
COLÉGIO PEDRO II – DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 

 

FUNÇÕES ORGÂNICAS  

 

Introdução: 

O documento a seguir apresenta várias sugestões de vídeos, acessados pelo youtube, reportagens 

da grande mídia, artigos científicos de revistas brasileiras especializadas em educação e podcasts 

que se relacionam com a química das diferentes moléculas orgânicas pertencentes às funções 

orgânicas mais estudadas no ensino médio. 

Frequentemente, foram inseridos comentários inclusivos, visando auxiliar a compreensão dos 

alunos com necessidades específicas. Em particular, os alunos surdos tem uma ferramenta valiosa 

que é a disponibilidade de legendas nos vídeos do youtube, que podem ser acessadas através de 

um botão localizados à direita do rodapé dos vídeos. Além disso, alguns vídeos possuem legenda 

originalmente, ou são de linguagem escrita. Os alunos cegos podem usufruir dos vídeos seguidos 

de comentários descritivos, além de podcasts sobre temas atuais e relevantes para a sociedade. 

 

Desejamos a todos uma boa experiência! 

 

Departamento de Química do Colégio Pedro II.  

 

1) HIDROCARBONETOS 

- Vídeo:  

1) Tudo se transforma, Combustíveis, Petróleo 

https://www.youtube.com/watch?v=VFdR0i5iuJE&t=612s 

2) Por que churrasco é tão saboroso? Química do Churrasco. 

https://www.youtube.com/watch?v=H4SMlevjB-Q 

- Artigo:  

1) Petróleo: Um tema para o Ensino de Química 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc15/v15a04.pdf 

- Reportagem:  

https://www.youtube.com/watch?v=VFdR0i5iuJE&t=612s
https://www.youtube.com/watch?v=H4SMlevjB-Q
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc15/v15a04.pdf


1) O petróleo abaixo de zero nos EUA e os sinais para o mundo 

https://oglobo.globo.com/podcast/o-petroleo-abaixo-de-zero-nos-eua-os-sinais-para-mundo-1-

24385049 

- Podcast: 

1) Petróleo 

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xZGZiOTQwYy9wb2RjYXN

0L3Jzcw/episode/NmM3OGU4ZDQtN2Q4My00MTUzLTlmMDEtYjM4MmJlZmU4ODQy 

 

2) ÁLCOOL 

- Vídeo:  

1) Álcool gel caseiro: O que você precisa saber? 

https://www.youtube.com/watch?v=0qVTIUAV9O4&fbclid=IwAR1GC7ABCZfecX5VPA1iJOVBDAr

1_y97DgYzN1A2rAGwZ1Dia_EeomsjWdg 

2) Química do Álcool gel - Tudo que você precisa saber - QUÍMICA ENEM 

https://www.youtube.com/watch?v=yXy4h4guWk0 

3) Retinol (vitamina A) 

https://www.youtube.com/watch?v=K7DIecV1TXc&list=PLksgsMD1sK6Ky_mOeF-

0Hvo0zLfO9QLut&index=7 

Comentários inclusivos: 

- A molécula do retinol (vitamina A) é composta de um ciclo de seis carbonos com uma lig 

dupla; nos carbonos 1 e 3 do ciclo, há três grupos metil; no carbono 2 do ciclo, há uma cadeia 

aberta de 9 C contendo 4 ligações duplas (insaturações) alternadas e duas ramificaçoes 

metil. O grupo OH característico da função álcool aparece na extremidade dessa cadeia. 

- A molécula do retinal possui uma carbonila (C ligado a um O por uma ligação dupla) 

localizada na extremidade da cadeia aberta, caracterizando a função aldeído. 

