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APRESENTAÇÃO
Já sei o que vou fazer para
que haja uma interação
entre os jovens e os idosos
da nossa comunidade
desenvolvendo senso de
pesquisa, além de
assimilar o conteúdo e
produzir material didático.

APRESENTAÇÃO

Bom dia pessoal,
quero apresentar a
vocês como vamos
trabalhar o conteúdo
de funções
orgânicas.

RODA DE CONVERSA

Vamos conversar um
pouco sobre o
cotidiano de vocês
para descobrirmos
um tema gerador
para o estudo de
funções orgânicas.

RODA DE CONVERSA

Mas o que são
funções orgânicas?

O ESTUDO DAS FUNÇÕES
ORGÂNICAS

AS FUNÇÕES ORGÂNICAS SÃO
IMPRESCINDÍVEIS PARA
COMPREENSÃO DA VIDA. A QUÍMICA
ORGÂNICA TRATA DOS COMPOSTOS
DE CARBONO QUE REPRESENTAM
MAIS DE 90% DOS COMPOSTOS
CONHECIDOS, ISSO PORQUE O
CARBONO PODE UNIR-SE A OUTROS
ELEMENTOS FORMANDO CADEIAS OU
ANÉIS, MAS POR MEIO DE SEUS
GRUPOS FUNCIONAIS PODEMOS
CONHECER SUAS PROPRIEDADES.

O ESTUDO DAS
FUNÇÕES ORGÂNICAS
APESAR DA GRANDE VARIEDADE DE
COMPOSTOS, ELES POSSUEM
ASPECTOS EM COMUM:
OS COMPOSTOS ORGÂNICOS
NORMALMENTE SÃO MOLECULARES.
UM ÁTOMO DE CARBONO FAZ
QUATRO LIGAÇÕES COVALENTES.
OS ÁTOMOS DE CARBONO PODEM
LIGAR-SE A OUTROS ÁTOMOS DE
CARBONO E A NÃO METAIS, COM
MAIS FREQUÊNCIA A HIDROGÊNIO,
OXIGÊNIO, NITROGÊNIO, ENXOFRE,
FÓSFORO E AOS HALOGÊNIOS.

O ESTUDO DAS FUNÇÕES
ORGÂNICAS

DEVIDO AO GRANDE NÚMERO DE
COMPOSTOS ORGÂNICOS E A
NECESSIDADE DE ORGANIZAÇÃO
PARA ESTUDÁ-LOS, ELES FORAM
DIVIDIDOS EM FUNÇÕES, TAMBÉM
CHAMADAS DE CLASSE.

O ESTUDO DAS FUNÇÕES
ORGÂNICAS

Para tornar nossa
aprendizagem mais
atrativa vamos fazer
uso das metodologias
ativas!

TEMA GERADOR
Foi definido na roda de
conversa como: “Uso
dos fitoterápicos e seus
princípios ativos,
utilizando
conhecimento popular”.

MEDIAÇÃO
Grande ideia!!!
Através da
Mediação do
professor com os
alunos é possível
fazer.
Vai dar certo!

METODOLOGIA

Vamos ver
agora o passo
a passo até
chegar ao
produto final.

Primeiramente vamos
começar falando um
pouco sobre essas
funções orgânicas.

Hidrocarbonetos
São compostos formados
exclusivamente por átomos carbonos e
hidrogênios, que ainda podem ser
divididos em subclasses:
Alcanos - apresentam cadeia aberta
e ligações covalentes simples entre
carbonos.

Hidrocarbonetos
Alcenos apresentam
pelo menos
uma ligação
dupla entre
carbonos.

Alcinos apresentam
ao menos
uma ligação
tripla entre
carbonos.

Hidrocarbonetos
Alcadienosapresentam
duas
ligações
duplas entre
carbonos.

Cicloalcanos
- semelhante
aos alcanos
porém ocorre
em cadeias
em forma de
um ciclo

Hidrocarbonetos
Aromáticos Há pelo menos
um anel
benzênico na
cadeia
carbônica.

Hidrocarbonetos
Cicloalcenos
- semelhante
aos alcenos
porém ocorre
em cadeias
em forma de
ciclo.

Cicloalcinos semelhante
aos alcinos
porém ocorre
em cadeias
em forma de
um ciclo.

Haloalcanos
São alcanos que tem um átomo de
hidrogênio substituído por um
halogênio. Os haloalcanos são
também conhecidos como haletos de
alquila.
O haloalcano 1,2-dicloro-1-fluoretano
é exemplo de clorofuorcarboneto
(CFC), que é um dos responsáveis
pela diminuição da camada de
ozônio.
Figura 1: CFC

Fonte: Pyxabay, 2019.

Álcoois
O grupo funcional álcool contém uma
hidroxila, que é um oxigênio ligado a
um hidrogênio (OH), que se liga a um
átomo de carbono. O álcool etílico é
um dos compostos mais conhecidos
deste grupo. O etanol é produzido
pela fermentação de carboidratos,
que está presente nas bebidas
alcoólicas, combustíveis etc.
A fórmula geral de um álcool é R - O H, onde R é um radical alquila.
Figura 2: Etanol

Fonte: Wikipédia, 2019.

Éteres
Os éteres possuem dois
grupos alquila unidos a um
oxigênio, conforme fórmula
geral R - O - R. O éter mais
conhecido é o éter dietílico,
utilizado em cirurgias como
anestésico.
Figura 3: Éter dietílico

Fonte: Wikipédia, 2019.

Fenóis
Ocorre quando uma hidroxila
(OH) se liga a um anel
aromático. Muitos fenóis são
responsáveis pela fragrância das
plantas.
Um dos exemplos de fenol é o
eugenol, responsável em maior
parte pelo odor e sabor do óleo
de cravo.
Figura 4: Eugenol

Fonte: Wikipédia, 2019.

Aldeídos
Contém o grupo carbonila R (CO) - H no final da cadeia
carbônica. O grupo R pode ser
alifáticos
ou
aromáticos.
Normalmente é escrito como
CHO. Um dos aldeídos mais
cohecido é o formol, também
conhecidos como metanal ou
formaldeído que é usado na
preservação
de
espécimes
biológicas.
Figura 5: Metanal

Fonte: Wikipédia, 2019.

