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  APRESENTAÇÃO 
 

Este guia didático oferece uma possibilidade aos professores de Química para abordagem da temática de 

drogas em sala de aula utilizando como tema central os solventes orgânicos inalantes. Considerando que 

a sequência didática constitui-se de uma metodologia muito utilizada por professores em todos os níveis 

de ensino, elaborou-se uma sequência com abordagem em Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente 

(CTSA) a fim de contribuir para o desenvolvimento da percepção dos estudantes acerca do uso de 

drogas inalantes.  

 

Falar sobre drogas, em regiões de periferia ou não, é sempre um desafio. Esta pesquisa contribui para 

esse tipo de abordagem ao colocar como protagonista da temática um tipo de droga que é subestimado 

pelos jovens, pela sociedade e até mesmo pelo meio científico. Este protagonismo das drogas inalantes 

possibilita discussões que fogem ao moralismo, à questões políticas, às polêmicas que envolvem outras 

drogas, permitindo que reflexões sobre o que realmente importa, que é a vida/saúde do usuário, tomem 

o centro das atenções. Além disso, a abordagem em torno dos solventes orgânicos permite ao professor 

aplicar aulas experimentais que, no caso de outras drogas, não seria possível devido à sua ilicitude. 

 

O Guia pode ser considerado uma opção para ensino de Química Orgânica, especificamente dos tópicos 

de polaridade molecular, interações intermoleculares, propriedades físicas dos compostos orgânicos e 

introdução à Bioquímica (carboidratos, lipídios, proteínas e hormônios). A metodologia proposta se 

apresenta como uma opção na área de Ensino de Química, tão carente em recursos didáticos para 

auxiliar o trabalho docente. 

 

O material apresenta-se em forma de um livreto com capa, ficha catalográfica, texto de abertura, a 

proposta de trabalho e referências e seguiu as orientações de Guimarães e Giordan (2011) para 

elaboração de sequências didáticas, mas também contou com modificações como avaliação por meio de 

mapas conceituais. 

 

Cabe ressaltar que esse produto educacional pode contribuir para fortalecimento da Área de Ciências, 

reflexão sobre o Ensino de Química com enfoque CTSA e na prevenção ao uso de drogas inalantes. Além 

disso, coloca o Instituto Federal do Espírito Santo como referência na produção de materiais 

educacionais que aproximam da realidade a qualidade em educação, necessária no país. Por fim, é 

função social da escola a busca por uma sociedade cada vez mais democrática, formada por sujeitos 

reflexivos, produtores de conhecimento e, assim, capazes de transformarem a si próprio e a sociedade 

em que estão inseridos. 

Boa leitura e ótimo trabalho! 

As autoras.   



 

 

8 

INTRODUÇÃO 

 

A adolescência é um período do desenvolvimento no qual tendem a ocorrer os primeiros episódios de 

uso de bebidas alcoólicas ou outras drogas, o que torna esse período alvo da maioria dos estudos e 

programas de prevenção (NIDA, 2003; SLOBODA, 2005).  

 

No Brasil, o último levantamento sobre drogas (realizado em 2010) indicou que as substâncias 

alcoólicas e o tabaco (cigarro) têm sido as drogas mais consumidas pelos estudantes de escolas 

públicas. Após essas substâncias, os solventes inalantes são as drogas psicotrópicas mais usadas 

conforme apresenta a figura 1 (CARLINI et al., 2010). O Brasil é o país com maior índice de abuso 

dessas substâncias na América do Sul e possui um dos maiores do mundo (CARLINI et al, 2010). 

 
Figura 1. Comparação do uso de drogas psicotrópicas entre estudantes de Ensino Fundamental e Médio das escolas 
públicas entre os anos de 2004 e 2010. 

 

Fonte: CARLINI et al., 2010. 

 

O abuso de solventes inalantes inicia-se na adolescência e está relacionado à facilidade em encontrá-los 

nos produtos químicos domésticos, como colas, solventes de tintas e propelentes (SOUZA, PANIZZA E 

MAGALHÃES, 2016). Inalantes são “quaisquer substâncias, gasosas, líquidas, aerossóis ou até sólidas, 

administradas como gases ou vapores, gerando um efeito intoxicante” (BALSTER et al., 2009, p. 878). 

 

Estas substâncias são rapidamente absorvidas pelo pulmão por serem voláteis e lipofílicas. Possuem 

toxicidade em diversos órgãos e sistemas e geram dependência e crise de abstinência (SOUZA, 

PANIZZA E MAGALHÃES, 2016).  

 

Considerando que o uso de drogas não é apenas uma questão de segurança pública ou da área da 

saúde, mas também da educação, a escola deve contribuir sobremaneira com seus atores e com a 
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comunidade onde ela está inserida, no que concerne a construção de saberes que possam garantir a 

compreensão dos prejuízos causados pelo consumo de drogas na saúde dos cidadãos e da sociedade 

(MOREIRA, TRAJANO, 2016). 

  

Para alcançar esta compreensão é necessário ajustar os currículos de ciências para que a formação 

científica possa ser aplicada em contextos reais e atuais da vida pessoal e social dos alunos 

contribuindo, desta forma, para a sua efetiva alfabetização científica (FERNANDES, 2016; MAFRA, 

FERNANDES, MANZKE E PIRES, 2016). 

 

A sequência didática apresentada neste guia foi elaborada segundo os princípios facilitadores da 

aprendizagem significativa crítica de Moreira (2011) e segundo os pressupostos da abordagem CTSA 

de Fernandes, Pires e Villamañan (2013). 
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A QUÍMICA DOS SOLVENTES ORGÂNICOS 

 

Um solvente pode ser definido, de forma geral, como qualquer lí quido que sirva como transportador para 

outra substa ncia, como um meio para conduzir uma reaça o quí mica, ou como um meio de extraça o ou 

separaça o de outras substa ncias. O solvente mais comum e  a a gua, sendo os pro ximos em importa ncia 

pertencentes ao grupo de lí quidos orga nicos e suas misturas (LIDE, 2000). 

  

Atualmente, os solventes orga nicos sa o substa ncias onipresentes na indu stria moderna e da vida 

cotidiana. Servem como portadores para tintas, reagentes, medicamentos, agentes de limpeza e uma se rie 

de outros ingredientes ativos ale m de serem utilizados para separaço es de todos os tipos. Em termos de 

volume de produça o ou valor econo mico, os solventes orga nicos formam uma das principais categorias de 

produtos da indu stria quí mica (LIDE, 2000). 

 

Desde a metade do se culo XIX, com o advento da indu stria quí mica e petroquí mica, os solventes orga nicos 

ve m sendo empregados nos mais diversos setores da sociedade, em especial em aplicaço es relacionadas a  

sua solubilidade, como: 

 

a) Lavagem a seco.  

 

Lavar a seco significa lavar por meio de fluido ou solvente na o aquoso. O processo recebe o nome “seco” 

por na o utilizar a gua, pore m o que esta  sendo lavado e  molhado, usando um solvente orga nico que podera  

ser evaporado ao final do processo. Tambe m ha  lavagem a seco de carros, de estofados em geral, de 

embalagens reutiliza veis ou na o e, ate  mesmo, de cabelos, na forma de spray ou em po , sem a gua em sua 

formulaça o, para se absorver o excesso de oleosidade destes (BORGES e MACHADO, 2013).  

 

As ma quinas desenvolvidas para lavagem a seco (figura 2) sa o adaptadas ao tipo de solvente utilizado. 

Historicamente, segundo Borges e Machado (2013) ve m sendo utilizados nesse tipo de lavagem: 

-1850: canfeno, proveniente de o leos essenciais; 

-1870: benzeno, gasolina, derivados do petro leo;  

- 1925: solvente Stoddard (mistura de alcanos e hidrocarbonetos aroma ticos), derivados do 

petro leo;  

-1930: hidrocarbonetos clorados (tetracloreto de carbono, tricloroetileno), sinte ticos; 

- 1952 ate  dias atuais: tetracloroeteno (percloroetileno - PERC), sinte tico. 
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Figura 1 Máquina moderna de lavagem a seco. Fabricada na Alemanha pela Bowe®/Permac, seu processo de limpeza 
utiliza o percloroetileno como solvente. 

 
Fonte: Borges e Machado, 2013. 
 

b) Solventes, diluentes e removedores de tintas. 

 

As tintas sa o constituí das basicamente por resina, solvente, pigmento e aditivo. Os pigmentos ficam em 

suspensa o na resina (tinta lí quida) e sa o aglomerados apo s sua secagem, formando uma camada uniforme 

sobre o substrato. Os solventes sa o compostos lí quidos totalmente vola teis, de baixo ponto de ebuliça o, 

com a funça o de solubilizar a resina, conferindo viscosidade a  tinta. Apo s aplicaça o, ocorre a evaporaça o 

do solvente, endurecimento (por oxidaça o ou polimerizaça o) da resina e aglutinaça o dos pigmentos e 

aditivos (REIS, 2018).   

 

Ja  os diluentes sa o componentes que na o solubilizam a resina, mas contribuem para aumentar a 

viscosidade da tinta e removedores (thinners) sa o as misturas de solventes utilizadas para diluir tintas e 

realizar limpeza de peças, ma quinas e equipamentos para pintura (REIS, 2018).   

 

Segundo Calderan (2007), os principais solventes orga nicos utilizados em tintas e removedores sa o: 

- Hidrocarbonetos alifa ticos, aroma ticos e cicloparafinas (Ex: benzeno, n-hexano, ciclo-hexano);  

- Oxigenados (etanol, propanona, acetato de etila, furano); 

- Haletos orga nicos (diclorometano). 

 

c) Aneste sicos  

 

Os solventes orga nicos tambe m representam um marco na histo ria da medicina por terem sido utilizados 

como aneste sicos gerais em intervenço es ciru rgicas (REZENDE, 2009).  A primeira cirurgia com anestesia 

geral (figura 3) foi realizada em 1846, onde o paciente foi anestesiado por meio da inalaça o de vapores de 

e ter etí lico. Nos anos seguintes, outros solventes foram empregados com os mesmos fins: clorofo rmio, em 

1847; ciclopropano, em 1930 e halotano, em 1956.   
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Figura 2. Quadro do pintor Robert Hinckley, de 1882, reproduzindo cena da operaça o com anestesia geral 
pelo e ter, para retirada de tumor no pescoço, realizada em 16 de outubro de 1846. 

 

Fonte: REZENDE, 2009. 

 

Embora as aplicaço es resultantes do avanço do conhecimento e da indu stria quí mica sejam essenciais para 

a sociedade moderna, tambe m geram impactos negativos (ALMEIDA e PINTO, 2011). A utilizaça o de 

solventes orga nicos na indu stria gerou como problema a auto exposiça o a altas concentraço es gerando 

padro es de compulsa o, reconhecida em va rios paí ses desde o iní cio dos anos 60. Nos Estados Unidos, o 

abuso de solventes teve iní cio na nessa e poca, e na Inglaterra no ano de 1970 foi registrada uma morte 

relacionada ao abuso dessas substa ncias, tomando proporço es alarmantes em 1988, com 134 mortes no 

ano (FORSTER, TANNHAUSER e TANNHAUSER, 1994).  

 

No Brasil, os primeiros registros do uso de solventes inalantes datam do iní cio do se culo XX. O “lança-

perfume” apareceu no carnaval em 1904, no Rio de Janeiro, sendo rapidamente incorporada aos festejos 

carnavalescos de todo o Brasil, principalmente nas batalhas de confete, corsos e, mais tarde, nos bailes. O 

produto tornou-se sí mbolo do Carnaval. Somente em 1961, por um decreto do enta o Presidente Ja nio 

Quadros, o lança-perfume foi proibido no Brasil, apo s alguns casos de morte de usua rios por embriaguez 

em acidentes fatais (JAPIASSU, 1978). 

 

Mesmo com a proibiça o do lança perfume, o uso de inalantes continuou. O primeiro Levantamento 

Nacional sobre o Consumo de Drogas Psicotro picas entre Estudantes de Primeiro e Segundo Graus da 

Rede Pu blica, realizado em 1987 pelo Centro Brasileiro de Informaço es sobre Drogas Psicotro picas 

(CEBRID), mostrou que entre "meninos de rua" o grupo dos solventes era o de maior consumo, apo s o 

a lcool e o tabaco.  

 

Outros levantamentos sobre drogas foram realizados no Brasil pelo CEBRID posteriormente em 1989, 

1993, 1997, 2004 e 2010. Em todos os levantamentos realizados, os solventes inalantes se apresentam 
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como as drogas mais consumidas (no ano) por estudantes de escola pu blicas, ficando atra s apenas do 

a lcool e tabaco (CARLINI, 2010). 

 

Neste trabalho utilizamos os principais solventes orga nicos presentes em colas, tintas, removedores e 

tambe m os citados na bibliografia para a composiça o quí mica de drogas como lolo  e lança perfume, como 

exemplos para o ensino das propriedades fí sicas dos compostos orga nicos. Discutiremos estas 

propriedades e a interaça o desses compostos com o organismo humano nas pro ximas seço es. 

 

Interações intermoleculares e propriedades físicas dos solventes orgânicos 

 

Polaridade e geometria molecular 

 

Os compostos orga nicos possuem estruturas tridimensionais dependentes da hibridizaça o de seus a tomos 

de carbono. O modelo de hibridizaça o dos orbitais ato micos e  abordagem matema tica que envolve a 

combinaça o das funço es de onda individuais dos orbitais s e p para obter funço es de onda para novos 

orbitais (hí bridos), gerando para o a tomo de carbono tre s hibridizaço es possí veis: sp3 (geometria 

tetrae drica), sp2 (geometria trigonal planar) e sp (geometria linear) conforme ilustra a figura 4 

(SOLOMONS e FRYHLE, 2013). 

 

Figura 3. Geometria dos orbitais hí bridos sp3, sp2 e sp para o a tomo de carbono. As figuras na o apresentam 
os orbitais p na o hibridizados. 

 

Fonte: Adaptado de Peschel, 2011. 

 

O carbono apresenta uma propriedade excepcional de ligar-se a outros a tomos de carbono, atrave s de 

ligaço es fortes (covalentes simples, dupla ou tripla), formando cadeias ou ane is de a tomos de carbono, 

originando uma grande variedade de compostos. O carbono forma tambe m ligaço es fortes com outros 

elementos quí micos, especialmente com H, O, N e haloge nios, estes tre s u ltimos fortemente 

eletronegativos causando a polarizaça o da ligaça o. Assim, as mole culas orga nicas apresentam tanto 

ligaço es covalentes apolares como ligaço es covalentes polares, que resultam do compartilhamento 

desigual de ele trons, devido a  diferença de eletronegatividade entre os a tomos ligantes (MARTINS, LOPES 

e ANDRADE, 2013). 
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O sentido da deslocalizaça o dos ele trons compartilhados em uma ligaça o quí mica covalente e  comumente 

representado pelo vetor momento dipolar, representado por uma seta partindo do a tomo menos 

eletronegativo para o mais eletronegativo da ligaça o. O sinal δ- e  utilizado para representar a carga parcial 

do a tomo ligante e indica maior densidade eletro nica em seu entorno se comparado ao outro a tomo da 

ligaça o, onde a carga parcial δ+ indica a regia o com menor densidade eletro nica. Dependendo da soma 

vetorial dos momentos de dipolo das ligaço es individuais, uma determinada mole cula podera  ser polar ou 

apolar. Para determinadas geometrias, o momento de dipolo resultante (μ) sera  nulo e a mole cula sera  

apolar (MARTINS, LOPES e ANDRADE, 2013).  

 

O momento de dipolo e  calculado pelo produto do mo dulo da carga ele trica parcial (δ) pela dista ncia entre 

os dois extremos de um dipolo. E  medido na unidade debye (D), que equivale a 3,33.10-30 coulomb.metro 

(FELTRE, 2004).  

 

μ = δ . d 

 

As ligaço es entre carbono (EN
1
 = 2,55) e hidroge nio (EN = 2,20) sa o relativamente apolares, uma vez que 

carbono e hidroge nio apresentam valores muito pro ximos para eletronegatividade, conferindo aos 

hidrocarbonetos baixa polaridade sendo caracterizados como apolares (MARTINS, LOPES e ANDRADE, 

2013). Um exemplo de solvente apolar e  o hexano, cujo mapa de potencial eletrosta tico e  apresentado na 

figura 5, indicando pela cor verde a homoge nea distribuiça o dos ele trons na mole cula (MARTINS, LOPES e 

ANDRADE, 2013).  

 

Figura 4. Mapa de potencial eletrosta tico para o hexano. 

 μ = 0 D 
Fonte: A autora, 2019. Estruturas moleculares elaboradas por meio da ferramenta MolView, disponí vel em: 
http://molview.org/. Acesso em: 01/08/2019. 

 

Nos haletos orga nicos, como o solvente cloreto de etila (nome sistema tico, cloroetano), a ligaça o entre 

carbono (EN = 2,55) e cloro (EN = 3,16) e  polar e a mole cula e  assime trica, resultando em uma mole cula 

polar, com momento dipolo igual a 2.05 D (LIDE, 2000). As figuras 6-A e B representam a polaridade do 

cloreto de etila apresentando sua fo rmula em basta o e a representaça o do vetor momento dipolar da 

ligaça o C-Cl. Em C e  apresentado o mapa de potencial eletrosta tico representando com cores quentes 

                                                   
1 EN = Eletronegatividade de Pauling. 
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(pro ximas ao vermelho) regio es com alta densidade eletro nica e com cores frias (pro ximas ao azul) 

regio es de baixa densidade eletro nica. 

 

Figura 5. Representaça o da polaridade molecular do cloroetano. A. Fo rmula em basta o do cloroetano. B. 
Representaça o do vetor momento dipolar da ligaça o entre carbono e cloro no cloroetano. C. Mapa de 
potencial eletrosta tico para o cloroetano, representando a parte da mole cula com alta densidade 
eletro nica (δ-) em vermelho. 

 

Fonte: A autora, 2019. Estruturas moleculares elaboradas por meio da ferramenta MolView, disponí vel em: 
http://molview.org/. Acesso em: 01/08/2019. 

 

Outro tipo de ligaça o presente em algumas das funço es mais importantes da quí mica orga nica e  a ligaça o 

entre carbono (EN = 2,55) e oxige nio (EN = 3,44) onde o a tomo de carbono exibe uma carga parcial 

positiva (δ+) e o a tomo de oxige nio uma carga parcial negativa (δ-) (MARTINS, LOPES e ANDRADE, 2013). 

