
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APRESENTAÇÃO 

 

Caros professores, 

Este paradidático foi  desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal 

de Ouro Preto (UFOP), no âmbito do Curso de Mestrado Profissional em 

Ensino de Ciências.  

As atividades que aqui constam se destinam a alunos do ensino médio da 

educação básica.  

Vale ressaltar que os contos criados são baseados em fatos reais. 

No manual do professor trazemos uma assessoria para o uso desse material. 

Esperamos que façam bom uso em suas aulas! 

 

Os autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEM IMPRESSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

      Na última semana, um depoimento de uma mãe tinha tomado conta das 

redes sociais e da televisão. Uma garotinha de cinco anos havia sido 

sequestrada e mantida num furgão durante quatro dias. Depois de os pais, 

Helen e Camilo Temporão, pagarem o resgate sem chamar a polícia, os 

sequestradores liberaram a garota Mônica.  

     A mãe contava em seu depoimento que não sabia se estava fazendo a 

coisa certa não chamando a polícia, que agiu simplesmente tentando 

recuperar a sua filha Mônica. Contava também, segundo o relato da 

menina, como um homem havia empurrado a sua filha para dentro do 

furgão... Então a mídia aproveitou para desenterrar todos os casos de 

sequestro de crianças que os jornalistas conseguissem lembrar. E não se 

falava em outra coisa.  

     Os pais não queriam levar seus filhos ao parque, afastavam os filhos de 

qualquer furgão que se aproximasse... Mas, nas últimas vinte e quatro 

horas, o assunto parecia ter finalmente esfriado e os jornais começavam a 

falar sobre os assuntos de sempre.  

     Então foi uma surpresa quando a perita criminal da Polícia Civil de 

Minas Gerais, Cássia Neves, ao pegar o jornal daquela manhã, viu que a 

manchete da primeira capa era “GAROTA MÔNICA RECONHECE 

FURGÃO DE SEQUESTRADORES”. 

     Então seu celular, como que em resposta, tocou naquele exato momento. 

- Alô? - Cássia falou. 

- Cássia, - era o delegado Martins – vamos precisar da perícia agora. 

- Diz que não é sobre o caso da Mônica. 

- Você já está sabendo? 

- Está no jornal.  

Cássia pôde sentir a ira do colega atravessando o telefone. 

- Estamos trabalhando nisso discretamente desde ontem à noite quando 

Camilo chegou na delegacia com uma placa anotada dizendo que sua filha 

havia reconhecido o furgão - falou Martins – estávamos tentando evitar 



mais falatório sobre o caso mas… 

- Alguém não estava trabalhando tão discretamente assim. - Cássia falou 

olhando para a foto de Mônica na primeira página – De qualquer forma, 

daqui a quinze minutos chego aí com a equipe. 

     Quando enfim a equipe se encontrou com o delegado, ele os levou 

diretamente para o veículo no qual supostamente a garota havia sido 

mantida presa. 

     Segundo Mônica, dois homens ficavam na parte da frente no furgão que 

era isolada da parte de trás. Quando abriam a porta para levar comida 

usavam máscaras, ela os ouvia ligar para seus pais para negociar o resgate, 

ouvia as conversas entre eles, contudo não via seus rostos. Mas viu bem o 

furgão quando eles a arrastaram para dentro do veículo. Era o que dizia o 

jornal. 

     Porém a palavra de uma garota de cinco anos – “traumatizada” diriam 

os advogados de defesa – não era prova suficiente para prendê-los. Cabia 

agora à perícia procurar por indícios de que aquele era mesmo o furgão dos 

sequestradores.  

- A garota passou quatro dias dentro desse furgão. - Falou Cássia – vamos 

encontrar as impressões digitais dela. 

     Cássia e Ágata pegaram seus respectivos materiais e entraram no furgão. 

Enquanto Fernando e Luís analisavam as portas e o lado de fora do veículo.  

     Aquele caso seria simples, pensavam os peritos. Encontrariam as 

digitais, incriminariam os sequestradores que já estavam sendo 

interrogados naquele instante, a polícia os prenderiam.  Todos teriam de 

ouvir sobre o caso mais uma semana, mas valeria a pena com os bandidos 

atrás das grades. 

     O proprietário da Van era Israel Marques, ele morava com o irmão mais 

novo, Itamar Marques. 

     No entanto, as horas foram passando, e nenhum dos peritos havia 

conseguido uma única impressão digital que não fosse a dos irmãos.  

- Eu detesto admitir… - começou Luís enquanto olhava pela centésima vez 

a marca digital da garota para comparar com uma encontrada na maçaneta 

do carro – mas pode ser que seja verdade. 

- pode ser que o que seja verdade? - perguntou Ágata. 

- Estão dizendo que – Luís falou abaixando o tom de voz – Helen e Camilo 

gostaram de ficar nas primeiras páginas dos jornais e estão…. Você sabe… 

estendendo os quinze segundos de fama inventando tudo isso. 

     Cássia preferiu mudar de assunto a continuar com aquela fofoca. Pousou 

o pincel junto com os outros instrumentos e se virou para a equipe. 

- Vamos mudar de método. - anunciou – Fernando, traga os borrifadores e o 

spray. 

- Qual o tipo de pó para o spray? - Ele perguntou. 

- Traga todos os tipos. - Cássia falou. 



     E gastaram mais horas procurando pela superfície, esperando os 

produtos químicos secarem, olhando de novo… 

- Encontrei uma coisa! - Ágata falou de repente. 

     Todos olharam para ela cheios de expectativa. 

- Não é uma impressão digital… - ela falou com a mão erguida tocando a 

ponta do indicador com a do polegar – mas é um fio de cabelo que pode ser 

de Mônica. 

     Ela estava certa, um longo fio de cabelo castanho estava preso entre a 

ponta de seus dedos. 

- Aqui. - Cássia falou estendendo para a colega um saco transparente 

destinado a evidências. 

     Ágata, cuidadosamente, colocou o cabelo dentro do saco e o selou. 

     A busca por impressões digitais continuou e por um segundo todos 

estavam mais animados como se tivessem certeza de que agora 

encontrariam uma digital. Mas a empolgação não durou muito.  

- Nenhuma? - perguntou o delegado pelo telefone. 

- Nenhuma. - repetiu Cássia. 

- Isso não é possível! - Ele exclamou – Os advogados deles vão adorar... 

- Contudo, nós encontramos um fio de cabelo e levaremos para análise de 

DNA. 

- O fio de cabelo será de Mônica Temporão. - o delegado falou – esses são 

os caras, Neves. 

     E o detetive não estava errado. O resultado do DNA bateu cem por 

cento. Aquele era o fio de cabelo de Mônica e foi suficiente para a prisão 

dos irmãos ser decretada.  

     No dia do julgamento dos irmãos Marques, Cássia estava sentada no 

fundo da sala do tribunal, mas pôde ver perfeitamente o advogado de 

defesa de Israel se levantar para alegar que não havia “sequer uma 

impressão digital no veículo dos Marques”. Porém, o advogado de defesa 

rebateu tal argumento com informações científicas que a própria Cássia o 

havia explicado mais cedo sobre as impressões digitais de Mônica não 

estarem no veículo. Além disso, existia a prova irrefutável do fio de cabelo. 

     Cássia saiu do tribunal ouvindo o bater do martelo que condenava os 

irmãos Marques à prisão e a voz do juiz que proclamava os direitos de 

Israel e Itamar. 

 

FIM 

 

 

 



Roteiro do aluno 

 

Proposta: Impressões Digitais 

 

Problema a ser investigado: Por que a perícia foi incapaz de encontrar 

qualquer vestígio das impressões digitais da criança dentro do carro 

utilizado no seu sequestro? 

Hipóteses: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

1)  

 

 

 

Aluno: 
 
 

Aluno:  Aluno: Aluno: Aluno: 

 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

 

Em uma folha de papel, faça um borrão com lápis grafite e em seguida 

pressione o dedo polegar em cima do borrão de grafite. Cole uma fita 

adesiva transparente no polegar sujo de grafite e retire cuidadosamente 

colando-a nos espaços em branco a seguir. Observe a digital do seu 

polegar e compare com as dos colegas do seu grupo. O que pode ser 

observado? 