Ácidos Carboxílicos
Formado através do grupo
carboxila R - COOH. O ácido
etanóico é um ácido carboxílico
muito conhecido como ácido
acético, presente no vinagre,
que é formado quando o etanol
do vinho é oxidado pelo ar.
Figura 7: Ácido etanóico

Fonte: Wikipédia, 2019.

Cetonas
As cetonas possuem fórmula R(CO) - R’, em que os radicais R e
R’ são ligados ao átomo de
carbono central. A cetona mais
simples é a propanona, conhecida
como acetona, que dissolve uma
quantidade imensa de compostos
orgânicos. A acetona é um
solvente dos esmaltes para
unhas.
Figura 6: Propanona

Fonte: Wikipédia, 2019.

Aminas
As aminas são derivadas da amônia
(NH3) e são classificadas como primárias,
secundárias ou terciárias de acordo com
o número de hidrogênios substituídos no
nitrogênio.
O quinino, medicamento contra a malária,
é uma amina que é administrada em
pacientes em forma de solução aquosa
por gotejamento intravenoso. É obtido
através da quinina, que é um pó branco,
inodoro e de sabor amargo. O quinino é o
sulfato da quinina.
Figura 8: Quinina

Fonte: Indigoinstruments, ©1994-2020

Amidas
São derivadas de ácidos carboxílicos,
em que o grupo OH é substituído por
nitrogênio trivalente.
A fórmula da amida é R - (CO) - NH - R
resultante da condensação de aminas
com ácidos carboxílicos.
Uma das amidas conhecidas é o Tylenol,
ou seja, paracetamol, uma droga
analgésica, utilizado para tratar febre e
dor leve ou moderada.
Figura 9: Tylenol

Fonte: Wikipédia, 2019.

Olha que legal!
Vocês vão entrevistar
os idosos com quem
convivem sobre o uso
de plantas medicinais.

LEVANTAMENTO DE DADOS
COM IDOSOS DA FAMÍLIA SOBRE
O USO DE PLANTAS MEDICINAIS
COMO MEDICAMENTO

Vamos fazer uma visita
ao asilo para saber as
plantas que os idosos
utilizam ou utilizavam
como medicamentos.
Para isso, precisamos
da autorização dos
pais.

ESTENDEU-SE A PESQUISA VISANDO
UMA MAIOR INTERAÇÃO ENTRE OS
JOVENS E OS IDOSOS, AO LAR DE
LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS.

PARA QUE A VISITA OCORRESSE
FOI NECESSÁRIO A
AUTORIZAÇÃO DOS PAIS

A VISITA AO LAR DE LONGA
PERMANÊNCIA
Nossa, como foi
legal essa visita.
Contei tudo que
sabia sobre as
plantas medicinais e
os alunos do CIEP
493 ficaram muito
interessados.

Eu gostei
muito
também e
aproveitei
para contar
minhas
histórias,
rsrsrs.

A VISITA AO LAR DE LONGA
PERMANÊNCIA
Eu me emocionei
com nossa visita.
Tantas histórias!!!
Quero voltar lá para
mostrar o nosso
trabalho com a
contribuição deles.
Podemos
professora?

Claro que
sim, vamos
terminar e
retornar ao
“asilo”.

NOSSAS LEMBRANÇAS DA VISITA
À INSTITUIÇÃO DE LONGA
PERMANÂNCIA PARA IDOSOS

FORMAÇÃO DOS TIMES,
ESTIMULANDO O
TRABALHO EM GRUPO
Pesquisa em
artigos, orientados
pela professora, e
coleta de dados
para seleção de 18
plantas medicinais
que despertaram
mais interesse nos
alunos.

Criação das turmas no
Google Classroom
Encontramos um site
confiável, vamos fazer
nossas anotações no
google classroom para
organizar o trabalho.

Pesquisa científica do
princípio ativo da planta
escolhida
Agora é o hora de
aprofundar um pouco
mais e pesquisar o
princípio ativo da
planta escolhida pelo
time.

Confecção do cartaz e folder
com informações da planta
medicinal e a função orgânica
de acordo com o princípio ativo
pesquisado por cada time.

Cada time vai
produzir o cartaz e
panfleto de acordo
com a pesquisa
realizada e a
planta escolhida.

MODELO DO PANFLETO
PRODUZIDO PELOS ALUNOS

MODELO DO CARTAZ (FRENTE)
PRODUZIDO PELOS ALUNOS

MODELO DO CARTAZ (VERSO)
PRODUZIDO PELOS ALUNOS

MATERIAL PRODUZIDO UTILIZADO
COMO RECURSO DIDÁTICO EM
SALA COMPARANDO AS FUNÇÕES
ORGÂNICAS ESTUDADAS COM O
PRINCÍPIO ATIVO DAS PLANTAS
MEDICINAIS.
Cada time vai
identificar e circular
a função presente
no princípio ativo
da planta
medicinal
escolhida pelo time
e compartilhar com
os outros times.

Apresentação e interação
com o público na Feira de
Ciências através do cartaz
confeccionado e distribuição
dos folders.
A interação foi
excelente, a
apresentação
incrível e os chás
deliciosos.

NOSSA LEMBRANÇA DA FEIRA
DE CIÊNCIAS

Avaliação sobre os conteúdos de
funções orgânicas.
A avaliação ocorreu durante
todo o processo e ao final
uma qualitativa e quantitativa
em que os alunos além de
marcar a alternativa correta,
deveria circular a função
presente na molécula e
nomeá-la.

MODELO DE UMA QUESTÃO
1) (UFRRJ/1999) Algumas balas
contém o flavorizante antranilato de
metila, presente naturalmente nas
uvas e responsável pelo seu aroma.
Nessa substância, cuja fórmula
estrutural é representada a seguir, as
funções orgânicas identificadas são:
(a) cetona e amina.
(b) éter e amida.
(c) éster e amina.
(d) éter e amina.
(e) éster e amida

RETORNO AO “ASILO” PARA
DISTRIBUIÇÃO DOS PANFLETOS

Em um outro
momento...
Pós pandemia.

ANEXO os 18 cartazes,
frente e verso, das
plantas medicinais que
foram produzidos pelos
alunos.