A deslocalizaça o dos ele trons em direça o ao oxige nio confere a essas mole culas diferentes graus de 

polaridade, como demonstram as estruturas da propanona (acetona) e e ter dietí lico na figura 7. 

 

Figura 6. Estrutura das mole culas de propanona e e ter dietí lico em mapa de potencial eletrosta tico. As 
regio es em vermelho indicam alta densidade eletro nica sobre o oxige nio (δ-). 

 

Fonte: A autora, 2019. Estruturas moleculares elaboradas por meio da ferramenta MolView, disponí vel em: 
http://molview.org/. Acesso em: 01/08/2019. 

 

Para a propanona, μ = 2,88 D e para o e ter dietí lico, μ = 1,15 D. A propanona apresenta maior valor para o 

momento dipolo devido a  maior polaridade da carbonila (ligaça o C = O) comparada a  ligaça o C – O – C do 

e ter, ale m do menor comprimento da ligaça o dupla em relaça o a  simples, fatores esses que interferem nos 

valores de μ.  

 

Interações intermoleculares e propriedades físicas 

 

http://molview.org/
http://molview.org/
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As interaço es intermoleculares sa o o tipo de atraça o existente entre mole culas, sem a ocorre ncia de 

quebra ou formaça o de ligaço es quí micas. Estas interaço es surgem devido a s forças intermoleculares 

chamadas coletivamente de forças de van der Waals, essencialmente de natureza ele trica, e fazem com que 

uma mole cula influencie o comportamento da outra (ROCHA, 2001, SOLOMONS E FRYHLE, 2013). A tabela 

1 apresenta os principais tipos de interaço es intermoleculares, as espe cies que interagem e a energia 

me dia envolvida. 

 
Tabela 1. Principais interações intermoleculares, espécies que interagem em cada tipo de interação e energia envolvida. 

Tipo de interação Espécies que interagem 
Energia 

típica 
(kJ.mol-1) 

I on – dipolo I ons e mole culas polares 15 
Dipolo – dipolo Mole culas polares 0,3 a 2 
Ligaça o de hidroge nio Mole culas que contenham F, O ou N. 20 
Dipolo – dipolo induzido Mole culas polares com mole culas 

apolares 
2 

Dipolo induzido – dipolo 
induzido (Forças de London) 

Todos os tipos de mole culas 2 

Fonte: Adaptado de Atkins e Jones, 2006. 

 

Quanto maior a polaridade molecular (μ) mais intensas sera o as forças atrativas em uma interaça o 

intermolecular e consequentemente maior sera  a energia desta interaça o (ATKINS e JONES, 2006). Para 

ana lise dos compostos orga nicos, focalizaremos nas interaço es abaixo, que possuem a seguinte ordem 

crescente de energia: Forças de London < Dipolo-Dipolo < Ligaço es de hidroge nio. 

                                 

Estas relaço es esta o totalmente associadas a s propriedades fí sicas (temperatura de fusa o e ebuliça o, 

densidade, solubilidade, volatilidade) e ao estado fí sico (so lido, lí quido, gasoso) dos compostos orga nicos, 

dependentes na o so  das interaço es intermoleculares como tambe m da massa molar do composto (FELTRE, 

2004). 

 

Discutiremos as relaço es acima estabelecidas a partir da ana lise dos principais solventes orga nicos 

encontrados em produtos comercializados e drogas inalantes (lolo  e lança perfume), apresentados na 

tabela 2.  

 

Tabela 2. Principais solventes orgânicos presentes em diversos produtos passíveis de inalação. 

Produto Solventes orgânicos 

Aerosso is e propelentes Hidrocarbonetos halogenados, propano, isobutano. 
Produtos de limpeza Hidrocarbonetos alifa ticos e halogenados. 
Fluido de isqueiro Hidrocarbonetos alifa ticos e aroma ticos. 
Removedor de esmalte propanona, acetatos alifa ticos, benzeno, a lcool etí lico. 
Corretivos lí quidos Tricloroetano, tricloroetileno. 
Canetas marcadoras Tolueno, xileno. 
Tintas, tí ner e fixadores Tolueno, benzeno, etanol, acetatos alifa ticos, diclorometano. 



 

 

17 

Fonte: Adaptado de Souza, Panizza e Magalha es, 2016 e Neto e Santos, 2014. 

 

De modo geral, os grupos de compostos mais utilizados como solventes nos produtos citados sa o os 

hidrocarbonetos (alifa ticos, aroma ticos e halogenados), e teres e cetonas. 

 

Os hidrocarbonetos sa o constituí dos unicamente por ligaço es C-H (fracamente polares) cujos momentos 

de dipolo resultantes sa o iguais a zero (apolares) para hidrocarbonetos contendo apenas ligaço es simples 

(saturados) ou pro ximos de zero para hidrocarbonetos insaturados, cujas mole culas possuem ligaço es 

duplas ou triplas, como alcenos (C=C) e alcinos (C≡C), formando compostos apolares ou levemente 

polares. Isto ocorre devido a  alta densidade eletro nica em torno das ligaço es mu ltiplas gerando uma 

pequena polaridade (MARTINS, LOPES e ANDRADE, 2013).  

 

O tipo de força existente entre as mole culas de hidrocarbonetos sa o as forças de dispersa o ou forças de 

London, que ocorrem entre mole culas apolares. A distribuiça o me dia de carga em uma mole cula apolar em 

um determinado espaço de tempo e  uniforme, entretanto em um dado instante, uma vez que os ele trons se 

movem, podem estar ligeiramente concentrados em uma parte da mole cula resultando num dipolo 

tempora rio. Esse dipolo pode induzir dipolos opostos (atrativos) nas mole culas vizinhas. Esses dipolos 

mudam constantemente, mas o resultado lí quido de sua existe ncia e  a produça o de forças atrativas entre 

mole culas apolares (SOLOMONS E FRYHLE, 2013). Quanto maior o nu mero de ele trons na mole cula, maior 

a energia das ligaço es.  

 

Na tabela 3 esta o apresentadas as propriedades fí sicas para os solventes tolueno (sete carbonos) e hexano 

(seis carbonos), pertencentes ao grupo dos hidrocarbonetos e com massas molares (MM) pro ximas.  

  

Aneste sicos e ter etí lico, halotano, clorofo rmio, , tricloroetileno. 
Solventes diversos Metiletilcetona, tetracloreto de carbono, clorofo rmio, e ter 

etí lico, n-hexano, metilisobutilcetona. 
Colas e adesivos Tolueno, acetona, benzeno, acetatos alifa ticos, n-hexano, 

ciclohexano, halocarbonetos, xileno, a lcool butí lico, 
metiletilcetona, metiletilisobutilcetona, clorofo rmio, etanol, 
triortocresilfosfato, hidrocarbonetos. 

Lolo  etanol, clorofo rmio, e ter etí lico, diclorometano, propanona. 
Lança perfume E ter etí lico, clorofo rmio e cloreto de etila.  
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Tabela 3. Estrutura e propriedades físicas2 para os hidrocarbonetos tolueno e hexano. 

 
Hidrocarboneto 

Propriedades físicas 

Te 
(°C) 

d 
(g/mL)  
(20ºC) 

Pv 
(kPa) 
(25°C) 

MM 
(g/mol) 

μ 
(D) 

Sol
3

. 

Tolueno  
Nome sistemático: metilbenzeno 

110,6 0,87 3,79 92,14 0,38 
Insolu vel 
em a gua 

 

 

Hexano  
Nome sistemático: Hexano 

68,7 0,65 20,2 86,18 0 
Insolu vel 
em a gua 

 
 

 

Fonte: A autora, 2019. Estruturas moleculares elaboradas por meio da ferramenta MolView, disponí vel em: 
http://molview.org/. Acesso em: 01/08/2019. 

 

E  possí vel observar que a aromaticidade do tolueno torna a mole cula levemente polar (μ = 0,38) devido a  

alta densidade eletro nica em torno do anel aroma tico, enquanto o hexano apresenta momento dipolo igual 

a zero, conferindo a caracterí stica apolar a  mole cula. Como as forças intermoleculares sa o mais fracas para 

o hexano devido a  sua caracterí stica apolar, sua pressa o de vapor (Pv) e  maior, ou seja, forma vapores em 

maior quantidade a  uma mesma temperatura. Isto influencia na temperatura de ebuliça o (Te) destes 

lí quidos, uma vez que esta e  a temperatura em que a pressa o de vapor do lí quido se iguala a  pressa o 

atmosfe rica acima dele. Como para o hexano e  mais fa cil formar vapores, sua Te e  menor comparada ao 

tolueno. A densidade tambe m pode ser explicada pela polaridade e tipo de interaça o existente nos 

hidrocarbonetos analisados. Como o tolueno apresenta maior polaridade e forças de London mais intensas 

comparado ao hexano, suas mole culas podem estar mais pro ximas ocupando menor volume, ale m de 

terem massa um pouco maior, conferindo maior densidade a esse composto (SOLOMONS E FRYHLE, 

2013). 

 

Quanto a  solubilidade em a gua (substa ncia polar cujas interaço es sa o fortes do tipo ligaço es de 

hidroge nio) ambos sa o insolu veis. O processo de solubilizaça o de uma substa ncia resulta da interaça o 

entre a espe cie que se deseja solubilizar (soluto) e a substa ncia que a dissolve (solvente), e pode ser 

definida como a quantidade de soluto que dissolve em uma determinada quantidade de solvente, em 

condiço es de equilí brio. A solubilidade depende, portanto, das forças de atraça o intermoleculares. E  um 

processo que requer energia para vencer as atraço es existentes entre as mole culas do soluto e as pro prias 

mole culas do solvente.  Ou seja, as forças de atraça o entre soluto e solvente devem ser intensas o suficiente 

                                                   
2 Dados retirados do livro Handbooks of Solvents Organics, LIDE (2000). 
3 Solubilidade. 

http://molview.org/
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para compensar o rompimento das forças de atraça o entre as mole culas do soluto e entre as mole culas do 

solvente (MARTINS, LOPES e ANDRADE, 2013). Como as ligaço es de hidroge nio entre as mole culas de 

a gua sa o fortes comparadas a s forças de London, na o e  esponta nea a quebra destas ligaço es para 

estabelecimento de interaço es mais fracas (dipolo – dipolo instanta neo) com o tolueno ou hexano, por isso 

sa o substa ncias insolu veis em a gua. 

 

Outros solventes comuns sa o os hidrocarbonetos clorados. A tabela 4 apresenta como exemplos desse 

grupo o clorofo rmio e os cloretos de metila e etila. 

 

Tabela 4. Estrutura e propriedades físicas para os hidrocarbonetos clorados clorofórmio, cloreto de metila e cloreto de 
etila. 

 
Hidrocarbonetos clorados 

Propriedades físicas 

Te 
(°C) 

d 
(g/mL)  
(20ºC) 

Pv 
(kPa) 
(25°C) 

MM 
(g/mol) 

μ 
(D) 

Sol. 

Clorofórmio  
Nome sistemático: triclorometano 

61,1 1,48 26,2 119,38 1,04 
Levemente 
solu vel em 

a gua 

 
 

Cloreto de metila 
Nome sistemático: diclorometano 

40 1,33 58,2 84,93 1,60 
Levemente 
solu vel em 

a gua 
 

 
 

Cloreto de etila  
Nome sistemático: cloroetano 

12.3 0,89 160 64,61 2,05 

Levemente 

solu vel em 

a gua 

  
 

Fonte: A autora, 2019. Estruturas moleculares elaboradas por meio da ferramenta MolView, disponí vel em: 
http://molview.org/. Acesso em: 01/08/2019. 

 

A comparaça o entre esses compostos e  inadequada devido a s suas massas molares serem 

consideravelmente diferentes, no entanto, e  possí vel realizar algumas generalizaço es. Os hidrocarbonetos 

clorados possuem polaridade maior que os hidrocarbonetos devido a  presença do cloro, elemento com 

alta eletronegatividade (EN = 3,16). Quanto a  polaridade verifica-se que quanto menor o nu mero de 

a tomos de cloro ligados a um carbono maior sera  o momento dipolo resultante, pois o aumento na 

quantidade desse elemento nos exemplos citados contribui no espalhamento da densidade eletro nica e 

http://molview.org/
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consequente reduça o da polarizaça o. O clorofo rmio, por exemplo, possui tre s a tomos de cloro e um a tomo 

de hidroge nio. Sobre este u ltimo ha  baixa densidade eletro nica, representada em azul no mapa de 

potencial eletrosta tico desta mole cula. Caso este hidroge nio fosse substituí do por outro a tomo de cloro 

formando o tetraclorometano (CCl4), o momento dipolo passaria de 1,04 para zero (apolar) (LIDE, 2000). 

 

Por se tratar de mole culas polares, a interaça o intermolecular existente entre esses compostos e  do tipo 

dipolo-dipolo. Consequentemente, possuem altos pontos de ebuliça o se comparados aos hidrocarbonetos 

com mesmo nu mero de carbonos, por exemplo, o metano (CH4) e  um ga s enquanto o clorofo rmio (CCl3) e  

lí quido a  temperatura 25ºC (LIDE, 2000). Entre os cloratos exemplificados na tabela 4, verifica-se a 

importa ncia da massa molar na temperatura de ebuliça o, pois mole culas mais pesadas necessitam de 

energia te rmica mais alta para adquirirem velocidade suficiente para escapar da fase lí quida (SOLOMONS 

E FRYHLE, 2013). O clorofo rmio comparado ao cloreto de etila, ambos com um carbono, possui maior 

ponto de ebuliça o consequentemente menor pressa o de vapor. O cloreto de etila e  o mais vola til dentre os 

clorados analisados devido a  maior pressa o de vapor, consequentemente, possui o menor ponto de 

ebuliça o. 

 

Os solventes oxigenados do grupo dos a lcoois e a cidos carboxí licos possuem como forças intermoleculares 

as ligaço es de hidroge nio devido a  presença do grupo hidroxila (-OH), que possibilita o compartilhamento 

do a tomo de hidroge nio entre os oxige nios das mole culas que interagem, conforme representa a figura 8, 

nas interaço es entre etanol (A) e a cido etanoico (B). Como a a gua e  um solvente que tambe m possui esse 

mesmo tipo de interaça o, tais funço es oxigenadas sa o solu veis em meio aquoso. Pore m, com o aumento da 

cadeia carbo nica, ha  formaça o de interaço es do tipo forças de London, diminuindo a solubilidade (ATKINS 

e JONES, 2006). 

 

Figura 7. Representação das ligações de hidrogênio (traços em cor verde) nas moléculas de etanol (A) e ácido etanoico 
(B). 

 

Fonte: A autora, 2019. Estruturas moleculares elaboradas por meio da ferramenta MolView, disponí vel em: 
http://molview.org/. Acesso em: 01/08/2019. 

 

http://molview.org/
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Os solventes do grupo dos e teres, aldeí dos e cetonas na o possuem hidroge nio ligado diretamente ao 

oxige nio, impossibilitando a formaça o de interaço es do tipo ligaço es de hidroge nio.  A tabela 5 apresenta 

algumas propriedades fí sicas para os principais solventes desses grupos, o e ter dietí lico e a acetona. 

Tabela 5. Estrutura e propriedades físicas para o éter dietílico e a acetona. 

 
Éteres e cetonas 

Propriedades físicas 

Te 
(°C) 

d (g/mL)  
(20ºC) 

Pv 
(kPa) 
(25°C) 

MM 
(g/mol) 

μ 
(D) 

Sol. 

Éter dietílico 
Nome sistemático: Eto xietano 

34.5 0,71 71,7 74,12 1,15 

Levem
ente 
solu vel 
em 
a gua 

 

 
Acetona 
Nome sistemático: propanona 

56 0,79 30,8 58,08 2,88 
Miscí v
el em 
a gua 

  
Fonte: A autora, 2019. Estruturas moleculares elaboradas por meio da ferramenta MolView, disponí vel em: 
http://molview.org/. Acesso em: 01/08/2019. 

 

No caso destas funço es oxigenadas, ligaço es de hidroge nio sa o formadas quando adicionados a  a gua. 

Devido a  formaça o das ligaço es de hidroge nio durante o processo de dissoluça o, as solubilidades dessas 

classes de compostos sa o compara veis a s solubilidades dos a lcoois: compostos com massas moleculares 

baixas podem ser completamente miscí veis em a gua, sendo bastante solu veis aqueles com ate  quatro 

a tomos de carbono (MARTINS, LOPES e ANDRADE, 2013).  

 

Quanto a  volatilidade, os dois solventes, e ter dietí lico e acetona, apresentam altos valores de pressa o de 

vapor, consequentemente baixos pontos de ebuliça o, devido a s fracas forças dipolo-dipolo existente nesses 

compostos quando puros.  

 

Em resumo, para os solventes orga nicos analisados, considerando suas baixas massas molares em relaça o 

ao grupo orga nico ao qual pertencem, podem-se estabelecer as seguintes relaço es, apresentadas na figura 

9. 

 

  

http://molview.org/
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Figura 8. Mapa conceitual sobre as principais relações estabelecidas entre as forças intermoleculares e as propriedades 
físicas para os solventes orgânicos. 

 

Fonte: A autora, 2019. Mapa conceitual elaborado por meio da ferramenta Cmaptools, disponível em: 
https://cmaptools.br.uptodown.com/windows. Acesso em: 01/08/2019. 

  

Solubilidade 

 

Uma regra geral para a solubilidade e  que “semelhante dissolve semelhante” em termos de polaridades 

compara veis (SOLOMONS E FRYHLE, 2013). 

 

A maioria das substa ncias orga nicas (que sa o apolares) na o e  solu vel em a gua (polar), mas sa o em geral 

solu veis em solventes orga nicos, como os hidrocarbonetos e e teres, que sa o apolares (ou pouco polares) 

(FELTRE, 2004).  

 

Alguns termos sa o utilizados em refere ncia a s mole culas ou partes das mole culas em relaça o a  sua 

afinidade com a a gua. Regio es polares sa o chamadas de hidrofí licas (hidro, a gua; fílica, afinidade) e regio es 

apolares (hidro, a gua; fóbico, temer ou evitar), como ilustra a figura 10 (SOLOMONS E FRYHLE, 2013). 
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Figura 9. Representação das regiões hidrofóbicas e hidrofílicas da molécula de butanol. 

 

Fonte: A autora, 2019. Estrutura molecular elaborada por meio da ferramenta MolView, disponí vel em: 
http://molview.org/. Acesso em: 01/08/2019. 