3) Por que ficamos de ressaca quando bebemos demais? 

https://www.youtube.com/watch?v=9q4uEg2Dvko&feature=youtu.be  

Comentários inclusivos: 

- Etanol: CH2-CH2-OH 

https://oglobo.globo.com/podcast/o-petroleo-abaixo-de-zero-nos-eua-os-sinais-para-mundo-1-24385049
https://oglobo.globo.com/podcast/o-petroleo-abaixo-de-zero-nos-eua-os-sinais-para-mundo-1-24385049
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xZGZiOTQwYy9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode/NmM3OGU4ZDQtN2Q4My00MTUzLTlmMDEtYjM4MmJlZmU4ODQy
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8xZGZiOTQwYy9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode/NmM3OGU4ZDQtN2Q4My00MTUzLTlmMDEtYjM4MmJlZmU4ODQy
https://www.youtube.com/watch?v=0qVTIUAV9O4&fbclid=IwAR1GC7ABCZfecX5VPA1iJOVBDAr1_y97DgYzN1A2rAGwZ1Dia_EeomsjWdg
https://www.youtube.com/watch?v=0qVTIUAV9O4&fbclid=IwAR1GC7ABCZfecX5VPA1iJOVBDAr1_y97DgYzN1A2rAGwZ1Dia_EeomsjWdg
https://www.youtube.com/watch?v=yXy4h4guWk0
https://www.youtube.com/watch?v=K7DIecV1TXc&list=PLksgsMD1sK6Ky_mOeF-0Hvo0zLfO9QLut&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=K7DIecV1TXc&list=PLksgsMD1sK6Ky_mOeF-0Hvo0zLfO9QLut&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=9q4uEg2Dvko&feature=youtu.be


- Acetaldeído: CH2-CHO (grupo carbonila, C dupla O ligado à extremidade da cadeia) 

- Ácido acético: CH2-COOH (grupo carboxila, C ligado através de uma dupla a um O e, ao 

mesmo tempo, ligado através de uma ligação simples a um grupo OH) 

  

- Artigo: 

1) O álcool contra a covid-19 

https://rce.casadasciencias.org/rceapp/art/2020/018/ 

- Reportagem: 

1) Entenda por que trocar álcool 70% por outro tipo não é eficaz na prevenção ao coronavírus 

https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2020/03/19/entenda-por-que-trocar-alcool-70percent-

por-outro-tipo-nao-e-eficaz-na-prevencao-ao-coronavirus.ghtml 

 2) Bebida alcoólica: saiba quais são os efeitos do etanol no corpo 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/gosta-de-bebida-alcoolica-saiba-quais-sao-os-efeitos-

do-etanol-no-corpo/ 

- Podcast: 

1) Intoxicação por etilenoglicol e metanol 

https://soundcloud.com/user-844234335/podcast-47-intoxicacao-por-etilenoglicol-e-metanol 

 2) Vitamina D: qual seu papel contra o coronavírus 

https://saude.abril.com.br/podcast/vitamina-d-qual-seu-papel-contra-o-coronavirus/ 

 

3) FENOL 

- Vídeo: 

1) Vinho faz bem para a saúde? 

https://www.youtube.com/watch?v=-kIVQj6tKAs 

Comentários inclusivos: 

- Resveratrol: Composto polifenólico, pois contém três grupos hidroxi (OH) ligados aos dois 

anéis aromáticos. 

https://rce.casadasciencias.org/rceapp/art/2020/018/
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2020/03/19/entenda-por-que-trocar-alcool-70percent-por-outro-tipo-nao-e-eficaz-na-prevencao-ao-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2020/03/19/entenda-por-que-trocar-alcool-70percent-por-outro-tipo-nao-e-eficaz-na-prevencao-ao-coronavirus.ghtml
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/gosta-de-bebida-alcoolica-saiba-quais-sao-os-efeitos-do-etanol-no-corpo/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/gosta-de-bebida-alcoolica-saiba-quais-sao-os-efeitos-do-etanol-no-corpo/
https://soundcloud.com/user-844234335/podcast-47-intoxicacao-por-etilenoglicol-e-metanol
https://saude.abril.com.br/podcast/vitamina-d-qual-seu-papel-contra-o-coronavirus/
https://www.youtube.com/watch?v=-kIVQj6tKAs


A organização mundial da saúde (OMS) estabelece o consumo de até 15 doses/semana de vinho 

para homens e 10 doses/semana para mulheres, sendo uma dose contém 120 mL de vinho. 