Alecrim
Alfavaca
Arnica
Arruda
Boldo
Broto de goiaba
Camomila
Canela de Velho
Carqueja
Erva cidreira
Erva doce
Folha de laranjeira
Guaco
Hibisco
Hortelã
Malva
Melão de são caetano
Semente de abóbora

ROSMARINUS OFFICINALIS L.
Nome popular: Alecrim
Família: Lamiaceae
Altura: Pode atingir até 1,5 m de altura ou mais.
Origem: Mediterrâneo
Propriedades medicinais: Estimulante digestivo; contra azia; cardiotônico; antisséptico;
diurético, antiespasmódico, cicatrizante; colerético; protetor hepático; anti-depressivo
natural e vasodilatador.
Parte utilizada: folhas e flores
Como usar
Pode ser consumido em forma de óleos essenciais que são inalados ou ingeridos e chá de ervas.
Ingredientes
Óleo essencial: 2 ramos secos de alecrim e óleo base.
Chá: ramo de alecrim orgânico, limões, uma colher de chá de mel e uma xícara de água.
Modo de preparo
Óleo essencial: para fazer o óleo de alecrim, deve-se colocar dois ramos secos de alecrim em um pote de vidro e adicionar um óleo base,
como óleo de coco, de amêndoas ou azeite, tampar e agitar levemente. Depois deve-se armazenar o óleo em um local quente e escuro por,
mais ou menos, duas semanas. Em seguida, coar e colocar novamente em um pote de vidro.
Chá: ferva a água em uma panela, adicione os ramos de alecrim e deixe um tempo até que o alecrim comece a soltar sua substância. Adicione
mel. Esperar amornar, adicione limão e sirva a seguir.
Quem não deve usar
Gestantes e alérgicos.
Possíveis efeitos colaterais
O consumo excessivo de alecrim, especialmente na forma de óleo concentrado, pode trazer problemas como náuseas, vômitos, irritação nos
rins, sangramento no útero, vermelhidão na pele, aumento da sensibilidade ao sol e reações alérgicas.

Rosmarinus Officinalis L. Funções Orgânicas
Nome popular: Alecrim
Princípio Ativo: Alcanfor
Fórmula: C10H16O

Material elaborado pelos alunos das turmas 3001 e 3002 – Técnico em
Eletrotécnica, para estudo das Funções Orgânicas aplicado na Feira de
Ciências de 2019 no CIEP 493 – Prof.ª Antonieta Salinas de Castro, como
parte do trabalho para obtenção de título de Mestre à Mara de Moura
Machado (PROFQUI/CAPES), do curso PROFQUI – Mestrado Profissional
em Química, sob orientação da Prof.ª Drª Alessandra Rodrigues Rufino
(PROFQUI/UFF), da Universidade Federal Fluminense.

Ocimum basilicum L.
Nome popular: Alfavaca, alfavaca-cheirosa, alfavaca-da-américa, alfavacão,
manjericão, erva-real
Família: Lamiaceae
Altura: De 40 cm a 1 m
Origem: Ásia e África
Propriedades medicinais: Antisséptico para micoses e infecções, expectorante
pulmonar, sendo muito utilizado como enxaguante e banhos antigripais, antidiarréico,
hipoglicemiante, anti-inflamatório e analgésico. Auxilia no combate de cólicas
intestinais e menstruais.
Parte utilizada: Folhas e sementes
Como usar: Como Chá
Ingredientes:
Uma colher de chá de alfavaca
1 xícara de chá de água

Modo de preparo
Em uma panela, adicione a água e leve para ferver;
Quando levantar fervura, desligue o fogo e acrescente a alfavaca. Abafe e deixe em infusão por pelo menos 1 minuto;

Quem não deve usar
Mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez
Possíveis efeitos colaterais
Não referidos na dosagem recomendada

Ocimum basilicum L.

Funções Orgânicas

Nome popular: Alfavaca
Princípio Ativo: Eugenol

Fórmula: C10H12O2

Material elaborado pelos alunos das turmas 3001 e 3002 – Técnico em
Eletrotécnica, para estudo das Funções Orgânicas aplicado na Feira de
Ciências de 2019 no CIEP 493 – Prof.ª Antonieta Salinas de Castro,
como parte do trabalho para obtenção de título de Mestre à Mara de
Moura Machado (PROFQUI/CAPES), do curso PROFQUI – Mestrado
Profissional em Química, sob orientação da Prof.ª Drª Alessandra
Rodrigues Rufino (PROFQUI/UFF), da Universidade Federal
Fluminense.

Arnica Montana
Nome popular: Arnica/Margarida da montanha;
Família: Asteraceae;
Altura: Porte herbáceo, medindo de 50 a 70 centímetros de altura;
Origem: Regiões montanhosas da Europa e dos Alpes;
Propriedades medicinais: Possui propriedades curativas e é amplamente utilizada na
fitoterapia e homeopatia, como: Anti-inflamatório, analgésico tópico e rubefaciente
(traumatismos, entorses, artrites, nevralgias, hematomas).
Parte utilizada: Flores
Como usar:
A parte utilizada da arnica são suas flores que podem ser preparadas em forma de
infusão, tintura ou pomada de aplicação externa, não devendo ser ingerida. Para obter os benefícios da arnica é indicado realizar a
aplicação do gel de arnica no local da dor. Não é recomendado ingerir arnica, pois doses maiores não diluídas podem ser fatais.
Ingredientes:
250 ml de água fervente;
1 colher (de chá) das flores de Arnica;
Modo de preparo:
Ferva a água, desligue o fogo, coloque as flores e deixe tampado durante cerca de cinco minutos. Pronto, se não estiver muito quente você
já pode usar para fazer compressa de arnica nas regiões doloridas.
Quem não deve usar:
Ela não deve ser usada por crianças e idosos acima de 70 anos sem recomendação médica.
Possíveis efeitos colaterais:
No que diz respeito aos efeitos colaterais, mesmo sendo um composto natural, a arnica pode trazer efeitos indesejados, como: tonturas,
aumento de pressão arterial, alergias, surgimento de bolhas ou erupções cutâneas, arritmias, náuseas e enjoos.