 

Quando a cadeia carbo nica (hidrofo bica) aumenta, ela se torna a parte mais significativa da mole cula e a 

substa ncia quí mica se torna cada vez menos solu vel em a gua, ou seja, tende a se comportar, cada vez mais, 

como um hidrocarboneto. O leos e gorduras sa o classificados como lipí dios e na o possuem afinidade com a 

a gua por serem compostos apolares ou de baixa polaridade. Associado a  essa termonologia, os 

hidrocarbonetos e solventes orga nicos (apolares ou pouco polares) sa o tambe m classificados como 

lipossolu veis, ou substa ncias lipofí licas (lipo, gordura, fílico, afinidade). Compostos que apresentam 

caracterí sticas hidrofí licas (solu vel em meio aquoso) e hidrofo bicas (insolu vel em a gua, pore m solu vel em 

lipí dios e solventes orga nicos) sa o chamadas de anfipa ticas (SOLOMONS E FRYHLE, 2013). 

 

Solventes orgânicos são drogas? 

 

A Age ncia Nacional de Vigila ncia Sanita ria (ANVISA) regulamentou por meio da Portaria SVS/MS n.º 344, 

de 12 de maio de 1998, atualizada pela Resoluça o da Diretoria Colegiada - RDC n.º 6, de 18 de fevereiro de 

2014, as substa ncias e medicamentos sujeitos a controle especial. Nos anexos deste regulamento, listam-se 

algumas substa ncias utilizadas como inalantes: 

 

 Lista D2 - Lista de insumos quí micos utilizados como precursores para fabricaça o e sí ntese de 

entorpecentes e/ou psicotro picos 

1. Acetona  

5. Cloreto de metila 

6. Clorofo rmio 

7. E ter dietí lico 

8. Metil-etil-cetona 

11. Tolueno 

 

 Lista F2 - Substa ncias psicotro picas 

4. Cloreto de etila 

http://molview.org/
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Esta age ncia, na mesma portaria, define droga, entorpecente e substa ncia psicotro pica: 

Droga - Substa ncia ou mate ria-prima que tenha finalidade 
medicamentosa ou sanita ria (BRASIL, 2014). 
 
Entorpecente - Substa ncia que pode determinar depende ncia 
fí sica ou psí quica relacionada, como tal, nas listas aprovadas 
pela Convença o U nica sobre Entorpecentes [...] (BRASIL, 2014). 
 
Precursores - Substa ncias utilizadas para a obtença o de 
entorpecentes ou psicotro picos e constantes das listas 
aprovadas pela Convença o Contra o Tra fico Ilí cito de 
Entorpecentes e de Substa ncias Psicotro picas [...] (BRASIL, 
2014). 
 
Psicotro pico - Substa ncia que pode determinar depende ncia 
fí sica ou psí quica e relacionada, como tal, nas listas aprovadas 
pela Convença o sobre Substa ncias Psicotro picas [...] (BRASIL, 
2014). 

 

Das substa ncias regulamentadas citadas, todas sa o solventes orga nicos, sendo apenas o cloreto de etila 

considerado substa ncia psicotro pica. As demais substa ncias regulamentadas embora na o sejam, na 

classificaça o da ANVISA, entorpecentes, podem ser utilizadas como precursoras para fabricaça o e sí ntese 

de entorpecentes e/ou psicotro picos.  

 

Desta forma, esses solventes que sofrem controle especial pela ANVISA esta o sujeitas a Lei n.º 11.343, de 

23 de agosto de 2006 que trata, dentre outros assuntos, das atividades de prevença o do uso indevido, 

atença o e reinserça o social de usua rios e dependentes de drogas, da repressa o a  produça o na o autorizada 

e ao tra fico ilí cito de drogas. Esta lei define drogas em seu artigo 66: 

denominam-se drogas substa ncias entorpecentes, psicotro picas, 
precursoras e outras sob controle especial, da Portaria SVS/MS 
nº 344, de 12 de maio de 1998 (BRASIL, 2006). 

 

A partir desta lei, utilizaremos neste trabalho o termo drogas em refere ncia aos solventes orga nicos 

utilizados por inalaça o para fins de alteraça o do estado de conscie ncia.  

 

Ação dos solventes orgânicos inalantes no organismo humano 

 

Os inalantes sa o uma classe especial de drogas de abuso, que inclui compostos lipofí licos vola teis 

quimicamente e farmacologicamente diversos, sendo, ao contra rio dos opia ceos e outras drogas, 

classificados segundo sua via de administraça o e na o segundo suas propriedades farmacolo gicas (CRUZ e 

BALSTER, 2013).  

 



 

 

25 

Podem ser classificados quimicamente em nitritos, o xido nitroso e solventes orga nicos vola teis. (SOUZA, 

PANIZZA E MAGALHA ES, 2016). Neste trabalho, analisaremos a aça o somente destes u ltimos no 

organismo humano. 

 

Algumas caracterí sticas quí micas dos solventes orga nicos como volatilidade e lipofilicidade, permitem a 

absorça o preferencialmente por via pulmonar. As te cnicas usadas para o abuso de inalantes sa o diversas e 

incluem cheira -los diretamente de seu recipiente ou joga -los em uma superfí cie aquecida para aumentar a 

vaporizaça o (SOUZA, PANIZZA E MAGALHA ES, 2016). Apo s atingir os pulmo es, sa o rapidamente 

absorvidos e distribuí dos no sangue arterial, chegando ao sistema nervoso central (SNC). A vasculatura do 

ce rebro tem uma camada extra de proteça o conhecida como barreira hematoencefa lica (BHE) (LIN e SA , 

2002).  

 

A BHE e  composta de ce lulas endoteliais cerebrais mantidas juntas por junço es oclusivas (apertadas) que 

formam uma barreira altamente seletiva entre o suprimento de sangue e o fluido extracelular no sistema 

nervoso central, conforme representa a figura 11. A BHE atua restringindo a passagem de partí culas 

provenientes da corrente sanguí nea com tamanho superior a 10-15 A  e permitindo que apenas a a gua, 

alguns gases e mole culas lipossolu veis passem por difusa o passiva (LIN e SA , 2002).   

 
Figura 10. Representação da barreira hematoencefálica (BHE). A. Em cor rosa, células endoteliais firmemente conectadas 
por junções oclusivas. Em azul, astrócitos, que juntamente com outras células compõem o tecido cerebral. B. As células 
endoteliais do cérebro, juntamente com os neurônios e outras células especializadas (por exemplo, astrócitos e 
microglia), formam uma rede interativa coletivamente conhecida como unidade neurovascular.  

A.  

B.  
Fonte: Site Science in School. Disponí vel em: https://www.scienceinschool.org/content/guardian-brain-blood-brain-

barrier. Acesso em: 01/08/2019. 

https://www.scienceinschool.org/content/guardian-brain-blood-brain-barrier
https://www.scienceinschool.org/content/guardian-brain-blood-brain-barrier
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No entanto, em decorre ncia da alta lipossolubilidade e pequeno tamanho, os solventes orga nicos 

atravessam a barreira hematoencefa lica com facilidade devido a  afinidade com esta membrana lipí dica de 

proteça o, agindo no sistema nervoso central (LIN e SA , 2002). 

 

No SNC, ha  uma segregaça o entre os corpos celulares dos neuro nios e os seus prolongamentos, de modo 

que duas porço es distintas sejam reconhecidas macroscopicamente, como representado na figura 12: a 

substa ncia cinzenta (massa cinzenta), onde se situam os corpos celulares dos neuro nios, parte dos seus 

prolongamentos e as ce lulas da glia, e a substa ncia branca (massa branca), que conte m somente os 

prolongamentos dos neuro nios (axo nios) e as ce lulas da glia. A presença da mielina, um material lipí dico 

esbranquiçado que envolve o axo nio, e  responsa vel pela coloraça o branca da massa branca cerebral (LIN e 

SA , 2002).  

 

Figura 11. Representação das zonas do sistema nervoso central designadas por substância branca e substância cinzenta. 
Todos os órgãos do SNC (cérebro, cerebelo e tronco encefálico) apresentam substância cinzenta, que é composta pelos 
corpos celulares dos neurônios e substância branca, que é composta pelos axônios (ou fibras nervosas) dos neurônios (A) 
e tem essa coloração principalmente pela presença da bainha de mielina. B. A substância cinzenta situa-se mais 
externamente no encéfalo e a branca mais internamente. C. Corte em um cérebro humano apresentando em sua parte 
mais clara a massa branca cerebral. 

 

Fonte: Site WBio. Disponí vel em: http://wbio.com.br/wp-content/uploads/2016/08/Sistema-Nervoso-Wbio.pdf. Acesso 
em: 01/08/2019. 

 

Os solventes orga nicos sa o extremamente neuroto xicos, comprometendo o funcionamento dos neuro nios 

por danificarem suas estruturas lipí dicas como a membrana celular, uma bicamada de fosfolipí dios 

delimitadora da ce lula, que filtra seletivamente as substa ncias que tentam entrar ou sair (FERRAZ e 

FRANCO, 2007).  A integridade dessa membrana e  essencial para a manutença o de uma concentraça o ideal 

de solutos no meio intracelular. Como a capacidade de gerar impulsos nervosos depende da concentraça o 

de í ons no neuro nio, quando se perde a capacidade de se controlar a entrada e saí da desses í ons, a funça o 

neuronal esta  comprometida. Outra estrutura lipí dica afetada pelos solventes orga nicos e  a bainha de 

http://wbio.com.br/wp-content/uploads/2016/08/Sistema-Nervoso-Wbio.pdf
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mielina, uma capa envolto ria espiral com propriedades isolantes, presente em alguns neuro nios. Essa 

estrutura possibilita o alcance de maiores velocidades de conduça o dos impulsos nervosos atrave s dos 

neuro nios. Substa ncias que destroem a bainha de mielina causam lentificaça o na conduça o dos impulsos 

(figura 13) (ROJAS, RITTER e PIZZOL, 2011).  

 

Figura 12. Representação didática para a diminuição da velocidade do impulso nervoso em neurônios desmielinizados. 

 
 

Fonte: Adaptado do site Bio Render. Disponí vel em: https://biorender.com/icon/cell-types/neural-cells/multipolar-neuron-

motor-axon-dendrite-degeneration. Acesso em 01/08/2019.  

 

Um neuro nio e  rodeado por uma membrana com bicamada fosfolí pidica, que mante m concentraço es 

diferenciais de í ons entre o espaço intra e extracelular. O movimento de í ons atrave s dessa membrana gera 

um gradiente ele trico para cada í on. A soma de todos esses gradientes e  o potencial de membrana, 

tambe m chamado de potencial de aça o. Os neurotransmissores sa o mole culas liberadas pelos neuro nios 

pre -sina pticos e sa o o meio de comunicaça o em uma sinapse quí mica. Eles se ligam a receptores 

especí ficos no neuro nio po s-sina ptico provocando uma resposta especí fica nesses neuro nios, resultando 

em um sinal excitato rio ou inibito rio, como representado na figura 14 (KREBS, WEINBERG & AKESSON, 

2013). 

https://biorender.com/icon/cell-types/neural-cells/multipolar-neuron-motor-axon-dendrite-degeneration
https://biorender.com/icon/cell-types/neural-cells/multipolar-neuron-motor-axon-dendrite-degeneration
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Figura 13. Transdução do sinal sináptico. 

 

Fonte: Adaptado de Krebs, Weinberg e Akesson, 2013. 

 

De forma resumida, os solventes orga nicos tambe m atuam modificando receptores de neurotransmissores 

na membrana neuronal. Alguns neurotransmissores e seu efeito po s-sina ptico sa o apresentados na figura 

15. Segundo Souza, Panizza e Magalha es (2016) a aça o dos inalantes sobre o SNC e  majoritariamente 

inibito ria, em conseque ncia da:  

- inibiça o de receptores excitato rios dos neuro nios, tais como os receptores de glutamato; 

- estimulaça o de receptores inibito rios, tais como GABA-a e glicine rgicos; 

- alteraça o da ativaça o dos receptores serotonine rgicos; 

- modulaça o da atividade de neuro nios dopamine rgicos. 

 
Figura 14. Alguns neurotransmissores e o efeito pós-sináptico que desencadeiam. 

 
Fonte: Adaptado de Krebs, Weinberg e Akesson, 2013. 
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A modulaça o da atividade de neuro nios dopamine rgicos em diversas regio es do SNC, incluindo o sistema 

mesolí mbico, esta  correlacionada com a sensaça o de prazer ou recompensa ao utilizar drogas de abuso. 

Embora inicialmente a inalaça o de solventes cause sensaça o de euforia e desinibiça o, os efeitos inibito rios 

resultantes da inalaça o resultam na depressa o do SNC (NASCIMENTO, 2009).  

 

Exposição aguda 

 

O abuso de inalantes geralmente consiste em inalaça o dos mesmos em concentraço es elevadas em um 

perí odo curto de tempo (10 a 15 minutos). Essas concentraço es variam em centenas de ppm (partes por 

milha o) dependendo do composto. Estima-se que, para o tolueno, esses valores encontrem-se entre 5000 e 

15000 ppm. Os sintomas decorrentes desse tipo de exposiça o assemelham-se clinicamente aos sintomas 

proporcionados pelo etanol e o grau de comprometimento das funço es psicomotoras depende 

diretamente da extensa o da exposiça o. Os efeitos incluem euforia inicial e desinibiça o, seguidas de 

sonole ncia e, quando em altas concentraço es, podem proporcionar sintomas como diplopia, ataxia, 

desorientaça o, alucinaço es, anestesia, coma e, em casos extremos, morte por depressa o respirato ria. Ale m 

disso, a respiraça o dos mesmos gases repetidamente (gases “ensacados”), pode acarretar em hipo xia e 

hipercapnia (SOUZA, PANIZZA e MAGALHA ES, 2016). 

 

A exposiça o aguda a solventes esta  fortemente correlacionada com a ocorre ncia de arritmias cardí acas e 

com morte su bita. Segundo Cruz et al. (2006), a susceptibilidade dos usua rios de inalantes a este 

feno meno e  decorrente do aumento da sensibilizaça o do mioca rdio a s catecolaminas circulantes. Assim, 

em um momento de estresse ou esforço fí sico, no qual ha  maior liberaça o de catecolaminas, a aça o dessas 

sobre receptores especí ficos da musculatura cardí aca acarretaria em graves arritmias.  

 

Particularmente preocupante e  a possibilidade de morte su bita. Pode ocorrer na primeira, a segunda ou a 

cente sima vez que um inalante e  abusado, durante a inalaça o ou nas horas subsequentes. Em outros casos, 

pode ser simplesmente uma questa o de overdose inalato ria com depressa o concomitante do SNC, como 

ocorre com a overdose de a lcool (CRUZ e BALSTER, 2013). 

 

Exposição crônica 

 

O uso abusivo de inalantes, em longo prazo, ja  foi correlacionado com desenvolvimento de distu rbios em 

diversos o rga os, tais como coraça o, pulma o, rins, fí gado, medula o ssea e ce rebro. A aça o dessas 

substa ncias sobre o SNC esta  relacionada com o desenvolvimento de encefalopatia to xica, que consiste em 

um conjunto de disfunço es cerebrais decorrentes da toxicidade causada pela aça o cumulativa dos 

solventes sobre os neuro nios (SOUZA, PANIZZA E MAGALHA ES, 2016). 
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Esses danos em conseque ncia da desmielinizaça o dos axo nios neuronais provocam sintomas como a 

diminuiça o da velocidade de processamento de informaço es, de ficit de memo ria e aprendizado, 

diminuiça o de funço es psicomotoras, alteraço es no humor, irritabilidade e distu rbios de sono. Esses danos 

ocorrem principalmente na mate ria branca cerebral, que apresenta maior conteu do lipí dico do que a 

mate ria cinzenta, o que explica a maior afinidade dos inalantes para este tecido (SOUZA, PANIZZA E 

MAGALHA ES, 2016). 

 

A diminuiça o da mielina tambe m foi associada com perda da sincronia cerebral e consequente dificuldade 

na tomada de deciso es, o que pode estar correlacionada com desregulaço es emocionais, tomadas 

impulsivas de decisa o e distu rbios de comportamento (CRUZ et al., 2006). 

 

Alguns estudos, como o realizado por Visser et al. (2011), relatam que ha  maior incide ncia de transtornos 

psiquia tricos em trabalhadores expostos cronicamente aos inalantes, dentre os quais se pode citar a 

depressa o maior e desordens relacionadas a  ansiedade, tais como transtorno obsessivo compulsivo, 

sí ndrome do pa nico, agorafobia, entre outros. Ainda, existem evide ncias do potencial papel dos solventes 

no desenvolvimento de doenças neurodegenerativas tais como o mal de Parkinson, Alzheimer e esclerose 

mu ltipla (SOUZA, PANIZZA E MAGALHA ES, 2016). 

 

Segundo Sampaio e Sabadi (2014), o conhecimento cientí fico e  importante para a sociedade pois esclarece 

e apoia a tomada de deciso es. Pore m, esses autores tambe m refletem que a cie ncia tem seu pro prio 

discurso e o cientista escreve para seus pares. No entanto, a cie ncia apenas para cientistas na o e  mais 

aceita pela sociedade, portanto, ha  uma necessidade de transformar o produto da cie ncia em algo mais 

acessí vel. Na busca de transpor o conhecimento apresentado nesta seça o a  linguagem e contexto dos 

sujeitos da pesquisa, foram consideradas a organizaça o do conhecimento e os processos de aprendizagem 

segundo a teoria da aprendizagem significativa pela perspectiva crí tica de Moreira (2011). 
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APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA CRÍTICA 

 

A teoria da aprendizagem significativa foi proposta por David Ausubel,  como uma tentativa de explicar os 

mecanismos psicolo gicos de aprendizagem, em oposiça o a  aprendizagem verbal por memorizaça o 

(NOVAK E GOWIN, 1996). Em sua obra, Ausubel (1963) aponta a necessidade de repensar o tratamento 

dominante da memorizaça o em sala de aula e estabelecer uma forma de valorizar as pessoas no sentido de 

encarregar a elas pro prias a construça o do significado das experie ncias que vivem (NOVAK E GOWIN, 

1996). 

 

Para Ausubel, a aprendizagem significativa e  o mecanismo humano, por excele ncia, para adquirir e 

armazenar a vasta quantidade de ideias e informaço es representadas em qualquer campo de 

conhecimento, sendo o processo atrave s do qual uma nova informaça o (um novo conhecimento) se 

relaciona de maneira na o arbitra ria e substantiva (na o-literal) a  estrutura cognitiva do aprendiz, ou seja o 

material potencialmente significativo se relaciona na o com qualquer aspecto da estrutura cognitiva, mas 

sim com conhecimentos especificamente relevantes, os quais Ausubel chama subsunçores (MOREIRA, 

2011, b).   