2) Os botões de Napoleão - Fenol 

https://www.youtube.com/watch?v=P3id7F7s8hE 

3) Estudo dos fenóis 

https://www.youtube.com/watch?v=CQjDDXPSzHA 

 4) Fenol - Contaminante Químico da Água 

https://www.youtube.com/watch?v=kNQ3OhAERFI 

5) Fenolftaleína 

https://www.youtube.com/watch?v=g86Jz4y-0Uk 

Comentários inclusivos: 

- Fenolftaleína: Três anéis aromáticos, dois contendo grupos OH, interligados por um grupo 

funcional éster. 

6) Já ouviu falar em eugenol? E em isoeugenol? 

https://www.youtube.com/watch?v=gUeQrKrXGaY 

Comentários inclusivos: 

- Eugenol: Anel aromático contendo nas posições 1- OH; 2- OCH3 (grupo metoxi); 4- CH2-

CH-CH2 (prop-2-enil). A ligação dupla está na ponta da ramificação. 

- Isoeugenol: Anel aromático contendo nas posições 1- OH; 2- OCH3 (grupo metoxi); 4- CH-

CH-CH3 (prop-1-enil). A ligação dupla está no meio da ramificação. 

 

- Artigo:  

1) Principais fenóis no cotidiano 

https://mundoeducacao.uol.com.br/quimica/principais-fenois-no-cotidiano.htm 

 2) Toxicidade dos Fenóis 

https://www.infoescola.com/quimica/toxicidade-dos-fenois/ 

 - Reportagem: 

https://www.youtube.com/watch?v=P3id7F7s8hE
https://www.youtube.com/watch?v=CQjDDXPSzHA
https://www.youtube.com/watch?v=kNQ3OhAERFI
https://www.youtube.com/watch?v=g86Jz4y-0Uk
https://www.youtube.com/watch?v=gUeQrKrXGaY
https://mundoeducacao.uol.com.br/quimica/principais-fenois-no-cotidiano.htm
https://www.infoescola.com/quimica/toxicidade-dos-fenois/


1) “Ela fez peeling e perdeu um rim…” 

https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/02/20/ela-fez-peeling-e-perdeu-um-rim-

sensacao-de-algo-estar-comendo-a-pele.htm 

2) Sindicato denuncia Replan por risco de contaminação de fenol no Rio Atibaia 

https://www.fup.org.br/ultimas-noticias/direto-dos-sindicatos/item/21830-sindicato-denuncia-

replan-por-risco-de-contaminacao-de-fenol-no-rio-atibaia 

3) Compostos fenólicos presentes nos alimentos e a proteção celular 

https://jornal.usp.br/artigos/compostos-fenolicos-presentes-nos-alimentos-e-a-protecao-celular/ 

 

- Podcast: 

1) Tudo que aprendemos sobre taninos estava errado 

https://www.simplesvinho.com/sv71-tudo-que-aprendemos-sobre-taninos-estava-errado/ 

 

4) ALDEÍDO 

- Vídeo:  

1) Testes comprovam presença de formol em escovas permanentes 

https://globoplay.globo.com/v/2931627/ 

- Artigo: 

1) Amor ao primeiro odor: A comunicação química entre insetos 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc07/quimsoc.pdf 

- Reportagem: 

1) Por que as bebidas alcoólicas causam ressaca?  