Arnica Montana

Funções Orgânicas

Nome popular: Arnica/Margarida da montanha
Princípio Ativo: Helenalina
Fórmula: C15H18O4

Material elaborado pelos alunos das turmas 3001 e 3002 – Técnico em
Eletrotécnica, para estudo das Funções Orgânicas aplicado na Feira de
Ciências de 2019 no CIEP 493 – Prof.ª Antonieta Salinas de Castro, como
parte do trabalho para obtenção de título de Mestre à Mara de Moura
Machado (PROFQUI/CAPES), do curso PROFQUI – Mestrado Profissional
em Química, sob orientação da Prof.ª Drª Alessandra Rodrigues Rufino
(PROFQUI/UFF), da Universidade Federal Fluminense.

Ruta graveolens L.
Nome popular: Arruda ou arruda-fedida
Família: Rutaceae
Altura: 1,5 metros
Origem: região mediterrânea da Europa
Propriedades medicinais: Analgésica, antialérgica, bactericida, antiinflamatória e outras. O óleo essencial
de arruda é um remédio homeopático usado durante séculos como uma preparação médica na forma de
compressão em feridas, contusões, esgotamento físico, varizes, hemorroidas, fortalecimento das veias capilares,
pés, tornozelos e cotovelos doloridos e para a rigidez dolorosa nos pulsos e mãos. Também pode beneficiar a pele
e melhorar a condição de varizes, fissura anal, cura de sangramentos, trombose, hemorroidas internas e externas.
Na medicina popular, compressas são aplicadas em feridas. O óleo da arruda já foi usado para infecção no ouvido.
O creme ou óleo de massagem para reumatismo. Unguento para gota, dores nas costas e espasmos musculares.
As folhas frescas de arruda são aplicadas na cabeça como um remédio para dores de cabeça. O óleo essencial da
arruda é usado em perfumes.

Parte utilizada: Folhas
Como usar: Suas folhas são utilizadas como chá com fins calmantes. Na forma de infusão (20 gramas para um litro de água), ou empregando-se as folhas secas em
pó.

Quem não deve usar:
Não deve ser usada durante a gravidez, vez que doses elevadas de arruda agem como um abortivo que pode ser tóxico ou até mesmo fatal à mãe. Também é vetado
o uso durante a fase de lactação Possíveis efeitos colaterais
A arruda só deve ser utilizada em pequenas doses e de forma tópica (aplicação externa e diluída sobre a pele, em doses homeopáticas). Doses grandes podem causar
foto sensibilidade. O uso interno, mesmo em doses homeopáticas, não deve ser feito por crianças, idosos ou por pacientes com doenças cardíacas ou renais. A seiva do
talo pode causar dermatite. Medicamentos para reduzir a pressão arterial podem ter seus efeitos potencializados.

Ruta graveolens L. Funções Orgânicas
Nome popular: Arruda-comum, arruda-doméstica, arruda-dos-jardins, erva-arruda, Ruta e Ruta-de-jardim.
Princípio Ativo: quercetina
Formula molecular: C15H10O7

Material elaborado pelos alunos das turmas 3001 e 3002 – Técnico em
Eletrotécnica, para estudo das Funções Orgânicas aplicado na Feira de
Ciências de 2019 no CIEP 493 – Prof.ª Antonieta Salinas de Castro, como
parte do trabalho para obtenção de título de Mestre à Mara de Moura
Machado (PROFQUI/CAPES), do curso PROFQUI – Mestrado Profissional
em Química, sob orientação da Prof.ª Drª Alessandra Rodrigues Rufino
(PROFQUI/UFF), da Universidade Federal Fluminense.

Peumus boldus Molinas
Nome popular: Boldo;
Família: Monimiaceae;
Altura: Pode atingir até 1,5 m;
Origem: Regiões tropicais;
Propriedades medicinais: As propriedades do boldo incluem sua ação estimulante da
vesícula biliar, diurética, antiespasmódica, anestésica, anti-séptica, antibacteriana, antiinflamatório, antioxidante, depurativa, desintoxicante, estimulante, sedativa, tônica e
vermífuga.
Parte utilizada: Folha;
Como usar
As partes utilizadas do boldo são as suas folhas. Chá de boldo;
1 colher (de chá) das folhas de boldo:
Ingredientes
200 ml de água filtrada;
1 colher de chá de folhas de boldo picadas.
Modo de preparo
Coloque a água para ferver. Assim que o processo de ebulição começar, desligue o fogo e acrescente as folhas de boldo;
Feche com uma tampa e deixe descansar por cerca de 10 minutos;
Passe uma peneira para retirar as folhas do boldo e estará pronto para servir.
Quem não deve usar
O consumo dessa planta é contraindicado em caso de obstrução da vesícula biliar e durante a gravidez, especialmente nos primeiros 3
meses de gestação, porque ele pode provocar aborto ou causar malformações no feto.
Possíveis efeitos colaterais
É importante não consumir o boldo em excesso, pois pode causar irritação gastrointestinal, dor de cabeça, náuseas e vômitos, sendo, por
isso, recomendado ser consumido sob orientação e supervisão médica.

Peumus boldus Molinas

Funções Orgânicas

Nome popular: Boldo
Princípio Ativo: Boldina
Formula Molecular: C19H21O4N

Material elaborado pelos alunos das turmas 3001 e 3002 – Técnico em
Eletrotécnica, para estudo das Funções Orgânicas aplicado na Feira de
Ciências de 2019 no CIEP 493 – Prof.ª Antonieta Salinas de Castro, como
parte do trabalho para obtenção de título de Mestre à Mara de Moura
Machado (PROFQUI/CAPES), do curso PROFQUI – Mestrado Profissional
em Química, sob orientação da Prof.ª Drª Alessandra Rodrigues Rufino
(PROFQUI/UFF), da Universidade Federal Fluminense.

Psidium guajava L.
Nome popular: Goiabeira
Família: Myrtaceae
Altura: Pode chegar até os 6m de altura
Origem: Originária da América tropical. Ocorre sobretudo no Brasil,
nas Antilhas. Atualmente encontra-se bastante difundida no
sudeste da Ásia
Propriedades medicinais: antiinflamatória, anticonvulsionante,
analgésica, antitérmico e usado também no tratamento de diarreia e
disenteria.
Parte utilizada: São as suas folhas e frutos.
Como usar
As folhas podem ser utilizadas para fazer chás.
Ingredientes
2 xícaras de chá de água;
1 xícara de chá de folhas da goiabeira.
Modo de preparo
Colocar 1 colher de chá de folhas secas de goiabeira numa xícara de água fervente e deixar repousar por cerca de 10 minutos. Depois coar
e beber até 3 xícaras por dia.
Quem não deve usar
A goiabeira está contraindicada em pacientes com aparelho digestório muito sensível ou problemas intestinais.
Possíveis efeitos colaterais
A goiabeira quando consumida em excesso pode provocar prisão de ventre.