 

 

 

 



2)                           

 

 

 

3) Façam a leitura do texto: 

 

Revista Nova Escola, Edição 212, Maio de 2008                           

 

 

 

Como as nossas digitais são 

formadas? Gêmeos univitelinos 

têm a mesma impressão digital? 



4) Sabendo que existem os quatro tipos de impressões digitais a seguir, identifique o tipo da 

impressão digital do seu polegar. 

 

         

    

 

5) Quando tocamos em alguma superfície, deixamos uma marca invisível da nossa impressão 

digital que poderá ser revelada pela perícia.  

 

 

 

 

 

As impressões digitais de todos os 

dedos das nossas mãos são 

iguais? 

Qual a composição da marca que 

deixamos numa superfície ao 

tocá-la? 



A tabela a seguir relaciona as principais substâncias que compõem o suor humano e as 

glândulas que as excretam, sendo possível termos uma ideia da composição química da 

impressão digital oculta deixada em uma superfície na qual tocamos. 

 

Do ponto de vista da Química Forense, os compostos orgânicos têm um importante papel na 

formação e na revelação de impressões digitais e, consequentemente, na identificação de 

determinado indivíduo. 

Existem várias técnicas na revelação de impressões digitais ocultas em uma dada superfície. 

Algumas dessas técnicas são: 

Técnica do Pó 

Consiste na aplicação de uma fina camada de pó sobre o local onde possa existir impressões 

digitais. 

Com relação à composição do pó, temos: 

 



 

A técnica baseia-se na aderência do pó sobre as linhas do desenho da impressão que 

contenham água ou material biológico. Para superfícies claras utiliza-se pós pretos, e para as 

escuras são utilizados pós brancos. 

Após a revelação da impressão digital, é feita a sua coleta com fita adesiva e posterior 

transposição para lâminas transparentes. 

 

 

 

 

 

Técnica do Vapor de Iodo 

Consiste em colocar os objetos que serão analisados dentro de um frasco de vidro e, em 

seguida, adicionar cristais de iodo e tampar o frasco. Os cristais de iodo sublimam com ligeiro 

aquecimento e até mesmo a temperatura e pressão ambiente, tendo-se então vapor de iodo 

que interage com os compostos gordurosos das impressões digitais, formando uma coloração 

escura. Então, a digital é revelada, fotografada e digitalizada. 

Por que a técnica do pó só é eficaz 

para impressões digitais 

recentes? 



 

 

 

 

 

 

Técnica do Nitrato de Prata 

Consiste em borrifar solução de nitrato de prata (AgNO3) na superfície analisada e devido à 

reação química do nitrato de prata com os cloretos presentes nas impressões digitais forma-se 

o cloreto de prata (AgCl) que, exposto à luz, escurece devido à redução do íon Ag+ a Ag0. Então, 

a digital revelada é imediatamente fotografada e digitalizada. 

 

 

Por que o vapor de iodo interage 

com os compostos gordurosos das 

impressões digitais? 

Por que a digital revelada com 

nitrato de prata deve ser 

fotografada imediatamente após 

ser revelada? 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
6) (Adaptação do Vestibular Unicamp 2002) O gráfico a seguir mostra a entalpia de sublimação 
(energia necessária para a mudança do estado sólido para o estado gasoso) de ésteres e de 
ácidos carboxílicos em função do número de átomos de carbono na cadeia. 

 

https://www.comvest.unicamp.br/vest_anteriores/2002 

 

 

       

 

 

Represente, por meio de fórmulas estruturais, exemplos dos tipos de 

lipídeos produzidos pelas glândulas sebáceas. 

 

 

 

 

Por que para um mesmo número 

de carbonos na cadeia, os ácidos 

carboxílicos possuem maior 

entalpia de sublimação do que os 

ésteres? 

https://www.comvest.unicamp.br/vest_anteriores/2002


    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7)  

 

 

 

OBS: O grupo deverá discutir as conclusões a que chegaram e confrontá-las com as hipóteses 

levantadas no início da atividade. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Para que os sequestradores de Mônica sejam condenados, é necessário 

uma explicação científica para o fato das impressões digitais da criança 

estarem ausentes no interior do veículo que a transportou. Sabendo que 

a explicação da perícia se baseia no fato da impressão digital de uma 

criança ser composta principalmente por ácidos graxos contendo até 14 

átomos de carbono na cadeia, enquanto a impressão digital de um adulto 

é composta principalmente por ésteres com 32 átomos de carbono, 

elabore um texto científico para ser usado pelo advogado de acusação no 

julgamento dos sequestradores. 

 

 

 

 

 

 

 

Determine a entalpia de sublimação do éster contendo 32 átomos de 

carbono, admitindo que as curvas se comportam do mesmo modo para 

moléculas contendo maior número de átomos de carbono. 

 

 

 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

8) Escolham um colega do grupo para apresentar para a turma o texto que o advogado de 

acusação usará no julgamento dos sequestradores de Mônica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O MISTÉRIO DO 501 
 

 
 

     Os telefones da delegacia não paravam de tocar naquela noite de quinta, 

mas a detetive Neves não ouvira uma única vez. Estava na delegacia a 

pedido do delegado Martins concentrada em arquivar os últimos 

documentos do caso das irmãs Silveira quando um policial entrou fadigado 

na sala de registros.   

-Céus! - falou a detetive – O que aconteceu? Vamos, fale rapaz.   

     Ele demorou uns segundos, mas começou a falar:  

-Você precisa ir até a perícia médica! Um garoto caiu do quinto andar do 

residencial Bosque. Lucas Delgado.    

     A detetive não demorou muito para chegar à perícia. A caminho, ligou 

para sua equipe, que se dirigiu para o outro lado da cidade, até o prédio. O 

salto do seu sapato ecoava no chão, definitivamente ela não estava vestida 

para trabalhar.   

     Dois médicos trabalhavam no corpo do menino. Cássia chegou, 

cumprimentou ambos e foi direto até a maca.   

-Pobre garoto - falou - Quinto andar, não é mesmo? - Se virou para o 

médico mais experiente.   

     Ele assentiu.  

-Uma queda do quinto andar tem pelo menos 50% de chance de 

sobrevivência - falou o médico mais novo.   

-É mesmo? - a detetive franziu o cenho.   

-Sim. Com certeza ele teria lesões e fraturas intensas, mas chegaria ao 

hospital com vida. - respondeu o grisalho – A história até então contada foi 

que o apartamento foi assaltado e os ladrões jogaram Lucas pela janela. 

Entretanto, após uma análise mais criteriosa no corpo, achamos sinais 

evidentes de agressões anteriores ao momento da morte, como a cianose. 

Há marcas de dedos na nuca e na lateral do pescoço...  

     Cássia colocou a mão na boca. Quem machucaria uma criança de quatro 

anos?   



-... Os punhos mostram sinais de lesões de defesa, lesões que não são 

comuns em quedas altas já que a criança não se apoia nos punhos e uma 

fratura discreta no quadril esquerdo.   

-Então, Doutor, - falou Cássia - está me dizendo que é improvável que 

Lucas tenha ganhado esses machucados na queda?   

     Ele balançou a cabeça afirmando.   

-Mais alguma coisa fora do comum?   

-As roupas, - ele começou andando em direção à outra mesa, o médico 

novo foi atrás - A parte de dentro da blusa está coberta de vômito com bile, 

o que indica que a criança passou por dor. E seus shorts estão com uma 

pequena mancha de sangue perto do joelho que provavelmente respingou 

do ferimento que o garoto tem na boca. Isso já nos dá o perfil que Lucas 

estava sentado ao vomitar.  

    Depois de mais de uma hora conversando sobre a anatomia de Lucas, 

Cássia finalmente deixou a perícia médica para se dirigir ao apartamento da 

família Delgado.   

     O local já estava com um amontoado de cariocas curiosos esperando 

para ver o desenrolar da história, a imprensa ocupava toda a primeira linha 

atrás da fita policial. Cássia conseguiu sentir os olhares de inveja quando o 

policial levantou a fita para ela passar.   