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/por-que-as-bebidas-alcoolicas-causam-ressaca/ 

- Podcast: 

1) Uso exagerado de formol em salões de beleza causa impactos à saúde 

https://jornal.usp.br/atualidades/uso-exagerado-de-formol-por-saloes-de-beleza-causa-impactos-

a-saude/ 

 

https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/02/20/ela-fez-peeling-e-perdeu-um-rim-sensacao-de-algo-estar-comendo-a-pele.htm
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2020/02/20/ela-fez-peeling-e-perdeu-um-rim-sensacao-de-algo-estar-comendo-a-pele.htm
https://www.fup.org.br/ultimas-noticias/direto-dos-sindicatos/item/21830-sindicato-denuncia-replan-por-risco-de-contaminacao-de-fenol-no-rio-atibaia
https://www.fup.org.br/ultimas-noticias/direto-dos-sindicatos/item/21830-sindicato-denuncia-replan-por-risco-de-contaminacao-de-fenol-no-rio-atibaia
https://jornal.usp.br/artigos/compostos-fenolicos-presentes-nos-alimentos-e-a-protecao-celular/
https://www.simplesvinho.com/sv71-tudo-que-aprendemos-sobre-taninos-estava-errado/
https://globoplay.globo.com/v/2931627/
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc07/quimsoc.pdf
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/por-que-as-bebidas-alcoolicas-causam-ressaca/
https://jornal.usp.br/atualidades/uso-exagerado-de-formol-por-saloes-de-beleza-causa-impactos-a-saude/
https://jornal.usp.br/atualidades/uso-exagerado-de-formol-por-saloes-de-beleza-causa-impactos-a-saude/


5) CETONA 

- Vídeo: 

1) Casos da Química - A que substância se deve a cor do camarão?  

https://www.youtube.com/watch?v=OGAycGmGARM 

Comentários inclusivos: 

- Astaxantina: Esta molécula possui dois anéis contendo 6C com uma carbonila no carbono 1 

(função cetona), um grupo hidroxi no carbono 2 (função álcool), três grupos metil nos 

carbonos 4 e 6 e uma ligação dupla no carbono 5. Entre os dois anéis está uma cadeia 

aberta de 18C, contendo duplas alternadas e 4 ramificações metil. 

2) Dexametasona | Um novo aliado contra COVID-19 ... será a cura? 

https://www.youtube.com/watch?v=M056T1l_k98&t=69s 

Comentários inclusivos: 

- Dexametasona: Anel A possui uma carbonila (cetona); anel B possui um átomo de flúor; anel 

C possui um grupo OH; anel D possui um grupo OH e uma cadeia de 2 carbonos contendo 

uma carbonila e um grupo OH na sua extremidade. 

- Artigo: 

1) Carboidratos: Estrutura, propriedades e funções 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc29/03-CCD-2907.pdf 

- Reportagem: 

1) Dieta cetogênica: razão ou crença? 

https://saude.abril.com.br/blog/o-fim-das-dietas/dieta-cetogenica-razao-ou-crenca/ 

 

6) ÁCIDO CARBOXÍLICO 

- Vídeo:  

1) Ácido Acetil-Salicílico (Aspirina) 

https://www.youtube.com/watch?v=HZuWPkcLPNg 

Comentários inclusivos: 

Grupamento éster: COOC (carbono dupla oxigênio – oxigênio – carbono) 

https://www.youtube.com/watch?v=OGAycGmGARM
https://www.youtube.com/watch?v=M056T1l_k98&t=69s
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc29/03-CCD-2907.pdf
https://saude.abril.com.br/blog/o-fim-das-dietas/dieta-cetogenica-razao-ou-crenca/
https://www.youtube.com/watch?v=HZuWPkcLPNg


Grupamento carboxila: COOH (carbono dupla oxigênio – oxigênio – hidrogênio) 

Ácido salicílico: Possui um grupo hidroxi (OH) no lugar do grupo éster. 

Ácido pícrico: Três grupos nitro (NO2) localizados nas posições 2, 4 e 6 do anel aromático do fenol. 

TNT: Três grupos nitro (NO2) localizados nas posições 2, 4 e 6 do anel aromático do tolueno ou 

metilbenzeno. 