Psidium guajava L.

Funções Orgânicas

Nome popular: Goiabeira
Princípio Ativo: Licopeno
Fórmula: C40H56

Material elaborado pelos alunos das turmas 3001 e 3002 – Técnico em
Eletrotécnica, para estudo das Funções Orgânicas aplicado na Feira de
Ciências de 2019 no CIEP 493 – Prof.ª Antonieta Salinas de Castro,
como parte do trabalho para obtenção de título de Mestre à Mara de
Moura Machado (PROFQUI/CAPES), do curso PROFQUI – Mestrado
Profissional em Química, sob orientação da Prof.ª Drª Alessandra
Rodrigues Rufino (PROFQUI/UFF), da Universidade Federal
Fluminense.

Matricaria Chamomilla L.
Nome popular: Camomila
Família: Asteraceae
Origem: Ela é nativa do norte da África foi levada a Europa e no período das grandes
navegações e de lá foi levada ao resto do mundo e adaptou-se muito bem a diversos climas.
Propriedades medicinais: As propriedades da Camomila incluem sua ação estimulante de
cicatrização, antibacteriana, anti-inflamatório, antiespasmódico, acalmar e reduzir a
ansiedade.
Parte utilizada: Flores
Como usar: As partes utilizadas da Camomila são suas flores para fazer chás, inalações,
banhos de assento ou compressas.
Ingredientes:
2 colheres de chá de flores secas de camomila
1 xícara de água
Modo de preparo:
Em 250 ml de água fervente adicionar as 2 colheres de chá de flores secas de camomila. Tapar, deixar repousar durante cerca de 10
minutos e coar antes de beber. Este chá deve ser bebido 3 vezes por dia, e caso seja necessário pode ser adoçado com uma colher de chá
de mel.
Quem não deve usar
Gestantes
Possíveis efeitos colaterais
O chá de camomila não deve ser tomado na gravidez, nem deve ser usado o seu óleo essencial porque pode provocar contração uterina.

Matricaria Chamomilla L.

Funções Orgânicas

Nome popular: Camomila
Princípio ativo: Rutina
Fórmula: C27H30O16

Material elaborado pelos alunos das turmas 3001 e 3002 – Técnico em
Eletrotécnica, para estudo das Funções Orgânicas aplicado na Feira de
Ciências de 2019 no CIEP 493 – Prof.ª Antonieta Salinas de Castro,
como parte do trabalho para obtenção de título de Mestre à Mara de
Moura Machado (PROFQUI/CAPES), do curso PROFQUI – Mestrado
Profissional em Química, sob orientação da Prof.ª Drª Alessandra
Rodrigues Rufino (PROFQUI/UFF), da Universidade Federal
Fluminense.

Miconia Albicans
Nome popular: Canela de Velho
Família: Melastomataceae
Altura: 3 metros
Origem: Regiões tropicais do mundo, abundante na Flora Brasileira, muito comum
no Cerrado.
Propriedades medicinais: anti-inflamatórias, antioxidante, anticlastogênica, com isso
é perceptível que ela é uma planta medicinal com diversas atividades com enorme
potencial para o desenvolvimento de novos fármacos e produtos fitoterápicos.
Parte utilizada: folhas
Como usar
É utilizada como cápsulas de remédios e também como o próprio chá.
Ingredientes
70 g de folhas secas de canela de velho;
1 L de água.
Modo de preparo
Deve colocar as folhas secas de canela de velho para ferver com água, deixando repousar por 10 minutos e depois coar o chá. Utilizar 2 vezes
ao dia, pela manhã e à noite e assim terá seus benefícios.
Quem não deve usar
Não deve ser utilizado por pessoas alérgicas a essa planta, grávidas e que estão em fase de amamentação.
Possíveis efeitos colaterais
O uso excessivo do chá de canela de velho pode causar sensação de mal estar no estômago.

Miconia Albicans

Funções Orgânicas

Nome popular: Canela de Velho
Princípio Ativo: Apigenina
Fórmula: C15H10O5

Material elaborado pelos alunos das turmas 3001 e 3002 – Técnico em
Eletrotécnica, para estudo das Funções Orgânicas aplicado na Feira de
Ciências de 2019 no CIEP 493 – Prof.ª Antonieta Salinas de Castro, como
parte do trabalho para obtenção de título de Mestre à Mara de Moura
Machado (PROFQUI/CAPES), do curso PROFQUI – Mestrado Profissional
em Química, sob orientação da Prof.ª Drª Alessandra Rodrigues Rufino
(PROFQUI/UFF), da Universidade Federal Fluminense.

Baccharis trimera
Nome popular: Carqueja ou Carquejinha
Família: Asteraceae
Altura: Pode chegar a 80 cm de altura
Origem: Sul e Sudeste do Brasil
Propriedades medicinais: ação diurética, antianêmica, hipoglicêmica,
antiasmática, antibiótica, antidiarreica, antidiabética, antidispéptica,
antigripal, anti-inflamatória, anti-reumática e aromática.
Parte utilizada: Folha ou Hastes
Como usar
A parte usada da Carqueja são suas hastes, para fazer chá ou utilizar
como tempero em cozinhados.
Ingredientes
25 g de hastes de carqueja
1 L de água fervente
Modo de preparo
Colocar 25 gramas de hastes de Carqueja em 1 litro de água fervente, deixando repousar por 10 minutos. Tomar até 3 xícaras por dia.
Quem não deve usar
Grávidas, pois pode causar aborto. Não deve ser usado durante a lactação e também por pacientes hipertensos que estejam em
tratamento com anti-hipertensivos.
Possíveis efeitos colaterais
Surgem quando consumida em excesso, principalmente em pacientes diabéticos e hipertensos. Isso porque a carqueja pode aumentar o
efeito do remédio, diminuindo muito a concentração de glicose ou a pressão arterial, o que é prejudicial à saúde.

