingerida em 

doses excessivas pode ainda levar à 

formação de um metabolito que é 

conhecido por causar efeitos tóxicos 

em animais. 

 

A seguir as estruturas da Glutetimida 

e do metabolito formado 
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7. INTERAÇÕES DA 

GLUTETIMIDA 

 

 Butilescopolamina + 

Paracetamol + Glutetimida 

 

Interações: Doses de paracetamol 

habitualmente inócuas são 

susceptíveis de desencadear lesões 

hepáticas em caso de administração 

simultânea de medicamentos que 

conduzam a indução enzimática, tais 

como determinados hipnóticos e 

Antiepiléticos (por exemplo, 

fenobarbital, fenitoína, glutetimida, 

carbamazepina), bem como a 

rifampicina. O mesmo se aplica a 

substâncias potencialmente 

hepatotóxicas e ao abuso do álcool. 

 Paracetamol + Bromofeniramina 

+ Cafeína + Ácido ascórbico + 

Glutetimida 

 

Interações: O uso simultâneo de 

medicamentos que provocam indução 

enzimática hepática, por exemplo, certos 

hipnóticos e antiepiléticos (incluindo 

glutetimida, fenobarbital, fenitoína, 

carbamazepina) e rifampicina podem, 

com doses de paracetamol que 

normalmente não são prejudiciais, 

provocar lesão hepática. O mesmo se 

aplica com o abuso de álcool. 

 

 Varfarina + Glutetimida 

 

Interações: Os compostos que 

reconhecidamente diminuem os efeitos 

da varfarina ou que habitualmente são 

referidos como exercendo esse efeito são: 

Acetomenaftona, álcool (ingestão 

crônica), aminoglutetimida, azatioprina, 

barbitúricos, carbamazepina, 

contraceptivos orais, dicloroalfenazona, 

espironolactona, etclorvinol, 

fitomenadiona (vitamina K1), 

glutetimida, griseofulvina, 

mercaptopurina, primidona, rifampicina. 

 

 Zalcitabina + Glutetimida 

 

Interações: Fármacos com potencial 

para causar neuropatia periférica: 

Zalcitabina deve ser utilizado com 

cuidado nos doentes a receber outros 

medicamentos com potencial para 

causar neuropatia periférica. Os 

fármacos que têm sido associados à 

ocorrência de neuropatia periférica 

incluem os análogos dos nucleósidos 

anti-retrovíricos, cloranfenicol, 

cisplatina, dapsona, dissulfiram, 

etionamida, glutetimida, ouro, 

hidralazina, iodoquinol, isoniazida, 

metronidazol, nitrofurantoína, 

fenitoína, ribavirina e vincristina. 

Fármacos como a anfotericina, o 

foscarnet e os aminoglicosidos podem 

aumentar o risco de desenvolvimento 

de neuropatia periférica ou outros 

efeitos adversos associados ao 

Zalcitabina, por interferência com a 

clearance renal da zalcitabina (o que 

aumenta a exposição sistémica). Os 

doentes para quem é necessário 

utilizar um destes fármacos com 

Zalcitabina, devem ser sujeitos a 

monitorização clínica e laboratorial 

frequente, com ajuste da dose se se 

detectar alguma alteração 

significativa na função renal. 
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