     Fernando, o desenhista da sua equipe, estava no térreo com os pais 

tentando fazer um desenho aproximado dos criminosos.   

-... Tinha olhos grandes. Hmm... mm.. Cabelo castanho, quer dizer, um 

louro meio acastanhado, sabe? – dizia a mãe. 

     Fernando levantou uma sobrancelha.   

-Boa noite - Cássia interrompeu estendendo a mão para cumprimentá-los – 

Detetive Cássia Neves.   

     Eles sorriram meio torto. Seus olhos não estavam inchados.   

-São os pais, certo?   

-Eu sim - falou a mulher - Camila Cordeiro. Esse é meu marido, Diego 

Cordeiro. O pai de Lucas deve estar chegando.   

-Lucas morava aqui? - perguntou a detetive.   

-Não. Ele morava com o pai. Veio nos visitar no fim de semana.   

-Se importa de repetir de novo o que aconteceu?   

-Aaam... aa... Claro. Chegamos por volta das 19h30min, ficamos uns 15 

minutos no carro... Tirando as coisas...  

-Qual o carro? - a detetive interrompeu.  

-Um hatch prateado de 2004  – falou o marido pela primeira vez.   

-Depois disso, - Camila continuou – subimos de elevador até o 

apartamento. Alguns minutos depois, dois caras entraram no apartamento 

procurando coisas de valor, como joias, sei lá. - ela suspirou. Mais nervosa 

do que triste – E de repente eles cortaram a rede de proteção do quarto do 

Lucas e um deles o jogou da janela.   



-Entendi. Eles levaram alguma coisa? - perguntou Cássia.  

-Não levaram não - Diego disse. - Acho que se assustaram depois da morte 

de Lucas e saíram correndo.   

-Tudo bem - Cássia falou por fim. - Obrigada pela atenção e me desculpe o 

incômodo. Fernando – acenou com a cabeça para o amigo.   

     A detetive Neves subiu de escadas até o quinto andar, demorou um 

tempo em cada andar checando se não havia nada fora do comum nos 

andares baixos.   

     Então chegou ao quinto. O apartamento 501 estava com a porta aberta. 

Ágata estava à soleira tirando uma foto do chão.   

-Ágata - A detetive cumprimentou.   

     Ela se virou e levantou.   

-Cássia - lhe deu um sorriso de leve.   

-Pode me atualizar?   

-O apartamento estava em perfeita ordem...   

    A detetive Neves olhou para porta, nenhum sinal de arrombamento.   

-… o que é um bocado estranho, dada a história. - Ela deu uma pausa e 

Neves assentiu – Continuando... Existem algumas peculiaridades que estão 

chamando nossa atenção. Luís achou um pano vermelho úmido em um 

balde dentro do armário da área de serviço. As demais roupas estavam sujas 

e jogadas pelo mesmo cômodo. Há essas duas gotinhas de sangue no hall, 

com a distância de um passo adulto entre si. Elas não passam de 20 

milímetros.   

-Hmm – a detetive balbuciou.   

-O que foi? - perguntou Ágata.  

-Os médicos disseram que havia ferimentos anteriores à queda. Sinais de 

cianose. Ele foi machucado e asfixiado antes de entrar no apartamento.   

-Você acha que a mãe e o marido estão mentindo?  

-Isso é evidente, Ágata. A questão é o motivo... É óbvio que não houve 

ladrões, não há sinais de busca na casa, ou de entrada forçada, mas não 

podemos eliminar a hipótese de o assassino ser alguém conhecido da 

família com uma cópia da chave. - Ela deu uma pausa para pensar – Eu 

quero que você e o Fernando vão até o carro, examinem principalmente o 

banco traseiro. Onde está Luís?   

-Na área de serviço com uma policial.   

-Obrigada – e saiu do hall.   

     Luís e Maria, a policial, estavam de costas para a porta. Cássia deu três 

batidas de leve ao entrar. Maria se virou, ela estava segurando a luz negra 

para o menino.   

-O que está fazendo Luís? Isso é Luminol? - Cássia perguntou apontando 

para o borrifador.  

     Ele ficou meio apreensivo.   

-Sim. Ágata disse que tudo bem – o estagiário sabia que aquela era uma 



cara substância química. - Vê este pano? - trouxe o retalho vermelho para a 

luz – Ele está lavado. A única peça. Por ser vermelho fica mais difícil de 

identificar caso haja... Sangue. Ágata achou vestígios de sangue parciais. 

Achamos que podem ter lavado o restante.   

-Vá em frente então - ela gesticulou para o estagiário.   

     Luís borrifou algumas vezes no pano e manchas brilhantes começaram a 

aparecer no pano vermelho.   

-Meu Deus! - exclamou Cássia - Será que...? 

-O que está acontecendo? Você não disse que o pano estava lavado? O que 

são essas manchas brilhantes? - perguntou Maria, mas não houve tempo 

para respondê-la. Cássia já havia deixado o local junto com Luís, ele 

borrifou mais do químico perto das manchas na entrada e um pouco depois. 

Pediram a Maria para que iluminasse, e como que por mágica partes do 

chão brilharam, seguiam um caminho linear. Luís foi borrifando à medida 

que necessário e as manchas terminaram no sofá.  

-Pegue o telefone fixo, Luís – ordenou a chefe apontando para onde ele 

estava.    

     Cássia ligou para Ágata e a orientou que fizesse o mesmo no carro. Três 

manchas foram encontradas. O mistério já estava praticamente resolvido. 

Quando o dia amanheceu, o casal Cordeiro já estava na delegacia 

respondendo perguntas com cada vez menos linearidade até que não houve 

mais mentiras.  

     As provas eram seguras. Havia sangue no carro, na antecâmara do 

quinto andar, no apartamento e um pano lavado, além de resquícios de 

outros fluidos corporais como o vômito de Lucas que fora parcialmente 

removido do chão da sala. O telefone fixo não registrava nenhuma ligação 

para a polícia feita pelos Cordeiros. Suas histórias eram voláteis, não havia 

como explicar. 

     Nos dias que se seguiram, todo o país falava sobre este caso e 

depoimentos de conhecidos dos Cordeiro iam aparecendo e revelando o 

verdadeiro caráter daquele casal. Que vivia numa casa impecável, mas que 

eram ambos afetados por um ciúme doentio que já acabara várias vezes em 

gritos e ameaças a todos que estivessem em volta. Inclusive ao garoto 

Lucas que, segundo os depoimentos, era visto por seu padrasto como um 

insuportável último vínculo entre Camila e seu ex-marido. Vínculo este, 

que tinha que acabar. 

      Eles seriam condenados com certeza. Mas apesar de resolver o caso, a 

detetive não estava feliz. 

 

FIM 
 

 



Roteiro do aluno 

 

 

Proposta: Manchas de Sangue  

 

 

 

Problema a ser investigado: Como o luminol revelou as manchas de 

sangue ocultas na cena do crime? 

Hipóteses: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

1)  

 

 

 

 

 

 

 

Você percebe alguma diferença na luz emitida em cada uma das situações 

a seguir? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Observem as diferenças que existem entre os fenômenos que envolvem emissão de luz. 

 

 

 

                                                         

                     

 

 

 

Qual das Teorias Atômicas: 

Dalton, Thomsom, Rutherford ou 

Bohr, pode ser usada para 

explicar o fenômeno da 

luminescência? 

 

IDENTIFIQUE o tipo de emissão de luz em cada uma das situações do item 1. 

 

 

 

 

 



3) Em algumas festas, são distribuídas pulseiras que, ao serem dobradas, acendem, podendo 

apresentar diferentes cores. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Façam a leitura do texto: 

 

 

Observe uma pulseira luminosa, curve-a e anote todas as suas 

observações sobre o seu funcionamento. 

 

 

 

 

 



 

 



                        

Diferentes corantes ou misturas de corantes são responsáveis pelas diversas cores das 
pulseiras luminosas, que podem variar do vermelho ao violeta, compreendendo todas as cores 
do espectro eletromagnético. 

 
O Quadro a seguir apresenta a estrutura química, a nomenclatura e o comprimento de onda 
da luz emitida de alguns corantes utilizados nessas pulseiras. 
 