 

Os subsunçores sa o os conhecimentos especí ficos, existente na estrutura cognitiva do individuo, que 

permitem dar significado a um novo conhecimento que lhe e  apresentado ou por ele descoberto. Podem 

ser um sí mbolo ja  significativo, um conceito, uma proposiça o, um modelo mental, uma imagem. Novas 

ide ias, conceitos, proposiço es, podem ser aprendidos significativamente (e retidos) na medida em que 

outras ide ias, conceitos, proposiço es, especificamente relevantes e inclusivos estejam adequadamente 

claros e disponí veis na estrutura cognitiva do sujeito e funcionem como pontos de “ancoragem” aos 

primeiros (MOREIRA, 2011, b). 

 

A aprendizagem significativa se caracteriza pela interaça o entre conhecimentos pre vios e conhecimentos 

novos. Progressivamente, os subsunçores va o ficando mais esta veis e mais diferenciados, mais ricos em 

significados, podendo cada vez mais facilitar novas aprendizagens. Quando o aprendiz na o dispo e de 

subsunçores adequados que lhe permitam atribuir significados aos novos conhecimentos, pode-se utilizar 

de organizadores pre vios, que sa o materiais mais abrangentes, inclusivos e gerais que o que se deseja 

ensinar. 

 

Essencialmente, sa o duas as condiço es para a aprendizagem significativa (MOREIRA, 2011, a): 

1) o material de aprendizagem deve ser potencialmente significativo, ou seja, deve ter significado lo gico. 

Este significado na o se encontra no material, e sim nas pessoas. E  o aluno que atribui significados aos 
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materiais de aprendizagem e estes significados podem ou na o ser aqueles aceitos no contexto da mate ria 

de ensino; 

2) o aprendiz deve apresentar predisposiça o para aprender, ou seja, deve querer relacionar os novos 

conhecimentos, de forma na o arbitraria e na o literal, a seus conhecimentos pre vios. Na o se trata de 

motivaça o ou gosto pela mate ria. Por alguma raza o, o sujeito que aprende deve se predispor a relacionar 

interativamente os novos conhecimentos a sua estrutura cognitiva previa.  

 

A estrutura cognitiva e  uma estrutura dina mica caracterizada por dois processos principais, a 

diferenciaça o progressiva e a reconciliaça o integradora. A diferenciaça o progressiva e  o processo de 

atribuiça o de novos significados a um dado subsunçor (um conceito ou uma proposiça o, por exemplo) 

resultante da sucessiva utilizaça o desse subsunçor para dar significado a novos conhecimentos. A 

reconciliaça o integradora, ou integrativa, e  um processo da dina mica da estrutura cognitiva, simulta neo ao 

da diferenciaça o progressiva, que consiste em eliminar diferenças aparentes, resolver inconsiste ncias, 

integrar significados, fazer superordenaço es (MOREIRA,2011, b).  

 

Atrave s desses processos o aprendiz vai organizando, hierarquicamente, sua estrutura cognitiva em 

determinado campo de conhecimentos. Hierarquicamente significa que alguns subsunçores sa o mais 

gerais, mais inclusivos do que outros, mas essa hierarquia na o e  permanente, a  medida que ocorrem os 

processos de diferenciaça o progressiva e reconciliaça o integrativa a estrutura cognitiva vai mudando, por 

isso e  dina mica (MOREIRA, 2011, b). 

 

Uma visa o contempora nea dessa teoria e  proposta por Moreira (2006), incorporando a  aprendizagem 

significativa uma visa o crí tica, subversiva e antropolo gica. Este autor chama de aprendizagem significativa 

crí tica a aprendizagem em que o aluno adquire novos conhecimentos criticamente ou subversivamente 

sem se subjulgar por sua cultura, e tambe m lida com mudanças sem deixar ser dominado, na o fica 

impotente diante das tecnologias e pelo fluxo das informaço es (MOREIRA, 2006). Tambe m por meio dessa 

aprendizagem o aluno trabalhara  com a ideia de que o conhecimento e  construça o humana, que apenas 

representa o mundo e nunca o capta diretamente (MOREIRA, 2000). 

 

Moreira (2006) apresenta princí pios facilitadores da aprendizagem significativa crí tica, ou seja, atitudes 

tomadas pelo professor durante sua pra xis de forma a facilitar a aprendizagem significativa crí tica em sala 

de aula. Estes princí pios foram utilizados na elaboraça o e aplicaça o da SD desenvolvida neste trabalho. Sa o 

eles:  

1) Princípio do conhecimento prévio. Para que a aprendizagem seja significativa o conhecimento 

pre vio e , isoladamente, a varia vel mais importante.  

2) Princípio da interação social e do questionamento (Ensinar/aprender perguntas ao invés de 

respostas). A interaça o social e  indispensa vel para a concretizaça o de um episo dio de ensino. Tal 
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episo dio ocorre quando professor e aluno compartilham significados em relaça o aos materiais 

educativos. O professor deve ensinar ao aluno a formular perguntas e questionamentos, em vez 

de dar as respostas, pois para o autor, esta e  “a fonte do conhecimento humano” (2006, p.9). 

3) Princípio da não centralidade do livro de texto. Para uma formaça o crí tica, a variedade de 

materiais educacionais possibilita novas formas de se alcançar o conhecimento, como artigos 

cientí ficos, contos, poesias, cro nicas relatos, obras de arte e outros. Na o se trata, propriamente, 

de banir da escola o livro dida tico, mas de considera -lo apenas um dentre va rios materiais 

educativos. 

4) Princípio do aprendiz como perceptor/representador. A aprendizagem significativa crí tica 

implica percepça o crí tica e so  pode ser facilitada se o aluno for, de fato, tratado como um 

perceptor do mundo e, portanto, do que lhe for ensinado, e a partir daí  um representador do 

mundo, e do que lhe ensinamos. 

5) Princípio do conhecimento como linguagem. Cada linguagem representa uma maneira singular 

de perceber a realidade. Aprender uma nova linguagem (um novo conhecimento) implica novas 

possibilidades de percepça o.  

6) Princípio da consciência semântica. Este princí pio implica va rias conscientizaço es como a 

conscie ncia de que o significado esta  nas pessoas, na o nas palavras; a atribuiça o pessoal de 

significados para cada palavra; as palavras na o sa o, elas representam coisas; os significados das 

palavras mudam com o tempo; multisignificaça o das palavras. A conscie ncia sema ntica evita a 

causalidade simple (certo ou errado, sim ou na o) e, ao contra rio, propicia escolhas ao inve s de 

deciso es dicoto micas, ana lise da complexidade de causas e graus de certeza ao inve s de certo ou 

errado.  

7) Princípio da aprendizagem pelo erro. O erro e  uma oportunidade de aprendizagem. Buscar 

sistematicamente o erro e  pensar criticamente, e  aprender a aprender, e  aprender criticamente 

rejeitando certezas, encarando o erro como natural e aprendendo atrave s de sua superaça o.  

8) Princípio da desaprendizagem. Aprender a desaprender e  aprender a distinguir entre o 

relevante e o irrelevante no conhecimento pre vio e libertar-se do irrelevante. 

9) Princípio da incerteza do conhecimento. Nossa visa o de mundo (percepça o) e  construí da 

primordialmente com as definiço es que criamos, com as perguntas que formulamos e com as 

meta foras que utilizamos. Naturalmente, estes tre s elementos esta o interrelacionados na 

linguagem humana, portanto nosso conhecimento e  construça o nossa e, por um lado, pode estar 

errado, e, por outro, depende de como o construí mos. 

10)  Princípio da não utilização do quadro-de-giz. Da participação ativa do aluno. Da diversidade de 

estratégias de ensino. O uso de distintas estrate gias instrucionais que impliquem participaça o 

ativa do estudante e, de fato, promovam um ensino centralizado no aluno e  fundamental para 

facilitar a aprendizagem significativa crí tica. 
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11)  Princípio do abandono da narrativa. Este princí pio implica uma participaça o ativa do aluno a 

partir de sua maior participaça o em sala. Deixar o aluno falar implica usar estrate gias nas quais 

os alunos possam discutir e negociar significados entre si, apresentando oralmente o produto 

de suas atividades colaborativas, receber e fazer crí ticas. O princí pio do abandono da narrativa 

implica a busca de outras maneiras de ensinar, nas quais, metaforicamente, o professor fale 

menos, narre menos, e o aluno fale mais, participe criticamente de sua aprendizagem. 

 

Moreira (2000) tambe m ressalta que mesmo que todos esses princí pios facilitem a aprendizagem, outros 

fatores sa o relevantes nesse processo de torna -la significativa, como o currí culo, o contexto e uma 

avaliaça o que seja coerente com uma pra tica que vise a  aprendizagem significativa crí tica. Embora 

proposto por Ausubel em uma visa o exclusivamente cognitivista, pode-se perceber que essa teoria e  

compatí vel com novas viso es filoso ficas e concepço es teo ricas. Farias et al. (2017) e Krauser (2014) 

mostram como as teorias da aprendizagem significativa cla ssica e a crí tica podem justificar na pra xis a 

elaboraça o de uma pra tica com abordagem de ensino CTS – CTSA, dada a deformaça o no ensino de 

cie ncias tradicional, em que se procura transmitir conhecimentos com uma visa o descontextualizada e 

socialmente neutra (Farias et al. 2017). 
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ABORDAGEM SEGUNDO O MOVIMENTO CIÊNCIA-TECNOLOGIA-SOCIEDADE-

AMBIENTE (CTSA) 

 

A intença o de superar a forma tradicional de ensinar cie ncias, que privilegia sua visa o cla ssica, que garante 

a cientificidade por meio da aplicaça o do me todo cientí fico, como um processo linear e rí gido da 

racionalidade auto noma do progresso do ser humano, provocou o pensar sobre este ensino, inicialmente 

na Europa, na de cada de 1970 e posteriormente com maior força nos Estado Unidos (SCHNNORR E 

RODRIGUES, 2014). Com o desenvolvimento da cie ncia e da tecnologia, muitas transformaço es 

aconteceram com a sociedade contempora nea, refletindo em mudanças nos ní veis econo micos, polí ticos e 

sociais. Essas mudanças trouxeram a necessidade de aproximar as pessoas a uma maior compreensa o da 

cie ncia (VAZ, FAGUNDES e PINHEIRO, 2009).  

 

Dentro desse contexto, surge o movimento Cie ncia-Tecnologia-Sociedade (CTS), com objetivo de oferecer 

educaça o cientí fica para o pu blico em geral, pois a supervalorizaça o da cie ncia e a crença na sua 

neutralidade repercutiram no ensino de cie ncias de forma a promover desigualdades sociais (SANTOS e 

MORTIMER, 2002) 

 

A educaça o cientí fica apresenta propo sitos que ve m mudando conforme o contexto so cio histo rico. Muitos 

desses propo sitos sa o coincidentes com o movimento CTS, o qual surgiu no contexto de crí tica ao modelo 

desenvolvimentista com forte impacto ambiental e de reflexa o sobre o papel da cie ncia na sociedade 

(SANTOS, 2011).  

 

Ao longo dos anos, muitos trabalhos adotaram esta denominaça o e diferentes concepço es foram 

desenvolvidas, de forma que se pode atribuir diferentes significados para o movimento. A preocupaça o 

ambiental proveniente da relaça o so cio histo rica da CT originou o uso do termo CTSA, como vem sendo 

utilizado em diversos trabalhos (SANTOS, 2011). 

 

A abordagem CTSA assume a prioridade da aprendizagem de temas relevantes, na o so  para o aluno, mas 

tambe m para a sociedade, bem como a aprendizagem dos conceitos cientí ficos a partir de exemplos do 

dia-a-dia, tornando a cie ncia, na o so  mais motivante, mas tambe m mais u til, e o ensino mais 

contextualizado e atual. Assume, ainda, a valorizaça o das interaço es CTSA e os aspetos epistemolo gicos e 

sociolo gicos da construça o da cie ncia, encarando-a de forma menos dogma tica e menos neutra do que 

tradicionalmente se faz (FERNANDES e PIRES, 2019). 

 

Esta abordagem, no contexto educativo, tem sido um dos principais campos de investigaça o e aça o social 

desse movimento, que ve , na renovaça o da estrutura curricular dos conteu dos, uma forma de vincular 
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cie ncia e tecnologia ao contexto social (PINHEIRO, SILVEIRA; BAZZO, 2007). Por esse a ngulo, as 

Orientaço es Curriculares Nacionais para o Ensino Me dio recomendam uma 

[...] abordagem dos conhecimentos cientí ficos sob essa perspectiva, 
enfatizando que, ao se discutirem aspectos sociocientí ficos, va o emergir 
em sala de aula diferentes pontos de vista, que devera o ser 
problematizados mediante argumentos coletivamente construí dos, com 
encaminhamentos de possí veis respostas a problemas sociais relativos a  
Cie ncia e a  Tecnologia. Esse dia logo cria condiço es para a difusa o de 
valores assumidos como fundamentais ao interesse social, aos direitos e 
aos deveres dos cidada os, de respeito ao bem comum e a  ordem 
democra tica. E  necessa rio considerar, nesse sentido, que a abordagem de 
aspectos sociocientí ficos, na base comum da a rea e do componente 
curricular, tem a funça o de desenvolver capacidades formativas 
especí ficas, aliadas aos conteu dos e aos conceitos, no tocante ao domí nio 
da contextualizaça o sociocultural. (BRASIL, 2006, p. 119 apud BUFFOLO e 
RODRIGUES, 2015). 

 

No estado do Espí rito Santo a Diretriz Curricular Estadual (2009) apenas sugere esse enfoque nas 

atividades de cie ncias da natureza, ficando a responsabilidade da educaça o cientí fica com enfoque CTSA 

para a escolha filoso fica do educador em suas pra ticas (KRAUSER, 2014). 

 

Dada a necessidade de ajuste do currí culo da a rea de cie ncias para que a formaça o cientí fica possa ser 

aplicada em contextos reais e atuais da vida pessoal e social dos alunos,  Fernandes, Pires e Villama na n 

(2013) apo s a leitura e apreciaça o de documentos internacionais como questiona rio Views on Science-

Technology-Society – VOSTS – (Aikenhead, Ryan e Fleming, 1989) e Cuestionario de Opiniones sobre Ciencia, 

Tecnología y Sociedad – COCTS – (Manassero et al., 2001, 2003), ambos validados por especialistas na a rea 

da Educaça o em Cie ncias, elaboraram um instrumento de ana lise das orientaço es curriculares de Portugal 

o qual tambe m vem sendo utilizado para pra ticas pedago gicas com enfoque CTSA. 

 

Este instrumento, apresentado no quadro 1, possui tre s dimenso es de ana lise (Finalidades, 

Conhecimentos e Procedimentos) que representam as preocupaço es centrais da Educaça o em Cie ncias. 

Cada uma delas e  composta por diferentes Para metros (representam o modo de operacionalizaça o das 

ideias-chave de cada Dimensa o) que, por sua vez, integram um nu mero varia vel de Indicadores (traduzem 

a concretizaça o das inter-relaço es CTSA).  

 

Quadro 1. Dimenso es para ana lise dos indicadores da educaça o CTSA nos currí culos de Cie ncias. 
Dimensa o Para metros Indicadores 

F
in
al
id
ad
es
 (
F
) F.P1 – Desenvolvimento de 

Capacidades/Procedimentos 

a. Propo e o desenvolvimento de procedimentos 
cientí ficos (observar, inferir, classificar, explicar, 
relacionar…), a resoluça o de problemas e a 
melhoria do pensamento crí tico. 

F.P2 – Desenvolvimento de 
atitudes e valores 

a. Fomenta o desenvolvimento de princí pios e 
normas de conduta responsa veis e conscientes, 
individuais e coletivos. 
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F.P3 – Educaça o, cidadania, 
sustentabilidade e ambiente 

a. Promove o desenvolvimento de deciso es 
conscientes, informadas e argumentadas face a s 
conseque ncias da aça o humana no ambiente.  
b. Promove o envolvimento do aluno em questo es 
problema ticas atuais relacionadas com a 
cidadania, a sustentabilidade e a proteça o do 
ambiente. 

C
o
n
h
ec
im
en
to
s 
(C
) 

C.P1 – Pertine ncia da abordagem 
de temas 

a. Sugere a abordagem contextualizada de temas 
atuais, relacionados com os conhecimentos 
pre vios dos alunos e com o seu dia-a-dia.  
b. Propo e a discussa o de temas cientí ficos em 
funça o da sua utilidade social. 

C.P2 – Discussa o de temas 
pole micos relacionados com 
os avanços cientí fico-
tecnolo gicos 

a. Sugere situaço es em que diferentes realidades 
sociais esta o na origem de novas descobertas 
cientí ficas e inovaço es tecnolo gicas (questo es 
e ticas, desigualdades socioculturais…). 
b. Aborda as vantagens e os limites do 
conhecimento cientí fico-tecnolo gico, bem como os 
seus impactos na sociedade e no ambiente. 

C.P3 – Influencia reciproca 
entre os avanços cientí fico 
tecnolo gicos e as mudanças 
socioambientais 

a. Evidencia as relaço es reciprocas entre a cie ncia 
e a tecnologia. 
b. Realça as mudanças nas condiço es de vida das 
pessoas (ha bitos, estilo de vida, criaça o de novos 
recursos, etc.) relacionadas com os avanços 
tecnolo gicos ao longo dos tempos. 
c. Enfatiza os impactos da sociedade e do ambiente 
nos avanços cientí fico-tecnolo gicos. 

C.P4 – Diversidade de conteu dos 
cientí ficos/temas 

a. Privilegia a exploraça o dos conteu dos cientí fico-
tecnolo gicos relacionados com outros campos do 
saber onde se exige a compreensa o das inter-
relaço es CTSA. 

C.P5 – Discussa o de questo es 
relativas a  natureza do 
conhecimento cientí fico 

a. Apresenta dados relacionados com a natureza e 
a histo ria da cie ncia e/ou diferentes viso es do 
conhecimento cientí fico ao longo dos tempos. 
b. Apresenta o conhecimento de uma forma na o 
dogma tica. 
c. Informa acerca do trabalho e funça o do cientista, 
bem como de possí veis presso es sociais, politicas, 
religiosas ou econo micas que pode sofrer. 