- Artigo: 

1) Ácidos orgânicos: Dos primórdios da química experimental à sua presença em nosso cotidiano 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc15/v15a02.pdf 

- Podcast: 

1) Mensagem que recomenda vinagre na prevenção ao Covid-19 é falsa 

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvNDEzMTAx

My9lcGlzb2Rlcy9mZWVk/episode/aHR0cHM6Ly9hcGkuc3ByZWFrZXIuY29tL2VwaXNvZGUvMjM

5MTY0Mjk 

 

7) ÉSTER 

- Vídeo:  

1) Aí tem química, Combustíveis, Renováveis - Biodiesel 

https://www.youtube.com/watch?v=slw0kgHLAhg 

- Reportagem: 

1) ANP aprova maior percentual de mistura de biodiesel ao óleo diesel  

https://veja.abril.com.br/economia/anp-aprova-maior-percentual-de-mistura-de-biodiesel-ao-oleo-

diesel/ 

 

8) ÉTER 

- Vídeo:  

1) Ivermectina | O antiparasitário que tem sido estudado contra COVID19 

https://www.youtube.com/watch?v=Sm9w5p-Lvow&t=4s 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc15/v15a02.pdf
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvNDEzMTAxMy9lcGlzb2Rlcy9mZWVk/episode/aHR0cHM6Ly9hcGkuc3ByZWFrZXIuY29tL2VwaXNvZGUvMjM5MTY0Mjk
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvNDEzMTAxMy9lcGlzb2Rlcy9mZWVk/episode/aHR0cHM6Ly9hcGkuc3ByZWFrZXIuY29tL2VwaXNvZGUvMjM5MTY0Mjk
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuc3ByZWFrZXIuY29tL3Nob3cvNDEzMTAxMy9lcGlzb2Rlcy9mZWVk/episode/aHR0cHM6Ly9hcGkuc3ByZWFrZXIuY29tL2VwaXNvZGUvMjM5MTY0Mjk
https://www.youtube.com/watch?v=slw0kgHLAhg
https://veja.abril.com.br/economia/anp-aprova-maior-percentual-de-mistura-de-biodiesel-ao-oleo-diesel/
https://veja.abril.com.br/economia/anp-aprova-maior-percentual-de-mistura-de-biodiesel-ao-oleo-diesel/
https://www.youtube.com/watch?v=Sm9w5p-Lvow&t=4s


Comentários inclusivos: 

- Estrutura da Invermectina: vários ciclos de seis pontas onde um átomo de C é substituído por um 

átomo de O, caracterizando a função éter. 

2) "Cerveja contaminada com Dietilenoglicol leva a óbito". O que é Dietilenoglicol? 

https://www.youtube.com/watch?v=TyYDHDe04fg&t=201s 

Comentários inclusivos: 

- Etilenoglicol: HO-CH2-CH2-OH 

Dietilenoglicol: HO-CH2-CH2-O-CH2-CH2-OH (funções álcool e éter) 

Trietilenoglicol: HO-CH2-CH2-O-CH2-CH2-O-CH2-CH2-OH (funções álcool e éter) 

Ácido oxálico: HOOC-COOH 

Oxalato de cálcio: [Ca]2+[OOC-COO]2- 

- Artigo: 

1) No evidence supports the use of ether and chloroform inhalation for treating COVID-19 

https://www.paho.org/journal/sites/default/files/2020-03/41-20-324-Martins-Filho%20prelim.pdf 

- Reportagem: 

1) Ingestão de um grama de dietilenoglicol por quilo pode ser letal 

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/01/10/interna_gerais,1113502/ingestao-de-um-

grama-de-dietilenoglicol-por-quilo-pode-ser-letal.shtml 

- Podcast: 

1) Intoxicação por dietilenoglicol é reversível, mas deixará sequelas graves 

https://jornal.usp.br/podcast/saude-sem-complicacoes-7-sindrome-nefroneural-causada-por-

substancia-encontrada-em-cerveja-e-reversivel-mas-deixara-sequelas-graves/ 

 

9) SAL ORGÂNICO 

- Vídeo:  