 

Se quisermos preservar a pulseira 

luminosa para o dia seguinte é só 

colocarmos no congelador. Como 

explicar tal fato? 



 

 

 

4) Numa cena de crime nem sempre há evidências visíveis de sangue. O criminoso pode limpar 

o sangue a fim de encobrir o acontecido. Porém, o luminol (5-amino-2,3-dihidro-1,4-

ftalazinadiona) detecta, por meio de uma reação quimioluminescente similar à das pulseiras 

luminosas, quantidades muito diminutas de sangue (superior a 1 ppb), mesmo tendo 

transcorrido um período grande do crime (6 a 8 anos).  

O luminol usado pela perícia criminal consiste numa solução preparada com o luminol em pó 

em solução alcalina de peróxido de hidrogênio. A reação do luminol com peróxido de 

hidrogênio necessita de um catalisador redox. Uma grande variedade de metais de transição 

pode ser usada para este fim. É proposto que, na reação do luminol (I) em meio alcalino, na 

presença de peróxido de hidrogênio (II) e de um metal de transição (Mn+), forma-se o 

composto 3-aminoftalato (III) que sofre uma relaxação dando origem ao produto final da 

reação (IV), processo acompanhado pela emissão de radiação com comprimento de onda de 

aproximadamente 431 nm e de gás nitrogênio (N2).  

(Adaptado. Química Nova, 25, nº- 6, 2002. p. 1003-1011.) 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Considerando o espectro eletromagnético, INDIQUE a cor que cada corante 

apresentará quando presente na pulseira luminosa. 

 

 

 

 

 

 

Quando os peritos borrifam o luminol num local com sangue oculto, surge 

uma luz colorida quando o ambiente é escurecido. Considerando o 

comprimento de onda da radiação emitida na reação do luminol em 

contato com vestígios de sangue e o espectro eletromagnético, INDIQUE a 

cor da luz emitida. 

 

 

 

 

 

 



                        

5)  

 

OBS: O grupo deverá discutir as conclusões a que chegaram e confrontá-las com as hipóteses 

levantadas no início da atividade. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6) Escolham um colega do grupo para apresentar para a turma o texto que será encaminhado 

para a policial Maria, a fim de esclarecê-la sobre a atuação do luminol na identificação de 

manchas de sangue ocultas. 

Para que a policial Maria entenda o fato do luminol identificar as manchas 

de sangue ocultas na cena do crime do garoto Lucas, vocês deverão criar 

um texto, que será encaminhado para ela, explicando o processo. 

 

 

 

 

Qual a composição básica do 

sangue? Qual componente do 

sangue permite a sua 

identificação com luminol? 



PÓ BRANCO 
 

 
 

     Era, na verdade, uma mansão, e a vista era mais bonita do que a de 

muitas mansões num bairro nobre do Rio de Janeiro, mas aquele ali não era 

um bairro tão nobre assim. Estavam no meio de uma grande periferia e a 

perita Cássia Neves não esperava uma casa daquele porte, mesmo o 

delegado tendo informado que se tratava de um dos maiores traficantes da 

cidade. E um dos mais procurados. 

     E agora estava ali morto dentro de uma banheira. Era comum que os 

traficantes recebessem apelidos e assim que Cássia pôs os olhos nele soube 

o porquê de o chamarem de Golias. Estava óbvio que era um daqueles 

apelidos que queriam dizer exatamente o oposto da realidade, 

pois aquele Golias ali era uma figura minúscula encolhida no fundo da 

banheira. 

     Ele estava completamente vestido e a banheira completamente vazia, ele 

parecia ter deitado ali como se fosse dormir, mas não voltaria a se levantar.       

     Ao lado da banheira uma quantidade significativa de pó branco estava 

espalhado e salpicado por sobre o corpo. 

- Bem feito – um policial murmurava para o outro – o feitiço se voltou 

contra o feiticeiro. 

     Ao que tudo indicava, Golias tinha tido uma overdose de cocaína. O 

principal produto que ele era famoso por comerciar. Ágata tirava fotos do 

corpo e de todo o local em volta. 

     Então um falatório chamou a atenção de Cássia e ela se virou para ver 

que um policial discutia com um garoto que parecia ter no máximo vinte e 

cinco anos e um vocabulário cheio de gírias. 

- Que suicídio o que? - ele falava para o policial – eu tenho certeza de que 

não foi! 

     Cássia se aproximou dos dois. 

- Por que diz isso, garoto? 

     O garoto, infantilmente, dirigiu um olhar vitorioso para o policial como 



se o fato de ela ter dado ouvidos a ele tivesse feito com que ele ganhasse 

alguma coisa. 

- Eu que chamei vocês tudo, maluco. - ele falou se dirigindo mais ao 

policial do que a ela e então se virou para Cássia – ele não fez isso. Não se 

matou. 

- É o que tudo indica. - Cássia falou mesmo que já estivesse inclinada a 

concordar com o rapaz. Queria saber o que aquele garoto tinha a dizer. 

- Ele era meu amigo. Eu conheço ele igual a palma da minha mão. Igual 

esse lugar aqui – falou apontando para todos os lados – Ele tinha muitos 

inimigos, mas não acho que foi ninguém daqui. 

- E por que você acha isso? - Cássia perguntou. 

- Aqui não tem esse teatrinho de matar assim não… - ele falou apontando a 

cena com o queixo – aqui quem tem que morrer morre com uma bala. 

     Cássia infelizmente teve de concordar com o garoto, mas antes que 

pudesse dizer qualquer coisa, um policial se aproximou. 

- Vocês já podem levar o corpo? - ele perguntou – Está difícil controlar os 

que querem entrar na casa… 

- Nos dê mais dez minutos… Sete. - Cássia falou e se voltou para Luís e 

Fernando. 

     Fernando tinha, como sempre, o bloco de desenho em mãos com um 

esboço da cena. E Luís já tinha tirado as fotos e tinha a máquina pendurada 

no ombro. Só restava uma coisa a ser feita. 

     Cássia tirou seu material de dentro da mochila e se ajoelhou ao lado de 

uma concentração de pó branco. 

- O que vai fazer? - O policial Diogo Marques, que estava no comando, 

perguntou. 

- Ensaio de odor. - Cássia respondeu sem tirar os olhos do que fazia, mas 

não precisava olhar para saber que o policial não havia entendido. 

     Cássia apurou o olfato. 

- Sente isso? - Perguntou ao policial. 

O oficial fez uma expressão desconfiada, mas inspirou profundamente. 

- O que eu deveria estar sentindo? - perguntou. 

- Se for cocaína, um cheiro adocicado de cereja. - Falou Luís, como 

sempre, ávido por mostrar seu conhecimento. 

- Eu não sinto cheiro doce nenhum. - o policial Marques deu de ombros. 

- E nem eu – falou Cássia se pondo de pé – isso não foi uma overdose. 

- Então o que é esse pó branco? 

- Saberemos no laboratório – Falou Fernando mostrando ao policial um 

saquinho transparente com amostras do pó. 

     Depois de praticamente uma hora, chegaram ao laboratório e a equipe 

encaminhou o corpo para a sala de análise. 

     A realização de exames e procedimentos começou, imediatamente, a ser 

feita. 



     Descobriram que a causa da morte era asfixia. O assassino havia, com as 

próprias mãos enforcado Golias. Infelizmente não tinha deixado nenhuma 

impressão digital, provavelmente havia usado luvas, mas, pelas marcas no 

pescoço do cadáver puderam deduzir que o assassino era provavelmente 

um homem, grande e forte. 

     Sem nenhuma surpresa, também acrescentaram no laudo técnico pericial 

que o tal pó branco havia sido salpicado sobre o corpo post mortem, ou 

seja, Golias já estava morto e o assassino tentou forjar a cena espalhando o 

pó branco após ter matado Golias. Chegara até a colocar pó nas narinas do 

falecido, mas como o pó não chegou nem mesmo à faringe era possível 

perceber que o pó foi colocado quando Golias já não respirava. 

     Mas o pó branco ainda era o mistério. Cássia saiu da sala de análise e foi 

em direção à sala onde Ágata e Luís faziam testes com o pó. 