P
ro
ce
d
im
en
to
s 
(P
) 

P.P1 – Natureza e diversidade de 
atividades e estrate gias de ensino 

a. Incentiva o aluno para a utilizaça o/manipulaça o 
de diferentes recursos dentro e fora da sala de 
aula. 
b. Propo e a realizaça o de atividades pra ticas 
(experimentais, laboratoriais, saí das de campo, 
outras) para se explorar as relaço es CTSA. 
c. Envolve ativamente o aluno em atividades de 
debates, resoluça o de problemas, discusso es, 
pesquisas sobre questo es onde se manifeste a 
interaça o CTSA. 

Fonte: Fernandes, Pires e Villama na n, 2013. 

 

As dimenso es propostas para ana lise pelas autoras propo em questo es como:  
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- por que ensinar cie ncia? (finalidades do ensino das cie ncias, que visam o desenvolvimento de 

capacidades, atitudes e educaça o para a cidadania);  

- que cie ncia ensinar? (conhecimentos de cie ncias nos quais e  fundamental a presença das interaço es 

CTSA, de temas pole micos e controversos acerca da cie ncia e da tecnologia, bem como da sociologia 

externa e interna da cie ncia e da natureza do conhecimento cientí fico);  

- como ensinar cie ncia? (procedimentos metodolo gicos, estrate gias e atividades de ensino, utilizados para 

concretizar as aprendizagens dos alunos, por exemplo, atividades de argumentaça o, debates, pesquisas 

sobre questo es onde se manifestem as interaço es CTSA).  

 

Esta abordagem norteou a elaboraça o e aplicaça o da seque ncia dida tica aqui apresentada, sobre 

“solventes orga nicos inalantes”, visando desenvolver percepço es sobre drogas inalantes mediante uma 

abordagem CTSA do tema.  
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

A estruturação do planejamento por meio da sequência didática permite uma maior organização dos 

objetivos, ações e conteúdos, além de favorecer o tratamento de um tema específico a partir de um 

conjunto de aulas que se inter-relacionam e se complementam. No quadro 1 exibimos um resumo da 

sequência didática sobre o tema “solventes orgânicos inalantes”. 

 

Quadro 2. Resumo da estrutura e atividades da sequência didática sobre solventes orgânicos inalantes, intutilada “A 

Química dos inalantes e a Química da vida”. 

Sequência Didática 

Título A Química dos inalantes e a Química da vida 

Tema 
gerador 

Solventes orgânicos inalantes 

Subtemas História da indústria química, das tintas e anestésicos. 
História da drogadição. 
Epidemiologia do uso de inalantes. 
Fisiologia da inalação de solventes. 
Política sobre drogas no Brasil. 
Fatores que influenciam na prevenção ao uso de drogas. 
Impactos ambientais do descarte inadequado de recipientes de produtos que 
contém solventes orgânicos. 
Efeitos nocivos dos inalantes ao corpo humano. 

Objetivo 
geral 

Desenvolver a percepção sobre drogas inalantes a partir da abordagem CTSA do 
tema. 

Planejamento 

Aula Objetivos específicos Atividades principais 

0 Avaliar o conhecimento prévio sobre 
solventes orgânicos inalantes. 

1. Construção de mapa conceitual. 
2. Resolução de questionário. 

1 Promover a construção dos conceitos 
de polaridade molecular, interações 
intermoleculares e solubilidade. 

1. Experimento sobre solubilidade. 
2. Experimento sobre cromatografia. 

2 Promover a construção dos conceitos 
de volatilidade e compreensão das 
propriedades físicas dos compostos 
orgânicos. 

1. Experimento sobre olfato. 
2. Análise gráfica. 

3 Verificar a presença de solventes 
orgânicos em produtos comerciais. 

1. Discussão sobre aplicação e história 
dos solventes. 
2. Análise de rótulos. 
3. Análise de fórmulas estruturais dos 
solventes encontrados nos rótulos. 

4 Discutir aspectos científicos, 
tecnológicos, sociais, de saúde, 
ambientais, farmacológicos, dentre 
outros, relacionados ao tema. 

1. Debate 
2. Pesquisa em campo 
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5 Problematizar a inalação de solventes 
por meio de contextualização. 

1. Análise gráfica 
2. Vídeos 

6 Apresentar o percurso no corpo 
humano por onde passam os solventes 
orgânicos e os órgãos que são afetados 
após a inalação. 

1. Construção de modelo anatômico 
utilizando a ferramenta Zygote Body.  

7  Discutir os efeitos nocivos à saúde 
causados pela inalação de solventes 

1. Experimento sobre modificação da 
permeabilidade de membranas 
celulares. 
2. Dinâmica de condução de impulso 
nervoso pelos neurônios. 

8 Revisar os conhecimentos abordados 1. Jogo didático. 

9 Avaliar a aprendizagem 1. Construção de mapa conceitual 
2. Resolução de questionário 

10 Planejar o projeto de intervenção 1. Planejamento coletivo 

 

 Cada aula e respectivas atividades da sequência didática serão apresentadas a seguir.  
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SOLVENTES ORGÂNICOS INALANTES 

 

AULA 0 – AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

Atividade 1: Registrando o conhecimento prévio por meio de mapas conceituais 
 

Tempo: 25 minutos 
 
Abordagem Comunicativa: Não interativa 
 
Propósito: Promover o registro do conhecimento prévio dos estudantes acerca do tema “solventes 
orgânicos inalantes”. 
 
Descrição: Solicitar que os estudantes construam e entreguem, individualmente, um mapa conceitual cujo 
conceito raiz seja sobre solventes orgânicos inalantes, registrando o máximo de conceitos que conhecerem 
sobre o tema em seus aspectos químicos (composição, propriedades e métodos de fabricação/produção), 
biológicos (ação no organismo e efeitos adversos; metabolismo), sociais (caracterização dos usuários, 
classe social dos usuários, problemas sociais gerados pela venda e abuso de inalantes), econômicos 
(produtos comercializados que possuem solventes em sua composição; formas de fabricação), históricos 
(histórico de fabricação em larga escola; histórico da inalação de solventes orgânicos), ambientais 
(matéria prima; descarte e prejuízos ao meio ambiente) e sobre a saúde (efeitos sobre o corpo humano). 
 

Atividade 2: Registrando o conhecimento prévio por meio de questionários 
 
Tempo: 25 minutos 
 
Abordagem Comunicativa: Não interativa.  
 
Propósito: Promover o registro do conhecimento prévio dos estudantes acerca do tema “solventes 
orgânicos inalantes”. 
 
Descrição: Solicitar aos alunos que respondam ao questionário proposto (apêndice A) sobre o tema 
“solventes orgânicos inalantes”. 
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SOLVENTES ORGÂNICOS INALANTES 

 

AULA 1 – POLARIDADE MOLECULAR E SOLUBILIDADE 

Tempo estimado: 55 minutos 
 

Objetivos de aprendizagem 
 

 Analisar a polaridade do permanganato de potássio (KMnO4) e do iodo (I2) por meio de sua 
solubilidade nos solventes água e gasolina. 

 Relacionar a polaridade molecular das substâncias analisadas à sua estrutura e composição 
química. 
 

Conteúdos  
 

1. Polaridade molecular; 
2. Regra de solubilidade; 
3. Compostos hidrofílicos e hidrofóbicos; 
4. Compostos lipofílicos e lipofóbicos.  

 
Atividade 1: Quem é polar, quem é apolar? 

 
Tempo: 25 min 
 
Abordagem Comunicativa: Interativa / dialógica.  
 
Propósito: Analisar a solubilidade do KMnO4 e I2 nos solventes água e gasolina. 
 
Materiais: Roteiro de aula experimental 1 (apêndice B); 
 
Descrição: O professor deve preparar os materiais para realização da atividade, possibilitando aos 
estudantes a condução da atividade experimental e verificação prática da regra de solubilidade. Em 
seguida, os alunos devem responder às perguntas orientadoras contidas no roteiro da aula experimental. 
 

Atividade 2: Análise de pigmentos de caneta hidrocor 
 
Tempo: 25 min 
 
Abordagem Comunicativa: Interativa / dialógica.  
 
Propósito: Relacionar a solubilidade das substâncias que são pigmentos para canetas hidrocor à sua 
polaridade por meio da prática de cromatografia em papel. 
 
Materiais: Roteiro de aula experimental 1; 
 
Descrição: Antes de iniciar a prática, o professor deve fazer uma breve apresentação da técnica de 
cromatografia aos alunos. Após a execução, os alunos devem responder às perguntas orientadoras 
contidas no roteiro da aula experimental. 
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SOLVENTES ORGÂNICOS INALANTES 
 

AULA 2 – ANÁLISE GRÁFICA DA RELAÇÃO PRESSÃO DE VAPOR EM FUNÇÃO DA TEMPERATURA 

Tempo estimado: 55 minutos 
 

Objetivos de aprendizagem 
 

 Analisar gráficos sobre pressão de vapor e temperatura de fusão e ebulição de solventes utilizados 
como drogas inalantes; 

 Relacionar a pressão de vapor e a temperatura de ebulição dos solventes apresentados nos gráficos 
à sua estrutura e composição química. 

 Relacionar o conceito de pressão de vapor ao conceito de volatilidade. 
 

Conteúdos  
 

1. Pressão de vapor de compostos orgânicos; 
2. Temperatura de fusão e ebulição de compostos orgânicos; 
3. Volatilidade. 

 
Atividade 1: A Química dos cheiros 

 
Tempo: 15 minutos 
 
Abordagem Comunicativa: Interativa / dialógica. 
 
Propósito: Identificar substâncias diversas pelo olfato. 
 
Materiais de apoio: Reagentes e roteiro de aula experimental 2, impresso (apêndice C). 
 
Descrição: Preparar com antecedência tubos de ensaio contendo as substâncias listadas na tabela contida no 
roteiro desta aula experimental. Apresentar aos estudantes as técnicas de inalação para que não aspirem 
diretamente sobre os tubos de ensaio, e sim o balancem para que vapores sejam liberados. Após a 
identificação das substâncias, solicitar aos alunos que respondam às perguntas orientadoras contidas no 
roteiro de aula. 
  

Atividade 2: Analisando gráficos de solventes orgânicos comuns 
 
Tempo: 35 minutos 
 
Abordagem Comunicativa: Interativa / dialógica. 
 
Propósito: Entender o comportamento físico-químico das substâncias usadas como drogas inalantes por meio 
da compreensão do conceito de volatidade. 
 
Materiais de apoio: Roteiro de aula experimental 2. 
 
Descrição: No primeiro momento da aula, o professor deve levantar as questões orientadoras, sem respondê-
las:  
- Porque algumas substancias tem cheiro e outras não? 
- Todo líquido evapora? Se sim, todos liberam a mesma quantidade de vapor? 
- Do que depende a “facilidade” de um líquido em evaporar? 
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A partir desta discussão que deve culminar na associação da pressão de vapor dos líquidos ao tipo de interação 
intermolecular que possuem, discutir o gráfico do roteiro da aula que relaciona a pressão de vapor de solventes 
orgânicos à sua temperatura de ebulição. Solicitar que os alunos respondam às questões propostas no roteiro 
desta aula e em seguida promover uma discussão a respeito da interpretação gráfica com os alunos.  
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SOLVENTES ORGÂNICOS INALANTES 
 

AULA 3 – SOLVENTES ORGÂNICOS 

Atividade 1: O que você  entende por solventes? 
 

Tempo: 15 minutos 
 
Abordagem Comunicativa: Interativa / dialógica. 
 
Propósito: Discutir sobre diferentes aspectos relacionados à temática dos solventes orgânicos. 
 
Materiais de apoio: Apresentação de slides. 
 
Descrição: Pesquisar junto aos alunos o que eles entendem por solventes, aplicando as seguintes questões 
orientadoras:  

- o que você entende por solventes? 
- pra quê servem? 
- onde são encontrados na natureza? 
- quais os principais solventes? 
- são importantes para a vida moderna?  
- são benéficos ou maléficos para a saúde? 
- são benéficos ou maléficos para a sociedade e ambiente? 
- desde quando são usados? 

Nesta etapa é importante não dar as respostas, somente provocar a reflexão. 
 

Atividade 2: Onde os solventes são encontrados e como são utilizados? 
 

Tempo: 15 minutos 
 
Abordagem Comunicativa: Interativa / dialógica. 
 
Propósito: Reconhecer por meio da leitura da composição química nos rótulos de produtos químicos 
domésticos a presença de solventes orgânicos. 
 
Materiais de apoio: Produtos químicos de uso doméstico como repelentes de insetos, produtos de limpeza 
geral, solventes para tintas (tinner, aguá raz), desodorantes, perfume, etc.  
 
Descrição: Agrupar os estudantes em grupos de 6 integrantes para análise dos rótulos dos produtos químicos 
de uso doméstico para que identifiquem a composição dos mesmos e a presença (ou não) do que pensam ser 
os solventes orgânicos contidos no produto. Devem registrar o nome destas substancias para posterior 
discussão.  
 
 

Atividade 3: Conhecendo a estrutura e composição química de alguns solventes orgânicos 
 
Tempo: 20 minutos 
 
Abordagem Comunicativa: Não interativa 
 
Propósito: Analisar a composição química e a fórmula estrutural dos solventes orgânicos presentes nos rótulos 
analisados.  
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Materiais de apoio: Notebook e projetor. 
 
Descrição: Apresentar as fórmulas estruturais dos solventes orgânicos reconhecidos pelos alunos nos rótulos 
analisados. Questioná-los quanto à polaridade molecular de tais substancias e o tipo de interação 
intermolecular existente nelas. A partir de tais levantamentos, reanalisar o gráfico discutido na aula anterior 
relacionando a pressão de vapor à força da interação intermolecular dos solventes orgânicos.  
  

Atividade 4: Pesquisa: Histórico e definições sobre solventes 
 

Tempo: 5 minutos 
 
Abordagem Comunicativa: Não interativa / de autoridade. 
 
Propósito: Nivelar e aprofundar o conhecimento dos estudantes por meio de pesquisa sobre a definição 
conceitual de solventes orgânicos, seu histórico e importância na sociedade e presença nos produtos do 
cotidiano.  
 
Materiais de apoio: Textos disponibilizados aos alunos em sala de aula virtual e roteiro de estudo dirigido 
(apêndice D). 
 
Descrição: Separar a turma em grupos de 5 integrantes e solicitar que cada grupo leia um dos textos postados 
na sala de aula virtual da turma e prepare uma breve apresentação do material para a turma, a ser 
apresentado na aula seguinte. 
 
Textos:   
1) Aspectos sociais e históricos da produção de solventes;  
2) Classificação dos inalantes;  
3) Aspectos sociais do abuso de inalantes; 
4) Epidemiologia dos inalantes; 
5) Farmacologia dos inalantes; 
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SOLVENTES ORGÂNICOS INALANTES 
 

AULA 4 – SOLVENTES ORGÂNICOS: MOCINHOS OU VILÕES? 

 
Tempo estimado: 55 minutos 

 
Objetivos específicos 

 Analisar criticamente o uso de solventes orgânicos pela sociedade em suas diversas formas, 

respondendo às questões orientadoras da aula anterior referentes a diversos aspectos (sociais, 

históricos, culturais, econômicos, saúde). 

Conteúdos  
 Conceitos sociocientíficos.  

 
Atividade 1: Respondendo às questões orientadoras 

 
Tempo: 35 minutos 
 
Abordagem Comunicativa: Interativa / dialógica. 
 
Propósito: Promover discussão a respeito dos diferentes aspectos abordados sobre solventes orgânicos 
nos texto. 
 
Materiais de apoio: Projetor, notebook e quadro branco. 
 
Descrição: O professor deve organizar a sala de forma que os alunos estejam de frente uns para os outros 
proporcionando um ambiente de discussão. Refazer as perguntas orientadoras deixando com que os 
próprios alunos respondam baseado nos textos lidos e em suas vivencias. Questionar os estudantes sobre 
a necessidade de se falar/estudar o tema de drogas inalantes e solicitar que realizem um levantamento na 
escola em que estudam para averiguarem se o uso de inalantes é uma atitude comum no meio onde estão. 
Para realização desta proposta, deve ser entregue ao grupo que fará a coleta de dados o questionário a ser 
utilizado na investigação. 
 

Atividade 2: Levantamento de informações sobre uso de inalantes 
 

Tempo: 15 minutos 
 
Abordagem Comunicativa: Interativa / dialógica. 
 
Propósito: Orientar os alunos no levantamento de informações sobre uso de inalantes pelos demais 
alunos da escola. 
 
Materiais de apoio: Projetor, notebook e quadro branco. 
 
Descrição: O professor deve orientar os alunos para que construam um questionário utilizando 
ferramentas como o Google Formulários para identificação do número de alunos que utilizaram drogas 
inalantes em sua escola. Esse questionário deverá ser respondido pelos demais estudantes da escola 
utilizando por exemplo o laboratório de informática ou disponibilizando o formulário em rede social. Não 
deve ser cobrado o nome dos alunos que responderam à pesquisa, sendo, portanto anônima e voluntária. 
O objetivo é colocar os alunos em uma posição investigativa, ativa e protagonista da condução da 
pesquisa.  
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SOLVENTES ORGÂNICOS INALANTES 
 

AULA 5 – VAMOS ANALISAR OS RESULTADOS? 

 
Tempo estimado: 55 minutos  

 
Objetivos específicos 

 Discutir os resultados da pesquisa dos estudantes solicitadas na aula anterior. 
 Analisar o vídeo produzido pelo Fantástico (programa da TV Globo) sobre o abuso de inalantes 

por jovens em São Paulo. 
 

Conteúdos 
 Estatística do levantamento realizado pelos estudantes; 
 Solventes orgânicos inalantes; 

o Definição; 
o Efeitos nocivos à saúde; 
o Epidemiologia; 

 
Atividade 1: Discussão dos resultados 

 
Tempo: 20 minutos 
 
Abordagem Comunicativa: Interativa / dialógica. 
 
Propósito: Analisar os resultados do levantamento realizado pelos estudantes com os demais da escola 
em que estudam. 
 
Materiais de apoio: Apresentação de slides. 
 
Descrição: Proporcionar um momento de apresentação pelos estudantes dos resultados do levantamento 
que realizaram a respeito do conhecimento acerca de inalantes e seu uso. Analisar a necessidade de se 
conhecer a composição química dos inalantes e a forma como agem no corpo humano. 
 

Atividade 2: Vídeo  
Tempo: 30 minutos 
 
Abordagem Comunicativa: Interativa / dialógica. 
 
Propósito: Apresentar o vídeo produzido pelo programa “Fantástico” sobre uso de inalantes e discutir 
sobre seu conteúdo.  
 