1) Acetato de Chumbo (II) 

https://www.youtube.com/watch?v=TyYDHDe04fg&t=201s
https://www.paho.org/journal/sites/default/files/2020-03/41-20-324-Martins-Filho%20prelim.pdf
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/01/10/interna_gerais,1113502/ingestao-de-um-grama-de-dietilenoglicol-por-quilo-pode-ser-letal.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/01/10/interna_gerais,1113502/ingestao-de-um-grama-de-dietilenoglicol-por-quilo-pode-ser-letal.shtml
https://jornal.usp.br/podcast/saude-sem-complicacoes-7-sindrome-nefroneural-causada-por-substancia-encontrada-em-cerveja-e-reversivel-mas-deixara-sequelas-graves/
https://jornal.usp.br/podcast/saude-sem-complicacoes-7-sindrome-nefroneural-causada-por-substancia-encontrada-em-cerveja-e-reversivel-mas-deixara-sequelas-graves/


https://www.youtube.com/watch?v=-5nKIVV5nDg&list=PLksgsMD1sK6Ky_mOeF-

0Hvo0zLfO9QLut&index=4 

Comentários inclusivos: 

- acetato (OAc-): ânion derivado do ácido acético (possui dois carbonos, sendo um deles 

ligado duplamente ao oxigênio e ao mesmo tempo fazendo uma ligação simples com outro 

oxigênio com uma carga negativa. 

2) A química do fazer, Reações Químicas, Sabão 

https://www.youtube.com/watch?v=tpGPm114fJ0 

Comentários inclusivos: 

- Reação de saponificação: os óleos ou gorduras são triésteres. São formados por três 

cadeias carbônicas longas terminadas em um C ligado através de uma ligação dupla a um 

oxigênio e ao mesmo tempo ligado através de uma ligação simples a outro oxigênio. Estes 

oxigênios, por sua vez, se ligam a três carbonos um a um. Quando reagem com uma base 

forte, o hidróxido de sódio (NaOH), por exemplo, as ligações simples C-O são quebradas, 

dando origem ao sabão (cadeia carbônica longa com o grupo COONa na extremidade), que 

é o sal orgânico derivado de ácidos graxos, e a glicerina ou glicerol (três carbonos ligados a 

três grupos OH, um a um). 

- Artigo: 

1) O sabão contra a COVID-19 

https://rce.casadasciencias.org/rceapp/art/2020/019/ 

2) Xampus 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc02/quimsoc.pdf 

- Reportagem: 

1) Coronavírus: o que o sabão faz com o vírus que causa a covid-19 

https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/bbc/2020/04/01/coronavirus-o-que-o-sabao-faz-com-o-

virus-que-causa-a-covid-19.htm 

- Podcast: 

1) Água e sabão 

https://www.ifpb.edu.br/joaopessoa/podcasts/o-assunto-e/agua-e-sabao 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-5nKIVV5nDg&list=PLksgsMD1sK6Ky_mOeF-0Hvo0zLfO9QLut&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=-5nKIVV5nDg&list=PLksgsMD1sK6Ky_mOeF-0Hvo0zLfO9QLut&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=tpGPm114fJ0
https://rce.casadasciencias.org/rceapp/art/2020/019/
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc02/quimsoc.pdf
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/bbc/2020/04/01/coronavirus-o-que-o-sabao-faz-com-o-virus-que-causa-a-covid-19.htm
https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/bbc/2020/04/01/coronavirus-o-que-o-sabao-faz-com-o-virus-que-causa-a-covid-19.htm
https://www.ifpb.edu.br/joaopessoa/podcasts/o-assunto-e/agua-e-sabao


10) AMINA 

- Vídeo:  

1) Aminas e aplicações 

https://www.youtube.com/watch?v=TKpCG3IoR2I 

Comentários inclusivos: 

-  Amina é todo composto orgânico nitrogenado que deriva da amônia NH3 pela substituição 

de um ou mais hidrogênios por radicais orgânicos. 

2) Cloroquina (ou hidroxicloroquina) ... como funciona? 

https://www.youtube.com/watch?v=KMFsu99AzN8&t=5s 

Comentários inclusivos: 

- cloroquina ou hidroxicloroquina: um átomo de cloro ligado ao lado esquerdo do anel 

quinolínico, que consiste em um anel aromático fundido a um outro anel aromático contendo 

um átomo de N substituindo um dos C. As duas moléculas possuem uma parte aberta 

contendo outros dois átomos de N caracterizando a função amina. A diferença entre as duas 

moléculas é um grupo hidroxi (OH) localizado na extremidade da parte aberta da cadeia da 

hidroxicloroquina. 