Baccharis trimera

Funções Orgânicas

Nome popular: Carqueja
Princípio Ativo: Genkwanin
Fórmula C16H12O5
=

Material elaborado pelos alunos das turmas 3001 e 3002 – Técnico em
Eletrotécnica, para estudo das Funções Orgânicas aplicado na Feira de
Ciências de 2019 no CIEP 493 – Prof.ª Antonieta Salinas de Castro, como
parte do trabalho para obtenção de título de Mestre à Mara de Moura
Machado (PROFQUI/CAPES), do curso PROFQUI – Mestrado Profissional
em Química, sob orientação da Prof.ª Drª Alessandra Rodrigues Rufino
(PROFQUI/UFF), da Universidade Federal Fluminense.

Lippia Alba
Nome popular: Erva Cidreira
Família: Verbenaceae
Altura: Pode atingir até 1,5 metro
Origem: América do Sul
Propriedades medicinais: Calmante, espasmolítica suave, analgésica,
sedativa, ansiolítica, e levemente expectorante. Assim tendo benefícios que
ajudam no tratamento de espasmos musculares como no estômago, é um
tranquilizante natural do sistema nervoso como também pode auxiliar na
liberação de secreções do organismo.
Parte utilizada: folhas

Como usar:
A Erva Cidreira pode ser consumida em forma de cápsulas, ou em chá. Para a obtenção do chá, ela pode ser preparada da seguinte forma:

Ingredientes
1 L de água; 30 g de folha de erva cidreira;

Modo de preparo
Leve a água para o fogo e, depois de ferver, desligue e adicione as ervas. Deixe o recipiente abafado por cerca de 12 minutos. Ingira 3
vezes ao dia para se ter um bom resultado de seus benefícios.

Quem não deve usar
O chá de erva cidreira não é indicada para gestantes, lactantes e crianças com menos de 12 anos. Pessoas com hipotensão e hipotireoidismo
também devem evitar o consumo desta planta. Quem utiliza medicamentos sedativos, como os calmantes, também deve evitar a erva cidreira.
Possíveis efeitos colaterais:
Altas quantidades de erva cidreira podem levar a uma frequência cardíaca mais lenta e a hipotensão, pressão arterial baixa.

Lippia Alba

Funções Orgânicas

Nome popular: Erva Cidreira
Princípio Ativo: Citral
Fórmula: C10H160

Material elaborado pelos alunos das turmas 3001 e 3002 – Técnico em
Eletrotécnica, para estudo das Funções Orgânicas aplicado na Feira de
Ciências de 2019 no CIEP 493 – Prof.ª Antonieta Salinas de Castro,
como parte do trabalho para obtenção de título de Mestre à Mara de
Moura Machado (PROFQUI/CAPES), do curso PROFQUI – Mestrado
Profissional em Química, sob orientação da Prof.ª Drª Alessandra
Rodrigues Rufino (PROFQUI/UFF), da Universidade Federal
Fluminense.

Pimpinella anisum L.
Nome popular: Erva doce
Família: Apiaceae
Altura: Pode atingir até 50 cm
Origem: Egito, Grécia, Creta, Síria e Oeste da Ásia
Propriedades medicinais: Estimulante das funções digestivas e carminativo. Também
utilizado no alívio de cólicas e desconforto gerados por gases intestinais.

Parte utilizada: Frutos maduros e secos, caule e folhas.
Como usar
A erva doce pode ser consumida em forma chás.
Ingredientes
5 folhas de erva doce;
1 litro de água
3 colheres de sopa de semente de erva-doce seca.
Modo de preparo
Folhas: Ferva as folhas por 30 segundos. Após, tampe e deixe descansar por 5 minutos.
Semente: Ferva a água e adicione a semente de erva-doce seca. Deixe por 30 segundos, desligue, tampe e deixe descansar por 5 minutos.
Depois é só servir coado
Quem não deve usar
A erva-doce está contraindicada para pessoas com úlcera duodenal, refluxo, colite ulcerosa ou diverticulite, devendo também ser evitado por
pacientes fazendo suplementação de ferro.
Possíveis efeitos colaterais
Os efeitos colaterais da erva-doce incluem náuseas, vômitos e reações alérgicas, quando consumida em excesso.

Pimpinella anisum L. Funções Orgânicas
Nome popular: Erva doce
Princípio Ativo: Estragol
Fórmula: C10H12O

Material elaborado pelos alunos das turmas 3001 e 3002 – Técnico em
Eletrotécnica, para estudo das Funções Orgânicas aplicado na Feira de
Ciências de 2019 no CIEP 493 – Prof.ª Antonieta Salinas de Castro, como
parte do trabalho para obtenção de título de Mestre à Mara de Moura
Machado (PROFQUI/CAPES), do curso PROFQUI – Mestrado Profissional
em Química, sob orientação da Prof.ª Drª Alessandra Rodrigues Rufino
(PROFQUI/UFF), da Universidade Federal Fluminense.

Mikania glomerata
Nome popular: Guaco, guaco-liso, guaco-de-cheiro, erva-das-serpentes,
cipó-caatinga, uaco, erva-de-cobra, cipó-sucuriju, erva-de-sapo, coração-dejesus, erva-cobre e guaco trepador.
Família: Asteraceae
Altura: Pode atingir até 3 metros
Origem: América do Sul
Propriedades medicinais: Ação tônica (restaura energia), depurativa
(eliminação de toxinas do sangue), febrífuga (combate à febre) e peitoral,
estimulante do apetite e antigripal. Utilizada também no tratamento de asma,
bronquite e no combate a tosse.
Atividade biológica: Tratamento de enfermidades do trato respiratório
Parte utilizada: Folhas.
Como usar: Utiliza-se em gargarejos e bochecho nos casos de inflamações
na boca e na garganta e a aplicação local da tintura, em fricções ou em
compressas nas partes afetadas por traumatismos, nevralgias, prurido (coceira) e dores reumáticas.
Quem não deve usar: O guaco está contraindicado para pessoas com alergia a esta planta, com doenças no fígado, que utilizam
anticoagulantes, para crianças menores de um ano de idade e grávidas. O uso prolongado pode causar acidentes hemorrágicos.