Materiais de apoio: Vídeo, projetor e computador. Vídeo disponível em: 
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2015/06/uso-de-lanca-perfume-poe-em-risco-vida-de-jovens-

pelo-brasil.html Acesso em: 16/06/2018 
 
Descrição: Apresentar por meio de vídeo a situação do estado de São Paulo referente ao abuso de 
inalantes por adolescentes em bailes de rua. Em seguida, questioná-los sobre a realidade apresentada, se 
esta condiz com a que eles vivem. Discutir com os alunos a importância do conhecimento científico na 
escolha de usar ou não drogas. Fazer as seguintes perguntas orientadoras da discussão: 
- As pessoas usam drogas com qual objetivo, em sua opinião? 
- Qual caminho drogas ou medicamentos fazem no corpo humano até causarem efeitos? 
- Quais órgãos são afetados pelos solventes orgânicos quando inalados? 
Tais perguntas devem ser respondidas pelos alunos por meio de pesquisa a ser realizada extraclasse.  

http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2015/06/uso-de-lanca-perfume-poe-em-risco-vida-de-jovens-pelo-brasil.html
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2015/06/uso-de-lanca-perfume-poe-em-risco-vida-de-jovens-pelo-brasil.html
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SOLVENTES ORGÂNICOS INALANTES 
 

AULA 6 – O CAMINHO DAS DROGAS NO CORPO HUMANO 

 
Tempo estimado: 55 minutos 
 
Objetivos específicos 

 Analisar a ação de inalantes no organismo humano; 
 Relacionar a lipofilicidade de alguns inalantes com sua ação sobre o sistema nervoso 

central; 
 Reconhecer os órgãos afetados pelos inalantes. 

Conteúdos  
 Anatomia humana; 
 Drogas inalantes;  
 Polaridade e solubilidade; 

Atividade: O caminho das drogas inalantes no corpo humano  
 

Tempo: 55 minutos 
 
Abordagem Comunicativa: Interativa / dialógica. 
 
Propósito: Compreender o percurso no corpo humano por onde passam os solventes orgânicos e os 
órgãos que são afetados após a inalação. 
 
Materiais de apoio: Apresentação de slides, computadores e internet. 
 
Descrição: A partir das respostas dos alunos sobre os órgãos afetados pelos solventes orgânicos quando 
inalados, orientar que os mesmos se dividam em trios e acessem o link do site Zygote Body 
(www.zygotebody.com) a fim de construir um modelo anatômico contendo apenas os órgãos afetados 
pelos solventes orgânicos quando inalados, devidamente identificados. Caso o tempo não seja suficiente 
para esta atividade, solicitar que terminem a atividade em casa.  
  

http://www.zygotebody.com/


 

 

50 

SOLVENTES ORGÂNICOS INALANTES 
 

AULA 7 – EFEITOS DOS INALANTES SOBRE O CORPO HUMANO: DO NÍVEL MACROSCÓPICO AO 
NÍVEL CELULAR 

 
Tempo estimado: 110 minutos 

 
Objetivos específicos 
 Analisar a modificação da permeabilidade de membranas celulares em diferentes solventes; 
 Conhecer os efeitos agudos e crônicos do abuso de inalantes; 
 Identificar os hormônios associados a esses efeitos. 
 
Conteúdos  
 Anatomia humana; 
 Membranas celulares: composição, estrutura e função; 
 Lipofilicidade; 
 Polaridade molecular; 
 Hormônios e neurotransmissores; 

 
Atividade 1: Modificando a permeabilidade das membranas celulares 

 
Tempo: 30 minutos 
 
Abordagem Comunicativa: Interativa / dialógica. 
 
Propósito: Compreender a função das membranas celulares e as consequências de sua modificação.   
 
Materiais de apoio: Roteiro da experimental 3 (apêndice E); 
 
Descrição: Apresentar uma imagem de estrutura celular para relembrar os alunos de suas partes e em 
seguida discutir o papel das membranas celulares e sua composição química. Realizar experimento 
utilizando a beterraba em diferentes solventes e discutir a modificação de sua permeabilidade.  
 
Atividade 2: Do nível macroscópico ao nível celular: efeitos agudos e crônicos do uso de inalantes. 

 
Tempo: 50 minutos 
 
Abordagem Comunicativa: Interativa / dialógica. 
 
Propósito: Analisar bioquimicamente os efeitos nocivos causados pela inalação de solventes orgânicos. 
 
Materiais de apoio: Apresentação de slides e roteiro de aula com esquemas e figuras. 
 
Descrição: Discutir com os alunos a diferença entre efeitos 
agudos e crônicos. Em seguida, discutir a afinidade dos solventes 
com as membranas das células do sistema nervoso (neurônios) e 
associar o contato dos solventes com as mesmas provoca 
modificação na atividade neuronal, tornando as sinapses mais 
lentas (ilustrar com vídeo sobre desmielinização). 
Fazer uma dinâmica para simular a condução do impulso elétrico 
pelos neurônios mielinizados e desmielinizados. Faça um 
telefone sem fio utilizando duas fileiras de alunos, 
uma com 10 alunos e outra com 4, e compare a 
velocidade na condução da informação.  
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SOLVENTES ORGÂNICOS INALANTES 
 

AULA 8 – VAMOS REVISAR? 

 
Tempo estimado: 55 minutos 

 
Objetivos específicos 

 Revisar os conceitos trabalhados nas aulas anteriores. 
 Promover a integração da turma por meio de jogos interativos.  

Conteúdos   
 Fisiologia humana; 
 Drogas inalantes;  
 Propriedades físicas dos compostos orgânicos; 
 Funções orgânicas; 
 Toxicologia do tolueno e cloreto de etila; 
 Membranas celulares; 
 Mecanismos de transporte da membrana plasmática; 
 Hormônios e neurotransmissores; 

Atividade: Jogo 
 

Tempo: 50 minutos 
 
Abordagem Comunicativa: Interativa / dialógica. 
 
Propósito: Revisar os conceitos abordados nas aulas anteriores. 
 
Materiais de apoio: Projetor e celulares (com acesso à internet).  
 
Descrição: Separar a turma em grupos que competirão entre si em um jogo de perguntas e respostas 
criado pela professora no site Kahoot com base nos conceitos abordados nas aulas anteriores. Vence o 
grupo que acertar o maior numero de questões. Todas devem ser discutidas e os erros corrigidos.   
 
 

 

 

  



 

 

52 

SOLVENTES ORGÂNICOS INALANTES 
 

AULA 9 – REGISTRANDO O CONHECIMENTO 
 

Tempo estimado: 55 minutos 
 

Objetivos específicos 
 

 Construir mapa conceitual sobre o tema solventes inalantes.  
 Discutir meios de conscientização sobre os prejuízos à saúde provocados pelo abuso de 

inalantes.  
Abordagem Comunicativa: Não interativa. 
 
Propósito: Construir mapa conceitual sobre solventes inalantes e responder ao questionário. 
 
Materiais de apoio: Questionário e folha em branco para o mapa conceitual. 
 
Descrição: Relembrar aos estudantes como devem ser construídos os mapas conceituais. Solicitar aos 
alunos que construam e entreguem um mapa conceitual com o conceito raiz “solventes orgânicos 
inalantes”, registrando o máximo de conceitos que conhecerem sobre o tema em seus aspectos químicos 
(composição, propriedades e métodos de fabricação/produção), biológicos (ação no organismo e efeitos 
adversos; metabolismo), sociais (caracterização dos usuários, classe social dos usuários, problemas sociais 
gerados pela venda e abuso de inalantes), econômicos (produtos comercializados que possuem solventes 
em sua composição; formas de fabricação), históricos (histórico de fabricação em larga escola; histórico da 
inalação de solventes orgânicos), ambientais (matéria prima; descarte e prejuízos ao meio ambiente) e 
sobre a saúde (efeitos sobre o corpo humano). 
 
Após elaborarem o mapa conceitual, responder ao questionário final, o mesmo respondido ao inicio da 
sequência didática. 
 
  



 

 

53 

SOLVENTES ORGÂNICOS INALANTES 
 

AULA 10 – PROJETO DE CONSCIENTIZAÇÃO EM PRÁTICA 

 
Tempo estimado: 55 minutos 
 
Abordagem Comunicativa: Interativa / dialógica. 
 
Propósito/Descrição: Confeccionar meio material de divulgação.  
 
Materiais de apoio: Dependerão da ação proposta pelos alunos.  
 
Descrição: Promover um momento para discussão sobre a necessidade dos alunos passarem a diante as 
principais informações que aprenderam sobre drogas inalantes para os demais alunos da escola. Este 
projeto pode culminar em apresentações teatrais, murais, maquetes, folders, entre outros.  
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APLICAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA SOBRE SOLVENTES ORGÂNICOS INALANTES 

 

A sequência didática apresentada neste guia faz parte do projeto de mestrado da autora, apresentado ao 

Programa de Mestrado Profissional em Química em Rede Nacional, polo IFES – Vila Velha. A experiência 

desta aplicação será apresentada nesta seção.  

 

AULA 0 – AVALIAÇA O DIAGNO STICA 

 

Para esta atividade foi utilizada uma aula de 55 minutos realizada na sala de aula tradicional da série onde 

a pesquisa foi aplicada (figura 16).  

 

Figura 15. Aula diagno stico. 

 
Fonte: A autora, 2019. 

 
Inicialmente, os alunos foram convidados a responder ao questionário inicial. Em seguida, aos que 

terminavam, foi entregue uma folha contendo orientações para construção de um mapa conceitual sobre o 

tema “solventes orgânicos inalantes” (figura 17). O tempo foi suficiente para a realização da atividade, 

pois, os alunos não possuíam conhecimento extenso sobre o tema ficando grande parte dos mapas 

conceituais ou em branco ou pouco elaborados.  

 

A construção de mapas conceituais objetivou o reconhecimento de proposições significativas aos alunos 

relacionadas à temática. Os alunos já haviam construído outros mapas conceituais ao longo do ano, 

estando por dentro da técnica e sendo orientados pela professora pesquisadora. A relação direta com o 

tema drogas ficou evidente a partir da entrega do Qi, onde questões acerca de saúde, tolerância, 

abstinência e dependência química foram propostas. No entanto, não haviam até o momento ouvido falar 
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nas aulas de Química sobre “solventes orgânicos”, cabendo as relações serem estabelecidas a partir do 

significado de “inalantes”.  

 
Figura 16. Aluna construindo mapa conceitual inicial durante aula diagnóstico da sequência didática. 

 
Fonte: A autora, 2019. 

 
AULA 1 - POLARIDADE MOLECULAR E SOLUBILIDADE 

 

Esta aula de 55 minutos foi realizada no laboratório de Química e teve o objetivo de construção do 

conceito de solvente orgânico e inorgânico. Foram realizadas duas atividades experimentais (figura 18) 

em grupos de 6 alunos, às quais realizaram os procedimentos sozinhos, utilizando o roteiro de aula.  

 

A primeira atividade objetivou proporcionar a verificação da solubilidade das substâncias permanganato 

de potássio, iodo molecular, gasolina, etanol combustível e água entre si, trabalhando conceitos de 

miscibilidade, anfifilicidade, hidrofobicidade, hidrofilicidade, lipofilicidade e lipofobicidade.  

 

Em seguida, os alunos realizaram uma cromatografia em papel utilizando como amostra a tinta de canetas 

hidrocolores e éter como solvente. A cuba cromatográfica foi montada pela professora e ficou a cargo dos 

alunos observarem o comportamento da tinta ao longo do processo de cromatografia. Esta atividade 

objetivou relacionar o tipo de interação intermolecular entre o pigmento da amostra com o papel e o 

solvente, estabelecendo assim relações entre composição química e solubilidade. Como a cuba foi 

montada com materiais e reagentes disponíveis no laboratório de Química da escola, foi utilizada uma 

luva plástica para tampar o béquer e impedir a liberação de vapores de éter. Isto possibilitou aos alunos a 

visualização da rápida formação de vapores de éter logo após o fechamento da cuba devido ao aumento do 

volume da luva, introduzindo o conceito de pressão de vapor que seria trabalhado na aula seguinte. 
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Figura 17. A) Experimento sobre solubilidade. B) Experimento sobre cromatografia em papel. 

 
Fonte: A autora, 2019. 

 

Ao final da aula, as estruturas das substancias utilizadas nas práticas foram apresentadas no quadro 

branco para discussão de sua polaridade e tipo de interação intermolecular com cada solvente. Para casa, 

os alunos deveriam responder às questões propostas no roteiro de aula, baseado em suas observações e 

no texto de apoio. 

 

AULA 2 - ANA LISE GRA FICA DA RELAÇA O PRESSA O DE VAPOR EM FUNÇA O DA TEMPERATURA 

 

Esta aula, de 55 minutos, realizada no laboratório de Química, trabalhou a química dos cheiros, tendo o 

objetivo de construir o conhecimento acerca da volatilidade dos compostos orgânicos de baixo peso 

molecular e baixa polaridade. Por meio da relação entre a força das interações intermoleculares desses 

compostos e sua pressão de vapor, é possível inferir sua volatilidade, propriedade determinante para a 

passividade de inalação de uma substancia. 

 

Seguindo o roteiro da aula experimental e divididos em grupos de 6 integrantes, os alunos foram 

convidados a tentar identificar a composição química de nove substâncias não identificadas contidas em 
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tubos de ensaio tampados. Deveriam após o reconhecimento (figura 19), responder às perguntas 

orientadoras do roteiro. As substancias utilizadas foram: 

1. Hipoclorito de sódio (água sanitária). 

2. Cinamaldeído (canela). 

3. Mentona (hortelã). 

4. Acetona (removedor de esmalte). 

5. Acetato de Isopentila (amolecedor de esmalte). 

6. Salicilato de metila (gelol). 

7. Etanol (álcool comercial). 

8. Ácido acético (vinagre). 

9. Cafeína (extrato alcoólico).  

 

Figura 18. Prática experimental sobre a química dos cheiros. 

 
Fonte: A autora, 2019. 

 
A segunda parte da aula, também contida no roteiro de aula, objetivou o entendimento do comportamento 

físico-químico das substâncias usadas como drogas inalantes por meio da compreensão do conceito de 

volatidade. No primeiro momento, questões foram colocadas para discussão: 

- Por que algumas substâncias possuem “cheiro” e outras não? 

- Todo líquido evapora? Se sim, todos liberam a mesma quantidade de vapor? 

- Do que depende a “facilidade” de um líquido em evaporar? 

 

Em seguida, os alunos observaram o gráfico da pressão de vapor em função da temperatura para alguns 

solventes comuns (figura 20) e foram orientados a discutir e responder às questões propostas no roteiro. 
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Figura 19. Pressão de valor em função da temperatura para os solventes éter, acetona, álcool e água. 

 
Fonte: Disponível em: http://quimica-dicas.blogspot.com/2010/07/pressao-de-vapor-de-um-solvente.html. Acesso em 
25/06/2019. 

 

 

AULA 3 - SOLVENTES ORGA NICOS 

 

Esta aula foi realizada na sala de aula, em 55 minutos. Iniciou-se com a discussão acerca das questões 

propostas na aula anterior sobre substâncias odoríferas e também sobre o gráfico apresentado.  

Em seguida, novas questões foram colocadas para levantamento de hipóteses acerca de solventes 

orgânicos, gerando discussões entre os alunos. Tais questões foram: 

a) O que vocês entendem por solventes? 

b) Pra quê servem? 

c) Onde são encontrados na natureza? 

d) Quais os principais solventes? 

e) São importantes para a vida moderna? 

f) São benéficos ou maléficos para a saúde? 

g) São benéficos ou maléficos para a sociedade e ambiente? 

h) Desde quando são usados? 

 

Estas questões não foram respondidas pela professora. Em seguida, os alunos foram convidados a 

manusear produtos químicos domésticos, levados pela professora, e identificar sua composição química, 

registrando no caderno. 

 

Após o registro, apresentaram-se no quadro branco as fórmulas estruturais dos solventes presentes nos 

produtos analisados e discutiram-se aspectos de polaridade molecular, interações intermoleculares, 

volatilidade e solubilidade de tais substancias.  

http://quimica-dicas.blogspot.com/2010/07/pressao-de-vapor-de-um-solvente.html


 

 

59 

A fim de proporcionar um debate na aula seguinte acerca de diferentes aspectos aos quais os solventes 

orgânicos estão relacionados (ambientais, tecnológicos, históricos, saúde, outros) dividiu-se a classe em 6 

grupos, solicitando a cada um a leitura do texto correspondente, disponível na sala virtual da turma no 

Google Classroom.  

 

Os textos disponibilizados foram compilações de artigos científicos e tratavam sobre: 

1) Aspectos sociais e históricos da produção de solventes; 

2) Classificação dos inalantes; 

3) Abuso de inalantes; 

4) Aspectos sociais do abuso de inalantes; 

5) Epidemiologia dos inalantes; 

6) Farmacologia dos inalantes 

 

AULA 4 - SOLVENTES ORGA NICOS: MOCINHOS OU VILO ES? 

 

Esta aula teve duração de 110 minutos e foi realizada no espaço da sala de vídeo, devido à disposição das 

cadeiras serem em formato circular, proporcionando que todos se olhassem de frente. A professora 

pesquisadora não ficou em lugar de destaque, de forma que os alunos se sentissem os responsáveis pelo 

debate.  

 

O objetivo da roda de conversa foi promover a discussão a respeito dos diferentes aspectos levantados na 

aula anterior com as perguntas orientadoras sobre solventes orgânicos a partir da leitura dos textos pré-

selecionados. 

 

Questões como dependência química, tolerância, abstinência, política brasileira sobre drogas, tratamento 

de dependentes químicos, histórico da produção de solventes, fatores de prevenção ao uso de drogas, 

entre outros foram levantados e respondidos pelos próprios alunos, sempre com a intervenção da 

professora para respostas equivocadas ou desvios de foco. 

 

Ao término da discussão, foi levantada a necessidade de contribuir na prevenção ao uso de inalantes (e 

outras drogas) para as primeiras séries da escola, por serem o grupo mais próximo da idade média para o 

primeiro uso (12 a 13 anos), segundo levantamento do CEBRID (2010). Desta forma, os alunos foram 

orientados a, primeiramente, realizar um levantamento com estas turmas para reconhecer o grau de 

conhecimento dos mesmos sobre o tema inalantes. Os alunos propuseram as questões e foram orientados 

a separaram-se em equipes para produzir o formulário eletrônico (via Google Forms) e aplicá-lo, tarefa a 

ser cumprida nos dias seguintes e anteriormente à próxima aula de Química.  
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Nos dias seguintes, com o apoio da equipe pedagógica e dos professores da escola, os alunos realizaram o 

levantamento de informações da seguinte maneira: 

- Dividiram-se em cinco equipes de aproximadamente sete alunos. Cada equipe era responsável por 

realizar o levantamento durante uma aula, sendo liberados pelo professor da aula em questão. 