3) O Caminho da Fumaça 

https://www.youtube.com/watch?v=vcHr5rdPdoU&feature=youtu.be  

Comentários inclusivos: 

- vídeo sem descrição oral, ideal para surdos 

- vídeo aborda substâncias de diversas funções orgânicas 

4) Água Tônica/Quinina é a base da Cloroquina? Fato ou Fake? 

https://www.youtube.com/watch?v=bXkd4FEMXis&feature=youtu.be 

Comentários inclusivos: 

O vídeo mostra que a estrutura da quinina tem, em comum com a cloroquina, o anel quinolina, 

descrito no primeiro vídeo correspondente à cloroquina e hidroxicloroquina. Porém, a parte aberta 

da cadeia da quinina é bem diferente da cloroquina, e não significa que uma seja obtida a partir da 

outra, ou que ambas sejam eficazes para o tratamento da covid-19. Na verdade, ainda não há um 

medicamento comprovadamente eficaz. 

- Artigo: 

https://www.youtube.com/watch?v=TKpCG3IoR2I
https://www.youtube.com/watch?v=KMFsu99AzN8&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=vcHr5rdPdoU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bXkd4FEMXis&feature=youtu.be


1) Uso Inadvertido da Fosfoetanolamina Sintética no Brasil: Por que se Preocupar? 

https://rbc.inca.gov.br/revista/index.php/revista/article/view/386/250 

- Reportagem: 

1) Fosfoetanolamina, de ‘pílula do câncer’ a caso de polícia 

https://www.unicamp.br/unicamp/index.php/ju/noticias/2018/04/03/fosfoetanolamina-de-pilula-do-

cancer-caso-de-

policia#:~:text=Breve%20hist%C3%B3rico,da%20USP%20de%20S%C3%A3o%20Carlos. 

2) Médicos anunciam resultado dos estudos sobre pílula do câncer 

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/03/medicos-anunciam-resultado-dos-estudos-

sobre-pilula-do-cancer.html 

- Podcast: 

1) Fosfoetanolamina 

http://www.ladmolqm.com.br/moleculas/?p=161 

 

11) AMIDA 

- Vídeo:  

1) Hoje é dia de café: a química 

https://globoplay.globo.com/v/7048837/ 

https://www.youtube.com/watch?v=613erXryq9M&list=PLksgsMD1sK6Ky_mOeF-

0Hvo0zLfO9QLut&index=11 

Comentários inclusivos: 

- A cafeína é composta de dois ciclos condensados, um de 5 e outro de 6 átomos, dentre eles, 

C e N, seguidos de C dupla O, caracterizando a função amida. Além disso, os ciclos possuem 

três grupos metila ligados a eles. 

2) Cafeína 

https://www.youtube.com/watch?v=KxyzQHHjeL8&feature=youtu.be  

- Artigo: 

1) Benefícios do café na saúde 

http://static.sites.sbq.org.br/quimicanova.sbq.org.br/pdf/Vol32No8_2169_30-RV08629.pdf 