- Não é gesso em pó. – Luís havia dito quando Cássia mandou que ele fosse 

junto da colega analisar a amostra. 

     Realmente não era gesso. Mas Cássia tinha expectativa de que 

descobrissem do que se tratava. 

- E então? - Falou se aproximando dos dois. 

     Os dois se viraram para a chefe. E Luís começou: 

- O pó é, basicamente, uma mistura de poliéster, poliuretano, poliacrilato de 

sódio... 

- Polímeros, pigmento e endurecedor. - falou Ágata interrompendo Luís e 

resumindo tudo o que ainda estava por vir. 

- E o que essa combinação produz? - Cássia perguntou por fim. 

- Tinta em pó. - Luís e Ágata falaram ao mesmo tempo. 

     Cássia passou pelo telefone todas aquelas informações das quais já 

dispunham para o Delegado Martins, e ele respondeu que passaria os dados 

para os policiais e eles os comparariam com os suspeitos, porque como o 

amigo de Golias havia dito, o traficante tinha muitos inimigos. 

     O delegado ainda tinha dito que qualquer avanço no caso telefonaria de 

volta, mas o telefone só tocaria no dia seguinte. 

     Cássia estava em sua sala ouvindo o noticiário sobre o reencontro de 

uma mãe com sua filha depois de um sequestro quando Fernando bateu e 

abriu a porta. 

- O delegado Martins está na linha. 

- Obrigada. - Cássia falou tirando o telefone do gancho – delegado? 

- Acabaram de trazer para a delegacia um suspeito do assassinato do Golias 

– o delegado começou – Encontraram resquícios de pó branco na casa dele. 

Precisamos que confirme se é o mesmo pó que encontramos. 

     Quando a amostra já estava no laboratório, realizaram os mesmos testes 

feitos no outro pó para descobrir que se tratava sim da mesma substância.       

     Cássia pegou os dois resultados e foi até a delegacia. 

- Aqui está sua prova do crime, senhor delegado. - falou Cássia. 



- Tinta hein? - Falou delegado Martins analisando os resultados – Faz 

sentido. 

- O que faz sentido? 

- O brutamontes trabalha em obras. - ele falou olhando na direção de um 

homem sentado em um banco dentro de uma cela. 

     O homem era um brutamontes. Tinha no mínimo um metro e noventa, 

braços largos e um rosto fechado. A ponta de seus sapatos, como que por 

ironia, estava suja de tinta branca salpicada. 

     Mais tarde Cássia saberia pelos policiais que depois das provas 

irrefutáveis, o homem havia confessado ter ficado com dívidas com o 

traficante e decidiu matar antes de ser morto. Confessou que seu vício 

havia desmanchado sua família e que não deixaria a droga te tirar a vida 

também. 

    Cássia, ao concluir o laudo pericial, se deixou ficar triste por todos os 

casos que passaram por suas mãos nos quais as drogas tinham destruído 

vidas. 

    Fechou sua sala, saiu do prédio e dirigiu silenciosamente até sua casa. 

 

FIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Roteiro do aluno 

 

 

Proposta: Identificação de cocaína  

 

 

Problema a ser investigado: Como o ensaio de odor identifica a 

substância cocaína? 

Hipóteses: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

1)  

 

 

 

 

Considerando a molécula da cocaína representada a seguir, circule as 

funções orgânicas presentes e nomeie cada uma. 

 

 

 

 

 



2) Em 1895, Fischer e Speier constataram que era possível a obtenção de ésteres através do 

aquecimento de um ácido carboxílico e um álcool na presença de catalisador ácido (McMurry, 

1997). Esta reação ficou conhecida como esterificação de Fischer, sendo um dos principais 

métodos utilizados na produção de ésteres. 

 

 

Ésteres possuem uma importante aplicação na indústria como flavorizantes, ou seja, 

substâncias que, quando adicionadas aos alimentos, conferem-lhes aromas e sabores 

característicos, conforme exemplicado a seguir. 

 

 

 

 

 

ESCREVA as equações das reações de esterificação que formam as 

substâncias que conferem o flavor de abacaxi e de banana. 

 

 

 

 

 



               

     

                                                           

3) Os ésteres participam de várias reações, sendo uma delas a transesterificação, também 

chamada de alcoólise. 

A reação de transesterificação é aquela em que se obtém um éster a partir de outro éster. 

Genericamente, pode ser representada por: 

                 

 

Uma utilização da transesterificação é na obtenção de biodiesel, combustível que vem sendo 

usado em mistura com o óleo diesel, com o benefício de poluir menos o meio ambiente, já que 

não contribui para formação de chuva ácida e colabora menos para o aquecimento global. 

O biodiesel é uma mistura de ésteres metílicos ou etílicos de ácidos graxos. A reação de 

transesterificação que lhes dá origem consiste na reação dos triglicerídeos presentes nos óleos 

vegetais ou gorduras animais com metanol ou etanol em presença de catalisador. Os óleos 

vegetais usados podem ser de mamona, de dendê, de palma, de soja, milho, amendoim, 

algodão, babaçu etc. 

Num processo industrial de 

produção de um flavorizante, o 

que pode ser feito para maximizar 

o rendimento da reação? 



     

 

Além do biodiesel, obtém-se também a glicerina como produto, uma substância de valor 

comercial, sendo muito usada na indústria de cosméticos como umectante. 

A seguir está esquematizada a obtenção do biodiesel: 

 

A reação de transesterificação para a obtenção do biodiesel está representada a seguir: 

Qual a explicação para o biodiesel 

não contribuir para a formação 

de chuva ácida e colaborar menos 

para o aquecimento global? 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
4) No âmbito da perícia criminal, a cocaína pode ser identificada num local de crime por meio 
do Ensaio de Odor. O método, ilustrado na figura, é fundamentado na reação de 
transesterificação da cocaína com um álcool, especificamente o álcool metílico (metanol), pela 
adição de uma solução metanólica de hidróxido de potássio à droga. Nesta reação, forma-se 
uma substância com odor adocicado de cereja intenso. 
 

 

 

Usando fórmulas estruturais e considerando as interações intermoleculares, 

EXPLIQUE  o fato da glicerina ser usada como umectante em cosméticos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

     

 

 

 

5)  

 

OBS: O grupo deverá discutir as conclusões a que chegaram e confrontá-las com as hipóteses 

levantadas no início da atividade. 

Para que o policial Marques entenda o Ensaio de Odor para identificação 

da cocaína, vocês deverão criar um texto, que será encaminhado para ele, 

explicando o processo. 

 

 

 

 

 

Usando a fórmula estrutural da cocaína, ESCREVA a equação da reação 

envolvida no Ensaio de Odor. 

 

 

 

 

 

Qual a substância responsável 

pelo odor adocicado de cereja no 

Ensaio de Odor para a cocaína? 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

6) Escolham um colega do grupo para apresentar para a turma o texto que será encaminhado 

para o policial Marques, a fim de esclarecê-lo sobre o Ensaio de Odor para identificação da 

cocaína. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Em Primeiro Lugar 

 

 
 

     Depois de mais de uma hora na estrada para Duque de Caxias, a perita 

Cássia Neves já havia analisado o caso da morte de Pérola Carvalho, uma 

menina de 22 anos que acabara de ganhar o concurso nacional de 

tecnologia e robótica patrocinado pela Tech Ltda. Foi encontrada queimada 

dentro de um fusca verde 1982 e reconhecida pela arcada dentária. Os 

restos do carro e da garota já estavam no laboratório forense local.  

     Cássia não havia levado toda a equipe, apenas Ágata para auxiliá-la nos 

testes. Quando chegaram ao prédio, um dos químicos locais se ofereceu 

para guiá-las ao laboratório e ajudar nos experimentos.  

-Meu deus! – exclamou Ágata ao entrar no ambiente. Mesmo com muitos 

anos de experiência a perita ainda se surpreendia com algumas mortes.  

-Pode explicar-nos de novo o que aconteceu a pobre garota? - falou a 

detetive enquanto calçava as luvas de borracha.  

-Não sabemos ao certo, - começou o perito local - ela foi encontrada em um 

carro em chamas há cinco quilômetros daqui. Acredito que tenha sido 

dopada antes de ter sido colocada no veículo. Já foram realizados diversos 

exames na falecida e a identificamos por meio da arcada dentária.  