- Em cada equipe, um aluno ficou responsável por ir até a sala de uma das seis turmas de 1ª série que a 

escola possui e convidar os alunos para participarem de uma pesquisa sobre drogas, onde deveriam 

responder a perguntas em um formulário eletrônico no laboratório de informática, de forma totalmente 

anônima. Dois alunos ficaram responsáveis pela manutenção da ordem nos corredores até o laboratório 

de informática e os demais ficaram responsáveis por orientar os alunos dentro do laboratório de 

informática enquanto estivessem respondendo ao formulário.  

 

O resultado da pesquisa dos alunos foi discutido na aula seguinte, cinco dias depois do debate quando foi 

solicitada. 

 

AULA 5 - VAMOS ANALISAR OS RESULTADOS? 

 

Nesta aula de 55 minutos, realizada no laboratório de Química onde havia a disposição projetor e 

notebook, os alunos puderam apresentar os resultados do levantamento que realizaram em dados 

estatísticos, resultado esse automático disponibilizado pelo Google Forms.  

 

Discutiram-se os resultados coletivamente pergunta a pergunta, comparando alguns resultados com o 

levantamento oficial do CEBRID, de 2010. 

 

Em seguida, os alunos assistiram à reportagem produzida pelo programa “Fantástico”, da Rede Globo de 

Televisão (figura 21), a respeito da epidemia do abuso de inalantes (lança perfume e loló, no linguajar 

popular) na cidade de São Paulo-SP em 2016. Esta atividade foi proposta a fim de comparação da 

realidade das grandes metrópoles com a vivida pelos alunos em sua comunidade. Em seguida, surgiram 

novas discussões a respeito do tema, como as consequências do não conhecimento acerca da composição 

química dos inalantes e os efeitos nocivos de seu uso no organismo humano. Para aprofundamento desta 

questão, os alunos foram orientados a lerem o texto disponibilizado na sala de aula virtual da turma 

(Google Classroom) sobre o tema, para a aula seguinte.  
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Figura 20. A) Discussão dos resultados do levantamento realizado pelos alunos. B) Momento de análise da reportagem do 
"Fantástico" sobre o uso de inalantes na cidade de São Paulo-SP. 

 
Fonte: A autora, 2019. 

 
 

AULA 6 - O CAMINHO DAS DROGAS NO CORPO HUMANO 

 

Esta aula, de 55 minutos, aconteceu no laboratório de informática da escola, onde no dia estavam 

funcionando 8 computadores. Nesta sala também há quadro digital, que foi utilizado para ensinar aos 

alunos as funcionalidades do site Zygote Body. Este site permite a visualização do corpo humano e seus 

órgãos e sistemas em 3D, com gráfico semelhante à realidade.  

 

Baseado na leitura do texto, os alunos identificaram os principais órgãos afetados pelo abuso crônico e 

agudo de inalantes.  No laboratório de informática e em grupo, teriam que “construir” um corpo humano 

contendo apenas estes órgãos (identificados), utilizando o site. No entanto, a falta de internet 

impossibilitou a atividade, ficando aos alunos a tarefa de fazê-la em casa, entregando o resultado final até 

a aula seguinte. 

 

Com o tempo disponível da aula, os alunos organizaram-se em grupos para discutir possíveis ações de 

conscientização sobre o tema para as primeiras séries que analisaram.  
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AULA 7 - EFEITOS DOS INALANTES SOBRE O CORPO HUMANO: DO NI VEL MACROSCO PICO AO NI VEL 

CELULAR. 

 

Esta aula utilizou 110 minutos totais, sendo uma aula vaga e outra cedida pelo professor de Geografia. A 

aula deste professor foi reposta nos dias seguintes.  

 

A proposta dessa aula foi abordar, de forma expositiva, dialogada e interdisciplinar com Biologia, a ação 

das drogas inalantes no organismo humano. Para isto teve-se a presença da professora de Biologia da 

turma, auxilio de projetor com imagens, microscópio e laminas de tecidos hepáticos e caixa de som. 

 

Inicialmente a professora de Biologia apresentou de forma geral o funcionamento do sistema nervoso e a 

diferença entre o formato das células nervosas (neurônios) e outras células comuns, como as hepáticas, 

que os alunos puderam visualizar no microscópio por meio de projeção (figura 22). Para simulação do 

mecanismo de condução de impulsos elétricos pelos neurônios, realizou-se uma dinâmica do “telefone 

sem fio”, onde se formaram duas fileiras de alunos, em uma estavam lado a lado e bem próximos uns aos 

outros, simulando um neurônio mielinizado (onde o impulso elétrico é conduzido com maior velocidade) 

e em outra onde os alunos estavam espaçados uns dos outros, simulando um neurônio afetado pelo uso de 

solventes orgânicos inalantes, ou seja, desmielinizado (onde o impulso elétrico é retardado ou não 

conduzido). Esta dinâmica objetivou simular a diminuição na velocidade de condução de impulsos 

elétricos em indivíduos usuários de inalantes.  

 

Figura 21. Aula interdisciplinar com a disciplina de Biologia sobre a ação dos inalantes no organismo humano. 

 
Fonte: A autora, 2019. 

 

Em seguida, para representar a modificação do funcionamento das células quando alterada a composição 

das membranas celulares, apresentou-se os resultados de um experimento preparado previamente com 
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beterrabas imersas em solventes de diversas polaridades, a fim de discutir a razão para a desmielinização 

de neurônios por inalação de solventes. A afinidade entre substancias de mesma polaridade foi 

experimentada pelos alunos por meio da imersão de poliestireno (isopor) em gasolina (solvente também 

passível de inalação) (figura 23). 

 

Figura 22. Demonstração da afinidade entre substâncias de mesma polaridade, utilizando poliestireno e gasolina. 

 
Fonte: A autora, 2019. 

 

 

Por fim, as professoras explicaram a transmissão sináptica e o papel dos neurotransmissores na 

transmissão dos impulsos elétricos. As sensações advindas da liberação de neurotransmissores também 

foram discutidas, relacionando-as aos efeitos do abuso de inalantes, tanto crônico quando agudo. 

 

AULA 8 - VAMOS REVISAR? 

 

Esta aula de 55 minutos foi realizada no laboratório de informática e teve o objetivo de revisar aspectos 

importantes discutidos ao longo da SD e também proporcionar um momento para sanar eventuais dúvidas 

que surgiram ao longo do processo. 
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Para a revisão foi aplicado um jogo de perguntas e respostas construído no site “Kahoot”. Os alunos se 

dividiram em quatro grupos (pois eram apenas quatro os alunos com celular e internet móvel, uma vez 

que a internet da escola não estava funcionando) e se cadastraram no site. Então digitaram o código de 

acesso ao jogo criado para a revisão e iniciou-se a competição. As perguntas foram projetadas no quadro 

digital e os alunos mais rápidos em responder corretamente (utilizando como “controle” o celular) 

ficavam nas primeiras posições, possibilitando ao professor reconhecer instantaneamente os que estavam 

com mais duvidas. Quando as perguntas eram respondidas por todos os alunos, automaticamente aparecia 

a resposta correta e também a marcada por cada grupo, permitindo a discussão e correção dos erros. 

 

AULA 9 - REGISTRANDO O CONHECIMENTO 

 

Esta aula teve o mesmo formato da aula diagnóstico. Ocorreu na sala de aula regular e teve duração de 60 

minutos. Objetivou reconhecer por meio da comparação de resultados finais e iniciais, a ocorrência de 

aprendizagem significativa sobre os conhecimentos construídos ao longo da SD.  

 

Os alunos receberam o questionário final, idêntico ao inicial, e também uma folha em branco para a 

construção do mapa conceitual final sobre a temática dos solventes orgânicos inalantes. Foi orientado aos 

alunos que construíssem o mapa com o maior numero de proposição possível sobre os diversos aspectos 

discutidos sobre a temática, não somente o que se referia à Química.  

 

AULA 10 - PROJETO DE CONSCIENTIZAÇA O EM PRA TICA 

 

Esta aula foi destinada à discussão de uma intervenção a ser aplicada pelos sujeitos da pesquisa aos alunos 

das primeiras séries da escola, de forma a promover a informação e conscientização sobre o tema. A turma 

decidiu por realizar diferentes abordagens no dia da feira de ciências da escola, que seria no mês seguinte. 

Dividiram-se em grupos e, segundo as características de cada um, iniciaram o processo de planejamento 

das ações.  

 

No dia da Feira de Ciências, havia quatro grupos:  

- 2 grupos fizeram apresentações tradicionais de feiras de ciências. Um apresentou maquete e cartaz e ou 

outro maquete, cartaz e experimentos. Estes grupos (figuras 24 e 25) deram enfoque ao funcionamento do 

sistema nervoso e a ação da inalação de solventes no SNC. 

 
  



 

 

65 

Figura 23. Grupo de alunos que apresentaram maquetes e cartazes na feira de ciências.  

 
Fonte: A autora, 2019. 

 
Figura 24. Grupo de alunos que apresentaram maquetes, cartazes e experimentos na feira de ciências. 

 
Fonte: A autora, 2019. 
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- Um grupo (figura 26) construiu um mural no corredor da escola e abordou diversos aspectos do uso de 

inalantes por jovens, formas de uso, produtos domésticos e o tipo de solvente que possuem, além da 

composição química média de lotes apreendidos no ES de lança perfume e loló. Este grupo permaneceu ao 

lado do mural durante o dia da feira de ciências promovendo a conscientização dos estudantes que 

paravam para assisti-los. 

 

Figura 25. Grupo de alunos que construíram um mural na feira de ciências. 

 
Fonte: A autora, 2019. 

 

- Um grupo, o maior da sala (figura 27), contendo mais da metade dos alunos da turma participante da 

pesquisa, elaborou uma peça de teatro que foi exibida durante todo o dia da Feira de Ciências (no turno 

matutino) no pátio central da escola. Neste dia, todas as turmas expuseram trabalhos em suas salas e os 

alunos podiam transitar livremente por toda escola, visitando os trabalhos dos colegas. Assim, devido a 

localização da peça teatral, os alunos que passavam pelos corredores também paravam para assisti-los.  

 

Figura 26. Grupo de alunos que apresentaram uma peça teatral na feira de ciências. 

 
Fonte: A autora, 2019. 
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RESULTADOS 

 

Os principais resultados obtidos com a aplicação da sequência foram: 
 
1) Aprendizagem em Química, relativo principalmente ao conhecimento de polaridade molecular, 
interações intermoleculares e propriedades físicas dos compostos orgânicos por meio de atividades 
experimentais e pesquisa. 
 
A aprendizagem dos alunos foi avaliada mediante a análise de suas respostas à questões presentes nos 
roteiros das aulas experimentais e no roteiro de estudo dirigido. Abaixo estão apresentados dois exemplos 
de respostas utilizadas na avaliação da aprendizagem. 
 
Questão 5 – Roteiro de estudo dirigido: Quais são as principais substâncias utilizadas como inalantes? 
Apresente sua estrutura química e o tipo de interação intermolecular que apresentam 

 
 
Questa o 3 – Roteiro da atividade experimental 2: Estabeleça uma relaça o entre o tipo de interaça o 
intermolecular de cada substa ncia e suas propriedades fí sicas: pressa o de vapor e temperatura de 
ebuliça o. 
 

Aluno 30 comparou a gua e e ter: 
 
“Água: Sua temperatura de ebulição é alta, pois, suas moleculas tem uma interação intermolecular forte 
(ligações de hidrogênio) e a pressão de vapor é baixa. Éter: É bastante volátil, possui TE baixa e sua 
pressão de vapor é alta (dipolo-dipolo).  

 
 
2) Aprendizagem significativa dos conhecimentos sócio científicos envolvidos na abordagem da temática, 
verificada por meio do: 
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2.1 Aumento no nível topológico dos mapas conceituais elaborados, segundo a classificação topológica de 
mapas conceituais proposta por Cañas e Novak (2006).  
O nível predominante nos mapas conceituais iniciais (cor azul), correspondia ao nível 2 enquanto que nos 
mapas finais (cor vermelha) verificou-se a predominância dos níveis 3 e 5, conforme apresenta o gráfico 1. 
 
Gráfico 1. Frequência absoluta da classificação estrutural dos mapas conceituais inicial e final (n = 34) em níveis 
topológicos. Mapa conceitual inicial (cor azul). Mapa conceitual final (cor laranja). 

 

 
Fonte: A autora, 2019. 

 
Considerando os níveis 0, 1 e 2 como indicativos de estruturas cognitivas pouco elaboradas e os níveis 3, 
4, 5 e 6 como indicativos de estruturas mais complexas e consolidadas, é possível verificar que houve 
diminuição do número de mapas classificados em níveis baixos na taxonomia topológica e aumento no 
número de mapas em níveis mais altos, indicando o progresso da maioria dos estudantes no 
estabelecimento de relações em torno do conceito raiz “solventes orgânicos inalantes”. 

 
 

2.2 Estabelecimento de relações entre o conceito de “solventes orgânicos inalantes” com áreas diferentes 
da Química como sociedade, ambiente, fisiologia e bioquímica.  
 
 
As proposições elaboradas nos mapas conceituais foram analisadas semanticamente por meio da análise 
textual discursiva segundo Moraes e Galiazzi (2008). As categorias emergentes identificadas estão 
apresentadas no gráfico 2. 
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Gráfico 2. Análise semântica dos mapas conceituais relacionando o número de proposições à cada categoria emergente. 
Mapa conceitual inicial (MCi, cor azul) e mapa conceitual final (MCf, cor vermelha). 

 
Fonte: A autora, 2019. 

 
As principais categorias identificadas correspondem aos efeitos nocivos da inalação de solventes 
orgânicos à saúde, à fisiologia da inalação, locais e produtos onde são encontrados e composição química. 
 
 
3) Desenvolvimento de percepção sobre drogas inalantes. 
 
 

Quando os estudantes foram questionados sobre ja  terem usado drogas inalantes (gra fico 3), a maioria 

respondeu que na o, antes e depois da aplicaça o da SD. O nu mero de alunos que admitiram ja  ter usado 

alguma droga inalante aumentou apo s a aplicaça o da SD e o nu mero de alunos que afirmaram “talvez” 

reduziu a zero. Este resultado associado ao anterior, que revelou o desconhecimento dos estudantes antes 

da aplicaça o da SD sobre o que eram drogas inalantes, demonstra que os alunos ja  haviam utilizado tais 

drogas, mas desconheciam a classificaça o destas em drogas inalantes. 
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Gráfico 3. A. Número absoluto de respostas (n = 34) dos estudantes à questão “Você já usou uma droga inalante?”. B. 
Número absoluto de respostas dos estudantes à questão “Você usaria uma droga inalante?”. Questionário inicial (Qi = cor 
azul). Questionário final (Qf – cor vermelha). 

                                A                                                                 B 

 

Fonte: A autora, 2019. 

 

O gra fico 3b mostra que a maior parte dos estudantes, tanto antes quanto apo s a aplicaça o da seque ncia 

dida tica, possuí a uma percepça o favora vel ao na o uso de drogas inalantes. Os resultados obtidos com a 

ana lise dos mapas conceituais indicam que, mesmo para esses alunos contra rios ao uso de drogas 

inalantes, houve o desenvolvimento de suas percepço es uma vez que os mapas se mostraram mais 

elaborados e as relaço es estabelecidas com outras a reas como sau de, sociedade e bioquí mica aumentaram 

apo s a aplicaça o da seque ncia. Isso possibilita que a tomada de decisa o sobre drogas inalantes na o se 

baseie somente em fatores como influe ncia familiar, religiosa ou provenientes das pro prias experie ncias 

do aluno, mas tambe m do conhecimento so cio cientí fico construí do a partir da seque ncia dida tica, 

corroborando com Sampaio e Sabadini (2014) sobre a importa ncia do conhecimento cientifico na tomada 

de deciso es. O gra fico 3b tambe m apresenta a diminuiça o do nu mero de alunos que afirmaram que 

usariam drogas inalantes.  

 

O gra fico 4 apresenta essa mudança de percepça o comparando as respostas a s questo es 10 e 11 em 

nu meros absolutos para o questiona rio final. Aproximadamente um terço da turma (doze alunos) afirmou 

no questiona rio final terem usado drogas inalantes. Quando questionados se voltariam a usar, o nu mero de 

alunos que na o usaria corresponde quase a  totalidade, mostrando que dentre os doze que ja  usou 

inalantes, dez mudaram sua percepça o sobre tais drogas afirmando que na o usariam. 
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Gráfico 4. Números absolutos das respostas (n = 34) às questões 10 (A) e 11 (B) do questionário final. A. Questão 10: 
“Você já usou drogas inalantes?”. B. Questão 11: “Você usaria uma droga inalante?”. 

                                                           A                                                         B 

 

Fonte: A autora, 2019. 

 

O u ltimo levantamento sobre drogas realizado no Brasil, em 2010, pelo CEBRID, analisou uma amostra de 

50.890 alunos de escolas pu blicas e particulares nas 27 capitais brasileiras. Quando analisado o percentual 

de uso de solventes inalantes na vida, apenas na amostra de estudantes de escolas pu blicas, verificou-se 

uma taxa de 8,1%. Comparando esses dados com a turma onde foi desenvolvida a pesquisa, tem-se 35,3% 

de alunos que ja  fizeram uso na vida de drogas inalantes (12/34). Apo s a aplicaça o da seque ncia dida tica, a 

porcentagem de alunos que usariam drogas inalantes reduziu a aproximadamente 5,8%, valor abaixo da 

me dia nacional, 8,1%. Esses resultados indicam que a seque ncia dida tica contribuiu para o 

desenvolvimento da percepça o sobre drogas inalantes desses alunos, que associado aos resultados 

verificados nos mapas conceituais, passaram a considerar tais drogas prejudiciais a  sua sau de e a 

compreender as relaço es do uso com outros aspectos como sociais, bioquí micos e ambientais. 
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APÊNDICE A. MODELO DE QUESTIONÁRIO INICIAL E FINAL A SER APLICADO AOS 

SUJEITOS DA PESQUISA. 

 

QUESTIONÁRIO INICIAL E FINAL 
 
DEFINIÇÃO 

1) O que é um solvente orgânico inalante? 

2) O que é uma substância psicoativa? 

RELAÇÃO CTSA 

3) Em quais produtos ou substancias os solventes orgânicos estão presentes? 

4) De que forma os solventes orgânicos são prejudiciais à saúde? 

5) De que forma os solventes orgânicos são prejudiciais ao meio ambiente? 