https://rbc.inca.gov.br/revista/index.php/revista/article/view/386/250
https://www.unicamp.br/unicamp/index.php/ju/noticias/2018/04/03/fosfoetanolamina-de-pilula-do-cancer-caso-de-policia#:~:text=Breve%20hist%C3%B3rico,da%20USP%20de%20S%C3%A3o%20Carlos.
https://www.unicamp.br/unicamp/index.php/ju/noticias/2018/04/03/fosfoetanolamina-de-pilula-do-cancer-caso-de-policia#:~:text=Breve%20hist%C3%B3rico,da%20USP%20de%20S%C3%A3o%20Carlos.
https://www.unicamp.br/unicamp/index.php/ju/noticias/2018/04/03/fosfoetanolamina-de-pilula-do-cancer-caso-de-policia#:~:text=Breve%20hist%C3%B3rico,da%20USP%20de%20S%C3%A3o%20Carlos.
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/03/medicos-anunciam-resultado-dos-estudos-sobre-pilula-do-cancer.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/03/medicos-anunciam-resultado-dos-estudos-sobre-pilula-do-cancer.html
http://www.ladmolqm.com.br/moleculas/?p=161
https://globoplay.globo.com/v/7048837/
https://www.youtube.com/watch?v=613erXryq9M&list=PLksgsMD1sK6Ky_mOeF-0Hvo0zLfO9QLut&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=613erXryq9M&list=PLksgsMD1sK6Ky_mOeF-0Hvo0zLfO9QLut&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=KxyzQHHjeL8&feature=youtu.be
http://static.sites.sbq.org.br/quimicanova.sbq.org.br/pdf/Vol32No8_2169_30-RV08629.pdf


- Reportagem: 

1) Café faz bem ou mal à saúde? Confira mitos e verdades sobre esta bebida 

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2013/07/19/cafe-faz-bem-ou-mal-a-

saude-confira-mitos-e-verdades-sobre-esta-bebida.htm 

- Podcast: 

1) Café 

http://www.ladmolqm.com.br/moleculas/?p=97 

 

12) NITROCOMPOSTO 

- Vídeo:  

1) TNT (trinitrotolueno) 

https://www.youtube.com/watch?v=uvjSkzBm6lQ 

Comentários inclusivos: 

TNT: três grupos nitro (NO2) localizados nas posições 2, 4 e 6 do anel aromático do tolueno ou 

metilbenzeno. 

2) Nitroglicerina (dinamite) 

https://www.youtube.com/watch?v=sEO3O6piXbo 

Comentários inclusivos: 

Nitroglicerina: molécula da glicerina ou glicerol (três carbonos ligados a três OH um a um) com seus 

hidrogênios dos grupos OH substituídos por grupos nitro (NO2). 

- Reportagem: 

1) Alfred Nobel: da dinamite à paz  

https://super.abril.com.br/cultura/alfred-nobel-da-dinamite-a-paz/ 

 

13) HALETOS ORGÂNICOS 

- Vídeo:  

1) Clorofórmio anestésico - curiosidades e histórias da química 

https://www.youtube.com/watch?v=Xyx60qRvzP8 

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2013/07/19/cafe-faz-bem-ou-mal-a-saude-confira-mitos-e-verdades-sobre-esta-bebida.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2013/07/19/cafe-faz-bem-ou-mal-a-saude-confira-mitos-e-verdades-sobre-esta-bebida.htm
http://www.ladmolqm.com.br/moleculas/?p=97
https://www.youtube.com/watch?v=uvjSkzBm6lQ
https://www.youtube.com/watch?v=sEO3O6piXbo
https://super.abril.com.br/cultura/alfred-nobel-da-dinamite-a-paz/
https://www.youtube.com/watch?v=Xyx60qRvzP8


- Artigo:  

1) Química e armas não letais: gás lacrimogêneo em foco 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc37_2/03-QS-39-14.pdf  

- Reportagem:  

1) Brasil registra 40 mil casos de intoxicação por agrotóxicos em uma década 

https://g1.globo.com/economia/agronegocios/globo-rural/noticia/2019/03/31/brasil-tem-40-mil-

casos-de-intoxicacao-por-agrotoxicos-em-uma-decada.ghtml 

 

 

Livro sugerido para a leitura 

Os botões de Napoleão: As 17 moléculas que mudaram a história 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc37_2/03-QS-39-14.pdf
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/globo-rural/noticia/2019/03/31/brasil-tem-40-mil-casos-de-intoxicacao-por-agrotoxicos-em-uma-decada.ghtml
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/globo-rural/noticia/2019/03/31/brasil-tem-40-mil-casos-de-intoxicacao-por-agrotoxicos-em-uma-decada.ghtml