-E quanto ao carro? - perguntou Cássia. - Onde está?   

-Na garagem, no térreo. Foi encontrado sem placa, havia pouco que podia 

ser recuperado, já era um carro bem velho - o químico respondeu.  

-Ágata, - Cássia a chamou para perto - tenho a impressão de que a resposta 

estará naquele veículo, quero que você comece por lá enquanto o nosso 

amigo continua com a falecida.  

     A mulher loira assentiu e saiu do laboratório com suas ferramentas sem 

perder tempo. Cássia pediu ao químico que lhe explicasse onde ficava 

a delegacia e partiu rumo ao local. O delegado conversou horas com a 



detetive, dando todos os detalhes dos quais se lembrava e os registros já 

arquivados do recente assassinato. A detetive ainda pediu que lhe desse 

uma lista dos parentes e amigos mais próximos, para que pudesse tentar 

obter mais informações sobre a menina.   

     Cássia foi até a casa dos Carvalho e bateu à porta. O homem estava com 

o rosto inchado e cansado, desleixado para ser gentil.  

-Com licença, senhor Carvalho. – a detetive usou a voz mais serena que 

conseguiu – Desculpe incomodá-lo em seu luto, mas se puder responder 

algumas perguntas ajudaria na investigação. 

     Ele assentiu e se afastou da porta.  

-Fique à vontade, - ele estendeu a mão para o sofá - vou preparar um café - 

e saiu na outra direção para a cozinha.  

     A detetive Neves se sentou na poltrona a esquerda do sofá. E percebeu 

um movimento com o canto dos olhos. Um garotinho de 

aproximadamente 6 anos meio que se escondia atrás da porta olhando 

curioso para a perita. 

- Quem é você? – ele falou tomando coragem e parando à soleira da porta.  

- Sou Cássia Neves, e você garotinho?   

- Pedro, mas meu pai me chama de Pepe. Você veio por causa da minha 

irmã?   

     Cássia abanou a cabeça positivamente.  

- Sente falta dela? - Cássia perguntou com cuidado.  

- Sim, ela era boa comigo.  

- E com as outras pessoas?   

- Não ultimamente...   

     O menino foi interrompido pelo som do sapato do pai no piso de 

madeira voltando para a sala. O homem serviu o café e os dois adultos 

conversaram por alguns minutos. A detetive descobriu que a garota teria 

tido uma briga com uma colega da faculdade, Clara Nui Alves.  

     A casa da menina não era tão longe da dos Carvalho, a detetive decidiu 

ir a pé para ter tempo de procurar sobre Clara na internet do smartphone. 

     Pelo primeiro sobrenome da garota, Cássia imaginou, antes mesmo de 

ver a foto, que se tratava de uma garota de descendência asiática, quando a 

imagem carregou ela percebeu que estava certa. A garota apareceu na tela. 

Ela segurava um prêmio, segundo a pesquisa, a garota já havia ganhado 

dois concursos nacionais e era o último destaque acadêmico da faculdade 

de engenharia de controle e automação. 

     E obteve o segundo lugar no concurso da Tech Ltda.  

     Suspeito. 

- Posso ajudar? - falou a menina de cabelos pretos ao abrir a porta.  

-Pode – a detetive tirou o distintivo para apresentar à jovem. - 

Estou encarregada da investigação da morte de Pérola Carvalho, se 

importaria de responder algumas perguntas?   



 

* * * 

  

     Ágata passara o dia inteiro na análise do carro. A tentativa de 

recuperação do chassi estava bem encaminhada, ágata não tinha interesse 

na recuperação do chassi, apenas dos números nele gravados. No caso de 

um fusca 1982 ela sabia que se tratava de oito dígitos que estariam em 

baixo do banco do passageiro, foi aonde dedicou um trabalho mais 

cuidadoso. 

     Cautelosamente, ela e um policial local, Mário, conseguiram deslocar a 

parte com os números para a mesa do laboratório. A superfície estava 

coberta de fuligem, mas, com um pincel, conseguiu limpar todo o pó preto. 

     Seus olhos, treinados para perceber todos os detalhes, repararam que os 

números tinham um grau de oxidação diferente do resto da placa. Como se 

a placa tivesse se enferrujado com o passar do tempo e os números fossem 

novos. 

- Chassi adulterado. - ela falou para si própria enquanto buscava pelos 

reagentes que revelariam os números originais. 

     Finalmente os 8 números surgiram, nítidos o suficiente para enxergá-los. 

Mário observando atento tudo que acontecia pensou surpreso: Como ela 

conseguiu isso? Sensacional!!! 

     Ágata subiu as escadas até encontrar um computador e pesquisou pelo 

chassi no site do DETRAN-RJ. 

     Ela se surpreendeu quando ela viu na tela “CARRO ROUBADO EM 

1988”. 

- Ah não… 

- Eu acho – falou o outro perito olhando a tela do computador por sobre o 

ombro de Ágata - que se tem alguém que pode ajudar com essa velharia 

dessa carcaça de fusca é o velho Tomás. 

- Quem? - Ágata perguntou confusa. 

- O Seu Tomas é dono de um famoso ferro velho da cidade, com sorte ele 

pode já ter visto essa coisa. - o perito falou e apontou para o carro. 

     Ágata quase não esperou pelas indicações do caminho e saiu apressada 

para chegar ao tal ferro velho. 

     No caminho, ligou para Cássia. Ela ouviu sua chefe pedir licença a 

alguém e depois de um segundo ela disse: 

- Alguma novidade, Ágata? 

- Estou indo ao ferro velho, talvez o dono saiba de onde é o carro, com 

sorte saberá quem era o proprietário do veículo. 

- Ou proprietária. - Cássia falou com um tom de voz enigmático – pergunte 

pelo nome: Clara Nui Alves. 

     Ágata trabalhava com Cássia há anos e já não questionava a chefe, sabia 

que, na maioria das vezes a intuição de Cássia era precisa a ponto de ser 



assustadora. Então tudo o que disse foi: 

- Tudo bem. 

     No ferro velho, Ágata encontrou Tomás que levantou as mãos sujas de 

graxa como se dissesse “não posso cumprimentá-la com as mãos assim” 

então Ágata mostrou as fotos do fusca. 

     E Tomás riu. 

- Essa velharia! Eu reconheceria mesmo se só tivesse sobrado pó! 

- O senhor sabe de quem era? 

- Claro! - ele falou para a surpresa de Ágata – era meu! Eu fiquei tantos 

anos com esse carro aqui. Ele era lindo e o sujeito me vendeu tão barato... 

Depois descobri que o chassi do carro estava adulterado e que era um carro 

roubado. Então, o deixei encostado aqui e o tempo acabou com ele… Achei 

que nunca me livraria  daquele troço e então ele fica tão interessante 

assim… 

- O que quer dizer? - Ágata falou intrigada, ao mesmo tempo em que 

notava que o fato de o carro ter sido tão barato era pelo fato de ter sido 

roubado. 

- Passei quase trinta anos com o carro parado aqui, então na mesma semana 

ele é vendido e queimado… 

- O senhor vendeu esse carro? - Ágata estava tão ansiosa que soltou as 

frases uma sobre a outra – Para quem? O recibo… Não tem recibo, não é?  

- Devo ter guardado o papel com o nome dela… - Falou o senhor indo em 

direção a uma pequena sala construída no meio das pilhas de sucata – era 

uma garota novinha se não me engano... 

- Clara Nui Alves? – A perita perguntou aflita. 

    O senhor colocou os óculos segurando a armação com as pontas dos 

dedos. 

-Não… Nunca ouvi falar dessa. Aqui o papel. Quem comprou foi... Luciana 

Salver. Isso mesmo. 

 

* * * 

  

     Triim. O telefone de Cássia tremeu no meio da interrogação. Na tela 

brilhava uma mensagem de Ágata. "O carro pertencia a uma garota, mas 

ela se chama Luciana Salver, vou informar à polícia."  