INALANTES 

6) Você sabe o que são drogas inalantes?  

(    ) Sim. Exemplos:______________________________________________ 

(    ) Não 

7) Você conhece a composição química de alguma droga inalante?  

8) Você conhece a relação entre a composição química de uma droga inalante e sua ação no 

organismo humano? 

9) Marque em qualquer intervalo da seguinte escala de 0 a 10 o quanto você considera as drogas 

inalantes prejudiciais à saúde: 

 

10) Você já usou uma droga inalante? 

(    ) Sim           (    ) Não 

11) Você usaria uma droga inalante? 

(    ) Sim          (    ) Não 

12) Qual a sua opinião sobre o consumo de drogas em geral? Você concorda ou não com o consumo 

de drogas?  
DEPENDENCIA QUÍMICA 

13) O que é dependência química? 

TOLERANCIA  

14) Em relação ao uso de drogas, explique o que é a tolerância do corpo humano à determinada 

substância. 

ABSTINENCIA  

15) Explique o que é a abstinência de drogas. 

RELEVÂNCIA DO TEMA 

16) Você acha importante o estudo da temática drogas no Ensino de Química? Por quê? 

17) Você considera que o conhecimento científico sobre drogas influencia na tomada de decisões 

acerca de seu uso? 
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APÊNDICE B. ROTEIRO DA AULA EXPERIMENTAL REALIZADA NA AULA 1 DA 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA. 

 

POLARIDADE MOLECULAR E SOLUBILIDADE 

 

Atividade 1 – Quem é polar, quem é apolar? 

 

INTRODUÇÃO  

 

A solubilidade, ou coeficiente de solubilidade, é uma propriedade física da matéria que é sempre 

determinada de forma prática em laboratório. Ela está relacionada com a capacidade que um material, 

denominado de soluto, apresenta de ser dissolvido por outro, o solvente.  

Regra de solubilidade: “Semelhante dissolve semelhante” 

Ou seja 

“polar dissolve polar”, “apolar dissolve apolar” 

 

O grau de dissolução de um soluto em um solvente depende de vários fatores. Os mais importantes são: 

natureza elétrica (polaridade) do solvente e soluto, temperatura e pressão. Além disso, a solubilidade é 

também uma função da entropia, ou seja, o soluto ao ser dissolvido deve ter maior entropia (desordem) 

que seu estado agregado.  

Para os líquidos, utiliza-se também o termo miscibilidade, que caracteriza a capacidade que uma 

substância líquida tem de se misturar, formando um sistema homogêneo, ou se dissolver em outro líquido.  

Quanto à regra de solubilidade, podemos utilizar os seguintes termos para nos referirmos à solubilidade 

de uma substância: 

 Substância hidrofílica: é a molécula que se dissolve em água, possui afinidade à água. 

Logo, é uma molécula que tem polaridade.  

 Substância hidrofóbica ou lipofílica: possui aversão à água, não se dissolve em água. 

Essas moléculas são apolares. Um exemplo muito comum são os lipídeos (gorduras).  

 Substância anfipática: possui uma região polar e outra região apolar, o que confere a 

ela a capacidade de se interagir tanto com a água quanto com outros compostos 

apolares. 

Embora substâncias apolares se dissolvam melhor em solventes apolares e vice-versa, existem exceções, 

como ocorre com a gasolina, que é apolar e se dissolve muito bem no etanol, que é polar. Assim, o mais 

correto é considerar a solubilidade em termos de intensidade das forças intermoleculares. A 

possibilidade de ocorrer a dissolução aumenta quando a intensidade das forças atrativas entre as 
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moléculas de soluto e de solvente é maior ou igual à intensidade das forças de atração entre as 

moléculas do próprio soluto e entre as moléculas do próprio solvente. 

Nesta atividade vamos identificar a polaridade e solubilidade de três solventes: a água, o etanol e a 

gasolina (octano). 

 

MATERIAIS E REAGENTES 

 

• 11 tubos de ensaio 

• 1 proveta de 50 mL 

• 1 bastão de vidro 

• 1 seringa descartável de 5 mL 

• 1 balança de pratos 

• 70 mL de etanol 

• 70 mL de gasolina 

• 70 mL de água 

• permanganato de potássio 

• iodo sólido ressublimado 

 

PROCEDIMENTO 

 

Parte 1: Em um tubo de ensaio, adicione 10mL de água e 10mL de etanol. Observe e responda: 

1) Água e etanol são miscíveis? Explique. 

_____________________________________________________________________. 

Em outro tubo de ensaio, adicione 10mL de água e 10mL de gasolina. Observe e responda: 

2) Água e gasolina são miscíveis? Explique. 

_____________________________________________________________________. 

Em um terceiro tubo de ensaio, adicione 10mL de etanol e 10mL de gasolina. Observe e responda: 

3) Etanol e gasolina são miscíveis? Explique. 

_____________________________________________________________________. 

4) Sabendo que a água é uma substância polar, o que podemos inferir a respeito da polaridade do 

octano (gasolina) e do etanol? 

_____________________________________________________________________. 

 

Parte 2: Utilizaremos agora o permanganato de potássio, KMnO4  e o iodo, I2  como indicadores de 

polaridade. Execute os testes 1, 2 e 3 na sequência indicada na Tabela 1, utilizando 3 mL das substâncias 

líquidas e uma pequena quantidade (uma pontinha de espátula) dos sólidos.  
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Tabela 1. Sequência de adição de reagentes nos tubos de ensaio para identificação das fases com os indicadores de 
polaridade. 

 
 

5) Baseado no experimento, classifique as substâncias KMnO4  e o iodo, I2 quanto à sua polaridade. 

_____________________________________________________________________. 

6) Classifique as substancias da tabela 1, utilizadas no experimento, em hidrofóbicas, hidrofílicas, 

lipofílicas e anfipáticas.  

_____________________________________________________________________. 

 

Atividade 2– Análise de pigmentos presentes em tintas hidrocor por cromatografia em papel 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A cromatografia em papel é um método de separação que se baseia na migração diferencial dos 

componentes de uma mistura entre duas fases imiscíveis. Uma pequena quantidade da amostra é colocada 

em contato com o papel (fase estacionária) e seus componentes são separados pelo “arraste” da fase 

móvel (solução contendo solvente miscível à amostra) em movimento no papel. A fase estacionária 

consiste de celulose praticamente pura (substancia polar devido à presença de grupos hidroxila em sua 

molécula). Os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase 

estacionária migram mais lentamente.  

Na cromatografia (figura 1), as substâncias que são mais arrastadas pela fase móvel são as que possuem 

maior afinidade com o solvente da fase móvel e menor afinidade com a fase estacionária. Neste caso a fase 

estacionária é composta de água e celulose, polares e capazes de fazer ligações de hidrogênio. A substância 

mais retida é, portanto, a que possui as mesmas características e interage melhor com a fase estacionária: 

a mais polar e que apresenta mais hidroxilas. 

 

Figura 1. Representação do processo da análise de cromatografia em papel.  
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Fonte: Ribeiro e Nunes, 2008. 

MATERIAIS E REAGENTES 

 

 Canetas hidrocor de cores variadas; 

 Fita de papel preparada com papel de filtro Whatmann nº 1 (ou qualquer papel de filtro 

para café), com dimensões de 3,0 por 12 cm; 

 Capilar (ou pipeta pasteur);  

 Béquer 250mL; 

 Placa de Petri; 

 Fita crepe 

 Propanona; 

 Éter etílico. 

 

PROCEDIMENTO 

 

1) Desenhar círculos com a caneta hidrocor, com cada cor disponível, próximo à base da fita de papel de 

filtro (cerca de 1 cm acima da borda), cuidando para que o diâmetro de cada círculo não 

ultrapassasse 0,5 cm.  

2) Em seguida, colocar o solvente (acetona ou éter etílico) de forma a atingir aproximadamente 0,5cm 

da altura do béquer, formando assim a cuba cromatográfica. 

3) Nesse béquer, prender o papel de filtro com fita crepe de forma que não encoste as laterais da 

vidraria (figura 1) e o nível da fase móvel fique abaixo do ponto onde a amostra foi aplicada. Tampar 

o béquer com a placa de Petri deixando a atmosfera interna do recipiente saturada com vapores da 

fase móvel para facilitar a “corrida” cromatográfica (desenvolvimento do cromatograma). 

 

QUESTIONÁRIO 

 

01) Sabendo que o papel é constituído por celulose (figura 2) e o éter e acetona são solventes de baixa 

polaridade, explique por quê alguns pigmentos se distanciam mais da marcação inicial do que outros?  

 

Figura 2. Representação de parte da fórmula estrutural da celulose, que é um polímero de β-glicose. 
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Fonte: Ribeiro e Nunes, 2008. 

R: _______________________________________________________________________. 

02) Baseado em seu cromatograma, responda: 

 

Cor da caneta: ______ Cor dos pigmentos que formam a cor da caneta:_____Cor do pigmento mais polar:____ 

 

03) Quais cores de caneta hidrocor testadas pelo seu grupo são primárias? 

R: ____________________ 
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APÊNDICE C. ROTEIRO DE AULA EXPERIMENTAL REALIZADA NA AULA 2 DA 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA. 

 

ANÁLISE GRÁFICA DA RELAÇÃO PRESSÃO DE VAPOR E TEMPERATURA 

 

Atividade 1 – A Química dos cheiros 

 

INTRODUÇÃO  

Para sentirmos um cheiro é necessário que as moléculas odoríferas interajam com as células olfativas 

presentes em nossa cavidade nasal. Para que isso aconteça, tais moléculas devem sair de uma fonte 

(perfume, comida, desinfetante etc), atravessar o ar e chegar ao nosso nariz. Para que isso seja possível, as 

substâncias odoríferas têm de apresentar certa volatilidade. É por isso que a maioria dessas moléculas 

apresenta baixa massa molecular, porque, via de regra, moléculas mais “leves” (baixa massa molar) 

interagem mais fracamente umas com as outras, volatilizando-se mais facilmente. 

 

MATERIAIS E REAGENTES 

 Hipoclorito de sódio  
 Cinamaldeído  
 Mentona  
 Propanona  
 Acetato de Isopentila  
 Salicilato de metila  
 Etanol  
 Ácido acético  
 Cafeina + Etanol  
 Eugenol 
 10 tubos de ensaio 

 

PROCEDIMENTO 

01) Identifique as substâncias contidas nos tubos de ensaio por meio do olfato. 

02) Preencha a tabela abaixo relacionando os aromas identificados anteriormente com sua 

composição química. Em seguida, preencha a coluna classificando as substâncias contidas em 

cada tubo de ensaio em substâncias puras ou misturas. 

Substância odorífera O aroma é de ... Tipo de substância 
Hipoclorito de sódio   (    ) pura (    ) mistura 
Cinamaldeído   (    ) pura (    ) mistura 
Mentona   (    ) pura (    ) mistura 
Propanona   (    ) pura (    ) mistura 
Acetato de Isopentila   (    ) pura (    ) mistura 
Salicilato de metila   (    ) pura (    ) mistura 
Etanol   (    ) pura (    ) mistura 
Ácido acético   (    ) pura (    ) mistura 
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Cafeina + Etanol   (    ) pura (    ) mistura 
Eugenol  (    ) pura (    ) mistura 

 

03) Cite duas características de substâncias voláteis. 

R: ______________________________________________________________________. 

 

Atividade 2: Analisando gráficos de solventes orgânicos comuns 

 

INTRODUÇÃO  

Se enchêssemos parcialmente diversos recipientes com líquidos 

como etanol, água, éter, óleo de soja e gasolina e fechássemos, 

obteríamos a mesma quantidade de vapor para todos?  

Esta quantidade de vapor exerce uma pressão no recipiente 

chamada pressão de vapor do líquido. Substâncias líquidas 

diferentes apresentam pressões de vapor também diferentes. 

Isso porque tal propriedade física está completamente associada à intensidade das interações entre suas 

moléculas. Interações intermoleculares mais intensas, como é o caso das ligações de hidrogênio, provocam 

maior atração entre as moléculas, tornando o líquido menos volátil, logo, sua pressão de vapor será 

menor. Por outro lado, quando a interação entre as moléculas é menos intensa, como nas forças de Van 

der Waals, o líquido é mais volátil, pois ligações fracas são rompidas com maior facilidade. Um exemplo de 

líquido volátil é o éter comum. 

Além disso, quanto maior a intensidade da interação intermolecular, mais energia será necessária para 

fundir ou ebulir qualquer substância, então podemos relacionar que quanto maior a pressão de vapor, 

menor a temperatura de fusão e ebulição. 

Analise o gráfico ao lado e responda o que se pede.  

 

01) Qual a pressão de vapor aproximada das substâncias apresentadas no gráfico, à 30ºC? 

R: __________________________________________. 

01) Coloque as substancias apresentadas no gráfico 

em ordem crescente de volatilidade. 

R: __________________________________________. 

02) Estabeleça uma relação entre o tipo de interação 

intermolecular de cada substancia e suas propriedades 

físicas: pressão de vapor e temperatura de ebulição. 

R: __________________________________________ 
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APÊNDICE D. ROTEIRO DE ESTUDO DIRIGIDO ENTREGUE NA AULA 3. 

 

ESTUDO DIRIGIDO: AÇÃO DOS INALANTES NO ORGANISMO 

Pesquise utilizando os artigos disponí veis na sala virtual da turma (Google Sala de Aula) e responda a s 

questo es abaixo: 

01) O que e  depende ncia quí mica? 

02) O que e  abstine ncia? 

03) O que e  tolera ncia? 

04) Explique com suas palavras a forma como os solventes afetam o organismo humano. 

05) Quais sa o as principais substa ncias utilizadas como inalantes? Apresente sua estrutura quí mica e o 

tipo de interaça o intermolecular que apresentam. 

06) Cite impactos do uso de drogas inalantes sobre as seguintes a reas. 

Social: 

Sau de: 

Meio Ambiente: 

07) Voce  percebe alguma relaça o entre o desenvolvimento tecnolo gico e o uso de drogas? 

 

Textos de suporte: 

1) Aspectos sociais e histo ricos da produça o de solventes;  

FORSTER, Letí cia M. K; TANNHAUSER, Mario; TANNHAUSER, Semí ramis L. Toxicologia do tolueno: 

aspectos relacionados ao abuso. Revista Saúde Pública, v. 28, n. 2, p.167-172, 1994. 

 

2) Classificaça o dos inalantes; 

BALSTER, R.L.; CRUZ, S.L.; HOWARD, M.O.; DELL, C.A.; COTTLER, L.B. Classification of abuse inhalant. 

Addiction, v. 104, n. 6, p. 878-882, 2009.  

 

3) Aspectos sociais do abuso de inalantes; 

NASCIMENTO, A. Uso de solventes por crianças e adolescentes em situação de rua no distrito 

federal. Dissertaça o de mestrado. Universidade de Brasí lia. Brasí lia, Distrito Federal, 2009. 

 

4) Epidemiologia dos inalantes; 

CARLINI, Elisaldo Luiz de Arau jo. et al. VI Levantamento nacional sobre o consumo de drogas 

psicotrópicas entre estudantes de ensino fundamental e médio das redes pública e privada de 

ensino nas 27 capitais brasileiras – 2010. Sa o Paulo. CEBRID; UNIFESP, SENAD. P.42. 2010. 

 

5) Farmacologia dos inalantes; 

SOUZA, Alexandre Rodrigues; PANIZZA. Helena; MAGALHA ES, Juliana Gallottini. Uso abusivo de inalantes. 

Saúde, Ética & Justiça, v. 21, n. 1, p. 3-11. 2016 
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APÊNDICE E - ROTEIRO DA AULA EXPERIMENTAL 3 REALIZADA NA AULA 7. 

 

EFEITOS DOS INALANTES SOBRE O CORPO HUMANO: DO NÍVEL MACROSCÓPICO AO NÍVEL 

CELULAR. 

 

Atividade 1: Modificando a permeabilidade das membranas celulares 

 

INTRODUÇÃO 

 

A estrutura de uma célula é composta por núcleo, citoplasma e membrana plasmática. A membrana 

plasmática tem três funções principais: revestimento, proteção e permeabilidade seletiva, sendo esta 

última sua função mais comum. Ela seleciona quais são as substâncias que vão entrar e sair da célula. 

Maior parte da membrana plasmática (figura 1) é feita de lipídios e proteínas, composição chamada de 

lipoproteica. Ela tem uma bicamada de fosfolipídios, uma voltada para o meio externo e outra para o meio 

interno. Parte desses fosfolipídios é hidrófila ou hidrofílica, ou seja, tem afinidade por água. Já a parte mais 

interna da membrana não interage com água, pois não possui afinidade por ela, e é chamada hidrofóbica. 

Na bicamada encontram-se proteínas que estão inseridas, estas também possuem características 

estruturais que as permitem interagir com a bicamada lipídica: algumas delas possuem regiões polares e 

apolares, sendo também anfipáticas. 

Inúmeras funções são desempenhadas pelas proteínas de membrana: elas comunicam célula e meio 

extracelular, servindo como poros e canais, controlam o transporte iônico, servem como transportadoras, 

realizam atividade enzimática e ainda podem ser antigênicas, elicitando respostas imunes. 

 

Figura 10. Estrutura da membrana celular.  
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MATERIAIS E REAGENTES: 

- Beterraba cortada em cubos; 

- Acetona; 

- Aguarrás (solvente usado para a diluição de tintas a óleo e vernizes); 

- Detergente, que deverá ser diluído em água; 

- Álcool; 

- Água; 

- Cinco tubos de ensaio e suporte; 

- Faca ou estilete; 

- Canetas ou etiquetas para identificar os tubos. 

 

PROCEDIMENTO 

 

 Nomeie os 5 tubos de ensaio desta forma: 1) Acetona; 2) Aguarrás; 3) Detergente + Água; 4) 

Álcool e 5) Água.  

 Coloque 1 cubo de beterraba em cada tubo de ensaio; 

 Observe e em seguida responda ao questionário. 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Sabendo que: 

Acetona = propanona 

Aguarrás = mistura de hidrocarbonetos alifáticos 

Detergente = substância anfipática 

Álcool = Neste caso, o utilizado foi o etanol 

 

Responda: 

01) Qual a polaridade dos solventes utilizados? 

R: __________________________________________________________________. 

 

02) Qual solvente interagiu de maneira efetiva com as membranas celulares da beterraba? 

Justifique sua resposta. 

R: __________________________________________________________________. 

 

03) Qual a relação entre a polaridade de um solvente e a composição química das membranas 

celulares? 

R: __________________________________________________________________. 