Mikania glomerata

Funções Orgânicas

Nome popular: Guaco, guaco-liso, guaco-de-cheiro, erva-das-serpentes,
cipó-caatinga, uaco, erva-de-cobra, cipó-sucuriju, erva-de-sapo,
coração-de-jesus, erva-cobre e guaco trepador.
Princípio Ativo: 1,2 benzopirona
Fórmula Molecular: C9H6O2

Material elaborado pelos alunos das turmas 3001 e 3002 –
Técnico em Eletrotécnica, para estudo das Funções Orgânicas
aplicado na Feira de Ciências de 2019 no CIEP 493 – Prof.ª
Antonieta Salinas de Castro, como parte do trabalho para
obtenção de título de Mestre à Mara de Moura Machado
(PROFQUI/CAPES), do curso PROFQUI – Mestrado Profissional
em Química, sob orientação da Prof.ª Drª Alessandra Rodrigues
Rufino (PROFQUI/UFF), da Universidade Federal Fluminense.

Citrus Sinensis L.
Nome popular: Laranja-doce
Família: Rutaceae
Altura: Pode atingir até 8 m
Origem: Sudeste da Ásia
Propriedades medicinais: Nervosismo da mulher, avitaminose, intestino, purificação do
sangue, catarro, afecção e diarreia biliar, acne, anorexia, constipação, tosse, aperiente,
laxante, carminativa, tônica.
Parte utilizada: Folha, flor, casca do fruto
Como usar
A laranja-doce pode ser consumida em forma chás.
Ingredientes
Casca de 6 laranjas com bagaço; 2 litros de água
Modo de preparo
Preparado com 2 folhas de laranja por xícara de água fervente. Tomar quando quiser.
Cozimento da casca. Como tônico estomacal, indicado quando o indivíduo perde a vontade de comer. Selecionar 30 g de cascas secas e
cortadas em pedaços. Ferver em 1/2 litro de água durante 15 minutos. Deixar esfriar, coar, adoçar a gosto. Tomar um cálice após cada
refeição.
Quem não deve usar
O chá de laranja não deve ser usado por pessoas alérgicas a esta planta, e mulheres que durante a gravidez desenvolvam aversão a laranja.
Possíveis efeitos colaterais
Em crianças, proporções elevadas de casca de laranja podem resultar em convulsões, cólicas ou mesmo morte em casos extremos.

Citrus Sinensis L.

Funções Orgânicas

Nome popular: Laranja-doce
Princípio Ativo: Vitamina C
Fórmula: C6H8O6

Material elaborado pelos alunos das turmas 3001 e 3002 – Técnico em
Eletrotécnica, para estudo das Funções Orgânicas aplicado na Feira de
Ciências de 2019 no CIEP 493 – Prof.ª Antonieta Salinas de Castro, como
parte do trabalho para obtenção de título de Mestre à Mara de Moura
Machado (PROFQUI/CAPES), do curso PROFQUI – Mestrado Profissional
em Química, sob orientação da Prof.ª Drª Alessandra Rodrigues Rufino
(PROFQUI/UFF), da Universidade Federal Fluminense.

Hibiscus sabdariffa L.
Nome popular: Hibisco, azedinha
Família: Malvaceae
Altura: Pode atingir mais de 1,80 metros
Origem: África Oriental
Propriedades medicinais: Propriedades com ação antioxidante, anti-hipertensiva, diurética,
anti-inflamatória e digestiva.
Parte utilizada: Flores, cálices e pétalas.
Como usar: As flores grandes do hibisco, simples ou dobradas, duram um ou dois dias. As
pétalas, que têm um leve gosto cítrico, são usadas em saladas, infusão, geleias e licores.
O Hibiscus pode ser consumido em forma de chás.
Ingredientes
Cálice seco
Planta in natura ou
Chá de saquinhos
Modo de preparo A porção recomendada é de 1 colher de sopa para cada 1 litro de água. É importante tomar cuidado com a temperatura,
pois o hibisco, de preferência, não deve ser colocado na água fervendo. Deixe por 5 minutos em infusão. Pode ser tomada em até 24 horas
do preparo.
Quem não deve usar O Hibiscus não deve ser consumido por pessoas com doenças cardíacas, gestantes, lactantes e pessoas com
pressão alta ou baixas.
Possíveis efeitos colaterais
Por sua ação diurética, quando consumido em excesso, o hibisco pode acabar provocando desidratação. O consumo contínuo e em grandes
quantidades pode acabar interferindo na fertilidade da mulher, de forma passageira. E também pode provocar abortos espontâneo.

Hibiscus sabdariffa L. Funções Orgânicas
Nome popular: Hibisco, azedinha
Princípio Ativo: Vitamina C
Fórmula: C6H8O6

Material elaborado pelos alunos das turmas 3001 e 3002 – Técnico em
Eletrotécnica, para estudo das Funções Orgânicas aplicado na Feira de
Ciências de 2019 no CIEP 493 – Prof.ª Antonieta Salinas de Castro, como
parte do trabalho para obtenção de título de Mestre à Mara de Moura
Machado (PROFQUI/CAPES), do curso PROFQUI – Mestrado Profissional
em Química, sob orientação da Prof.ª Drª Alessandra Rodrigues Rufino
(PROFQUI/UFF), da Universidade Federal Fluminense.

Mentha Spicata L.
Nome popular: Hortelã-verde
Família: Lamiaceae
Altura: Pode atingir até 1 metro
Origem: Originária da Ásia
Propriedades medicinais: estimulante da secreção estomacal, atividade
carminativa, além de ser um antioxidante natural. Usado para alívio de resfriado
comum, febre, gripe, indigestão, enjoos, estresse e cólicas intestinais. O chá feito
de hortelã também é usado como calmante.
Parte utilizada: folhas
Como usar
A Hortelã pode ser consumida em forma de cápsulas, ou em chá. Para a obtenção
do chá, ela pode ser preparada da seguinte forma:
Ingredientes
½ xícara de folhas de hortelã
1 litro de água
Modo de preparo
Ferva a água até que ele comece a borbulhar; Depois de desligar o fogo, adicione as folhas de hortelã já higienizadas dentro da panela com
água fervente e, tampe; deixe descansar por aproximadamente 10-15 minutos. Com a tampa fechada. Depois é só servir.
Quem não deve usar
A hortelã deve ser evitada por pessoas com refluxo grave ou hérnia de hiato, além de grávidas, mulheres que estejam amamentando e crianças
com menos de 5 anos.
Possíveis efeitos colaterais
Os efeitos colaterais da hortelã podem incluir alterações no ritmo intestinal, como diarreia ou prisão de ventre, ou reações de alergia, com
sintomas como vermelhidão, coceira e urticária na pele.