     Luciana Salver… Cássia pensou decepcionada. Esperava que Tomás 

dissesse que vendera o carro a Clara Nui Alves. A garota estava muito 

suspeita. Sua linguagem corporal negava suas palavras… Ela cruzava os 

braços como se quisesse se defender enquanto dizia que o que tinha 

acontecido era horrível. 

     Tudo direcionava suas suspeitas a Clara. Mas agora tinham um novo 

nome e uma nova suspeita para investigar. 

     Então a cabeça de Cássia deu um estalo. 



     Luciana Salver é um anagrama de Clara Nui Alves! 

     No fim, a detetive pediu que a garota a acompanhasse até a delegacia e 

depois de horas de interrogatório, todo o caso foi se resolvendo.  

     Ambas as meninas eram da mesma sala, Clara havia desenvolvido 

um projeto de robótica para o concurso e mostrado a amiga. Pérola criticou 

o trabalho e disse que Clara deveria desenvolver outro para ter chance de 

ganhar. Ela seguiu o conselho e produziu outro, ainda a tempo de participar.         

     Clara não se importaria de ficar em segundo lugar, mas, quando viu que 

Pérola havia roubado seu primeiro projeto e ficado em primeiro lugar, seu 

coração se encheu de um ódio doentio. A premiação do primeiro lugar era 

dez mil reais em dinheiro e o patrocínio do projeto. Clara não se importava 

muito com dinheiro, mas com a execução de sua visão, enquanto para a 

amiga era o oposto.  

     Clara usou os dois mil obtidos pela sua colocação em segundo lugar 

para comprar um fusca do ferro velho. E no dia seguinte, quando foram sair 

para comemorar os prêmios, dopou a amiga com Boa Noite Cinderela e a 

enfiou no carro. Retirou as placas do veículo e colocou fogo em seguida.  

     A própria Clara deu queixa do sumiço de Pérola na manhã seguinte. E 

como Pérola não fez contato com o concurso, o prêmio passou para o 

segundo lugar. 

     E agora, passaria para o terceiro. 

 

FIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Roteiro do aluno 

 

 

Proposta: Revelação de chassi  

adulterado  

 

 

Problema a ser investigado: Por que é possível revelar a numeração 

original do chassi adulterado de um automóvel? 

Hipóteses: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

1)  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Usando o modelo do mar de elétrons, faça uma representação a nível 

microscópico do chassi do automóvel, considerando que a sua 

composição é ferro metálico. 

 

 

 

 

 



2) O processo de gravação dos caracteres de identificação do chassi de um veículo consiste na 

compactação diferenciada da estrutura cristalina do metal no local em que é impresso. Após 

esse processo, a superfície da chapa metálica onde sofreu a compressão fica afundada quando 

comparada com a superfície intacta. A figura a seguir representa o processo de gravação de 

caracteres numa superfície metálica. 

 

 

 

 

 

     

 

3) Muitas vezes deixamos algum material de ferro em algum lugar e quando vamos usá-lo 

novamente percebemos que ele se tornou enferrujado. Você já se perguntou como se origina 

 

Usando o modelo do mar de elétrons, explique como é possível deformar 

um metal por tensão sem que ele se rompa. 

 

 

 

 

 

Por que um composto iônico se 

quebra ao sofrer tensão, 

diferentemente dos metais que se 

deformam ao serem tensionados? 



a ferrugem? A ferrugem é o resultado da corrosão do ferro, que deteriora pouco a pouco o 

material original. 

Para investigar o surgimento da ferrugem, utilizou-se três tubos de ensaio limpos e colocou-se, 

em cada um, um prego polido nas seguintes condições: 

 

Tubo 1 : o prego ficou em contato com o ar úmido; 

Tubo 2 : o prego ficou em contato com o ar seco; 

Tubo 3 : o prego ficou imerso em óleo. 

 

Após alguns dias, observou-se a formação de ferrugem apenas no tubo 1. 

     

 

 

Quais as condições para a 

formação da ferrugem? 



 

 

Semi-reação de oxidação: 

Semi-reação de redução: 

     

 

Para investigar a velocidade de enferrujamento do ferro, no fundo de cada um de dois tubos 

de ensaio, foram colocadas amostras de ferro, na forma de fios e de uma pequena placa. As 

duas amostras de ferro tinham a mesma massa. Cada uma das amostras de ferro foi coberta 

com algodão umedecido em água. Os tubos foram invertidos e mergulhados, até certa altura, 

em um recipiente contendo água. Com o passar de 1 dia, observou-se que a água subiu dentro 

do tubo, não atingindo seu nível máximo. Nessa situação, mediu-se a diferença (x) entre os 

níveis da água no tubo e no recipiente. Além disso, observou-se corrosão parcial do ferro de 

ambas amostras.  

 

Sabendo-se que a formação da ferrugem é um processo de oxi-redução, 

escreva as semi-reações de oxidação e de redução envolvidas nesse 

processo. 

 

 

 

 

 

Qual fórmula química representa 

a ferrugem? 



 

 

 

 

     

 

Indique em qual amostra de ferro (fios ou placa)  ocorreu a formação de 

ferrugem mais rapidamente. Justifique sua indicação com base nos 

resultados experimentais. 

 

 

 

 

 
Qual fator afetou a velocidade da 

reação de formação da ferrugem? 



4) Após a remoção da numeração original dos caracteres do chassi de um veículo, por desgaste 

mecânico do tipo lixa, as imperfeições produzidas na estrutura cristalina da peça metálica, 

decorrentes da gravação original, permanecem na mesma, porem são invisíveis à vista 

desarmada. 

 

Neste caso, a identificação da presença de sinais de adulteração pode ser feita realizando-se 

um ataque químico na referida superfície metálica, utilizando agentes reveladores 

apropriados, como uma solução aquosa alcalina de hexacianoferrato de potássio, K3[Fe(CN)6], 

denominado reagente de Murikami. A aplicação da referida solução à superfície metálica 

adulterada possibilita a revelação da numeração original previamente removida. A explicação 

para o contraste visual observado consiste na diferença de reatividade (no caso, velocidade de 

precipitação de hexacianoferrato de ferro III, Fe [Fe(CN)6], ou Azul da Prússia) dos sítios da 

referida superfície metálica. 

 

 

     

 

 

 

 

Escreva as reações químicas envolvidas na revelação da numeração 

original do chassi adulterado. 

 

 

 

 

 

Em qual região o precipitado Azul 

da Prússia se forma primeiro? 



 

5)  

 

OBS: O grupo deverá discutir as conclusões a que chegaram e confrontá-las com as hipóteses 

levantadas no início da atividade. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

6) Escolham um colega do grupo para apresentar para a turma o texto que será encaminhado 

para o policial Mário, a fim de esclarecê-lo sobre a revelação da numeração original do chassi 

adulterado. 

Para que o policial Mário entenda a revelação da numeração original do 

chassi adulterado do fusca, vocês deverão criar um texto, que será 

encaminhado para ele, explicando o processo. 

 

 

 

 



Dia Um 

 

 
 

     A uma da manhã ainda era fácil encontrar a perita Cassia Neves 

acordada, principalmente numa noite de ano novo no Rio de Janeiro. Ela se 

encontrava na casa dos amigos mais próximos, mas quando seu celular 

tocou, saiu da sala. Sabia que sua chefe não estaria ligando para desejar um 

próspero ano novo. 

- Alô? - falou séria esperando o que estava por vir. 

- Temos um assassinato. - a voz de sua chefe estava pesada como sempre. 

Cássia respirou fundo. 

- Onde? 

- Num navio que contornava a Baía de Guanabara para o Réveillon. 

- Estou indo. - Cássia falou e desligou o telefone. 

     Vinte minutos mais tarde, Cássia encontrava sua equipe no cais. Ágata, 

Fenando e Luís, o estagiário. 

     À distância, viram as luzes das viaturas e os policiais que isolavam o 

porto formando uma barreira impedindo que a multidão entrasse. Outra 

guarnição vigiava as entradas do navio impossibilitando a saída dos 

passageiros. Uma aglomeração se formava ali por aqueles que tentavam ver 

o que estava acontecendo e pelos que continuavam a comemorar o ano 

novo. 

     Carros da imprensa também estavam parados por ali e repórteres se 

preparavam para gravar. 