MENTHA SPICATA L. Funções Orgânicas
Nome popular: Hortelã-Verde
Princípio Ativo: Mentol.
Fórmula: C10H20O

Material elaborado pelos alunos das turmas 3001 e 3002 – Técnico em
Eletrotécnica, para estudo das Funções Orgânicas aplicado na Feira de
Ciências de 2019 no CIEP 493 – Prof.ª Antonieta Salinas de Castro, como
parte do trabalho para obtenção de título de Mestre à Mara de Moura
Machado (PROFQUI/CAPES), do curso PROFQUI – Mestrado Profissional
em Química, sob orientação da Prof.ª Drª Alessandra Rodrigues Rufino
(PROFQUI/UFF), da Universidade Federal Fluminense.

Malva sylvestris L.
Nome Popular: Malva, malva comum, malva-rosa
Família: Malvaceae
Altura: Planta de 20 a 80 cm
Origem: Europa e Ásia
Propriedades Medicinais: Anti-inflamatória, antidiarreicos,
mucolítica. Usada para tratamento de úlceras do estômago, febre,
dores de bexiga. Externamente, em infecções cutâneas da cavidade bucal e de outras mucosas.
Parte Utilizada: Folhas e flores
Ingredientes: 2 colheres de sopa de folhas secas de Malva;
1 xícara de água ferventes.
Modo de preparo: Para preparar o chá, basta colocar 2 colheres de sopa de folhas secas de malva em uma xícara de água
fervente, deixar repousar por 10 minutos e coar.
Quem não deve usar: O chá de malva está contraindicado durante a gravidez e a amamentação.
Efeitos colaterais: O principal efeito colateral da malva é a intoxicação, quando utilizada em grandes doses.

Malva sylvestris L.

Funções Orgânicas

Nome Popular: Malva
Princípio Ativo: Gossypetin
Fórmula Molecular: C15H10O8

Material elaborado pelos alunos das turmas 3001 e 3002 – Técnico em
Eletrotécnica, para estudo das Funções Orgânicas aplicado na Feira de
Ciências de 2019 no CIEP 493 – Prof.ª Antonieta Salinas de Castro, como
parte do trabalho para obtenção de título de Mestre à Mara de Moura
Machado (PROFQUI/CAPES), do curso PROFQUI – Mestrado
Profissional em Química, sob orientação da Prof.ª Drª Alessandra
Rodrigues Rufino (PROFQUI/UFF), da Universidade Federal
Fluminense.

Momordica charantia L.
Nome popular: melão-de-São-Caetano, melãozinho
Família: Cucurbitaceae
Altura: trepadeira com extensão de 3 a 4 mettros
Origem: Ásia e África
Propriedades medicinais: É tomado o chá como preventivo da gripe, contra febres; as
folhas na leucorréia, cólicas dos vermes, nas menstruações; o revestimento das sementes
com vaselina dá um ungüento supurativo. O suco do fruto é purgativo, vermífugo e contra
hemorróidas; o chá das folhas combate o diabetes.
Parte utilizada: Folhas
Como usar
Ela pode ser utilizada em forma de chá e pode ser preparada da seguinte forma:
Ingredientes
20 gramas de folhas picadas (frescas ou secas) em 1 litro de água durante um minuto;
Modo de preparo
Deixar em infusão durante 10 minutos. Tomar uma xícara (chá) pela manhã e outra antes do jantar.
Quem não deve usar
Em caso de Gravidez e lactação.
Possíveis efeitos colaterais
Desconforto no estômago, dor abdominal, vômitos e diarreia.

Momordica charantia L. Funções Orgânicas
Nome popular: Melão-de-são-caetano
Princípio Ativo: Vitamina A
Fórmula: C20H30O

Material elaborado pelos alunos das turmas 3001 e 3002 – Técnico em
Eletrotécnica, para estudo das Funções Orgânicas aplicado na Feira de
Ciências de 2019 no CIEP 493 – Prof.ª Antonieta Salinas de Castro, como
parte do trabalho para obtenção de título de Mestre à Mara de Moura
Machado (PROFQUI/CAPES), do curso PROFQUI – Mestrado Profissional
em Química, sob orientação da Prof.ª Drª Alessandra Rodrigues Rufino
(PROFQUI/UFF), da Universidade Federal Fluminense.

Cucurbita pepo L.
Nome popular: Semente de Abóbora
Família: Cucurbitaceae Altura: 5 cm
Origem: Américas e atualmente cultivada em grande escala no Brasil e em outras
regiões tropicais.

Propriedades medicinais: anti-helmíntica, antiinflamatória, anti-febril, antitérmica,
bactericida, diurética, emoliente, estomáquica, hepática, tenífuga, umectante,
vermífuga.

Parte utilizada: Sementes
Como usar
As sementes de abóbora podem ser utilizadas em comidas ou até mesmo digeridas secas.

Ingredientes
● Sementes de abóboras; ● Óleo; ● sal.

Modo de preparo
Para preservar os nutrientes dos óleos das sementes de abóbora, certifique-se que os cozinha em lume brando no forno
(cerca de 170 graus F ou 75 graus Celsius) durante 15-20 minutos. Misture com uma pitada de sal marinho e desfrute.
Descascadas numa salada ou em cima de seu prato de massa preferido também ficam deliciosas. Elas são extremamente
versáteis.

Quem não deve usar
Pessoas alérgicas a abóboras.

Curcubita pepo L.

Funções Orgânicas

Nome popular: Semente de abóbora
Princípio ativo: Vitamina E
Fórmula: C29H50O2

Material elaborado pelos alunos das turmas 3001 e 3002 – Técnico em
Eletrotécnica, para estudo das Funções Orgânicas aplicado na Feira de
Ciências de 2019 no CIEP 493 – Prof.ª Antonieta Salinas de Castro, como
parte do trabalho para obtenção de título de Mestre à Mara de Moura
Machado (PROFQUI/CAPES), do curso PROFQUI – Mestrado Profissional
em Química, sob orientação da Prof.ª Drª Alessandra Rodrigues Rufino
(PROFQUI/UFF), da Universidade Federal Fluminense.

CASO QUEIRA ENTRE EM
CONTATO:

maramouramachado@id.uff.br