     Cássia, com sua equipe atrás, entrou na embarcação e olhou para a 

praia: música alta e copos ao alto. Definitivamente aquele não era o lugar 

onde Cassia queria estar naquele momento. 

     Primeiro de janeiro é o dia mundial da paz, certo? Pensou a perita 

enquanto passava por baixo da fita de isolamento da polícia e encarava o 

corpo no deck. 

- Boa noite, Neves. - cumprimentou o delegado se fazendo ser ouvido por 

sobre a algazarra. 

- Não pra esse aqui… - Respondeu Cássia, mas apertou a mão estendida do 



delegado Martins. Cássia observou a vítima. O homem parecia ter cerca de 

cinquenta anos. Os cabelos grisalhos cortados impecavelmente 

contrastavam com a confusão ao redor. Mas era a única coisa na vítima que 

parecia intocada. 

     Seus músculos faciais começavam a se enrijecer numa expressão de dor. 

Um único ferimento a bala no peito do cadáver deixava clara a causa da 

morte e a arma do crime. 

- Temos trabalho a fazer. - Ágata falou se agachando ao lado do corpo com 

as luvas já calçadas e iluminando o ferimento com uma lanterna. 

- O disparo aconteceu bem na virada da noite. - Falou o delegado – 

ninguém ouviu nada por causa dos fogos de artifício. Ninguém viu nada 

porque estavam todos olhando os fogos de artifício, mas muitos filmavam. 

Eu tenho uma equipe recolhendo os celulares e câmeras da tripulação, outra 

está procurando pela arma do crime e revistando o pessoal. 

- Provavelmente a arma já está no fundo da Baía de Guanabara. - 

Falou Ágata se levantando. 

- E se o disparador também tiver pulado do navio? - Perguntou Luís 

olhando para as amuradas. 

     O delegado se virou para o estagiário. 

- Ainda não terminaram de conferir a lista de entrada dos passageiros com a 

dos ainda presentes aqui… 

- Se alguém que deu entrada no navio não estiver presente, essa pessoa é 

provavelmente a assassina. - Cássia concluiu. 

     Os peritos entraram em ação. Ágata tirava fotos da cena do crime e das 

evidências de diversos ângulos enquanto Fernando esboçava o que via, em 

seu bloco de desenhos. Cássia olhou para os tripulantes, analisando suas 

expressões, pensando que o assassino talvez estivesse ali olhando para eles 

naquele exato momento. 

     O que este homem estaria fazendo sozinho numa noite de 

réveillon? Pensava ao se agachar ao lado de Ágata. 

- O corpo está remexido e parece que tropeçaram nele, - Ágata começou 

enquanto apontava os rastros de sangue de onde o corpo havia sido movido 

– mas acredito que o disparador estava a cerca de cinco ou seis metros 

naquela direção. 

     Ágata apontou para a parte de trás do navio. Justamente para onde todos 

estariam de costas. Cássia se levantou e andou até a posição em 

que, uma hora atrás, o assassino havia estado. Abaixou-se apoiando nos 

calcanhares e observou o piso com cuidado e atenção. Um líquido que 

provavelmente era champanha estava derramado ali perto e várias pessoas 

haviam pisado e deixado pegadas de bebida pelo chão, mas havia outra 

evidencia ali. Pólvora. 

     Mas tinha pólvora demais. Cássia olhou em volta. O pó negro da 

pólvora se espalhava por todo o chão. 



- São os fogos de artifício. - alguém falou do outro lado da fita de 

isolamento. 

     Cássia se virou e se levantando viu que quem havia falado era um 

homem moreno de rosto sério. Cássia reparou nas mãos do homem. Um 

perito sabe que as mãos de uma pessoa podem dizer muito sobre ela. E 

apesar de Cássia ter reparado que havia uma marca de sol onde antes havia 

uma aliança, não era isso que chamava atenção dessa vez. Os dedos do 

homem eram tortos e marcados por cicatrizes de queimaduras, típicos 

sinais de acidentes com fogos de artifício. 

- Você parece entender muito sobre os fogos, senhor... 

- Marco Villaça. Trabalho na empresa que forneceu os foguetes. E me 

desculpe por intrometer, mas, se está procurando por pólvora, vai encontrar 

por todo o navio. É a principal composição dos fogos de artifício. 

     Cássia percebeu que o homem estava certo. Não era a primeira vez 

naquela mesma noite que havia desejado que não existissem fogos de 

artifício. Mas antes que pudesse pensar nisso o delegado se aproximou com 

o semblante mais sério do que nunca. 

- A contagem foi feita. - Ele falou convenientemente de costas para os 

passageiros – Todos os que entraram no navio mais cedo 

ainda permanecem aqui. 

     O assassino está aqui. 

     Então outra policial se aproximou junto com Ágata. 

- Senhor delegado, conseguimos identificar a vítima. - a policial falou 

olhando do delegado para os peritos – seu nome era Carlos 

França, engenheiro civil da AT Associados. Não foi convidado por nenhum 

dos organizadores para a festa. 

     Depois de alguns minutos, Cássia e alguns policiais foram à sala que 

haviam reservado para assistir às filmagens e estudar as fotografias tiradas 

no momento do assassinato. Os olhos dos policiais estavam cravados nas 

telas dos computadores portáteis alertas aos menores detalhes. Várias das 

mídias eram imagens sem definição, a maioria do céu noturno, mesmo 

assim, conseguiram excluir parte das pessoas como suspeitos. 

     Em algumas das gravações, Carlos, chegou a aparecer. Estava deslocado 

da multidão, não interagia com nenhuma outra pessoa, apenas virava a 

cabeça como se procurasse por alguém. Em uma filmagem, às 23:52, 

Carlos apareceu estático, com os olhos arregalados fitando o local que 

Ágata apontara mais cedo. 

     Chegaram à conclusão de que o assassino era provavelmente um dos 

funcionários, uma vez que, durante os fogos, puderam ver pelas gravações 

que a maior parte dos convidados estava na proa do navio, longe de onde o 

tiro fora disparado. 

     Os policiais começaram a separar as pessoas em grupos, os que – por 

hora – estavam livres de suspeitas foram colocados no salão principal, 



junto com as poucas crianças que se encontravam ali aquela noite. 

     Cássia foi encontrar o delegado Martins no deck do navio. Ele falava ao 

telefone e encarava enquanto a equipe do Instituto Médico Legal levava o 

corpo de Carlos França num saco. 

- Entendido. - o delegado falava quando Cássia de aproximou, então 

desligou o celular e guardou o aparelho no bolso. Ele balançou a cabeça – 

acabaram de vasculhar a vida de Carlos França… E não encontraram 

absolutamente nada suspeito. Só multas de trânsito e olhe lá… A mulher 

morreu de câncer há sete anos… Não teve filhos… Não tem nada além de 

trabalho… 

- Senhor Delegado, está acostumado que o motivo do assassinato te leve ao 

assassino - Cássia falou - mas dessa vez descobriremos primeiro o 

criminoso para depois entendermos a razão do crime. 

- Você diz isso porque não é você que precisa interrogar todos os suspeitos 

que ainda restam. 

- Acho que nenhum de nós precisará. 

     O delegado a olhou confuso. 

- O que quer dizer? 

- Vamos procurar por resíduos de disparos. - Cássia falou enquanto 

caminhavam para perto de sua equipe. 

- Achei que havia dito que tinha pólvora em todo o lugar. - Delegado 

Martins argumentou. 

- Pólvora sim. - Cássia confirmou. 

     Sem precisar de muitas ordens, toda a equipe de cássia, incluindo ela 

própria, coletava amostras de resíduos nas mãos e antebraços dos suspeitos 

que reclamavam murmurando sobre sua inocência. 

     Depois de coletadas e devidamente embaladas, Ágata, Fernando e Luís 

levaram as amostras para o laboratório enquanto a chefe dos peritos 

permanecia no navio para ajudar como podia. 

     Cássia e o delegado Martins, que não quis perder tempo, iniciaram os 

interrogatórios. Começaram pelos poucos convidados que restaram como 

suspeitos. Todos estavam muito embriagados para darem respostas 

concisas. Mas uma coisa era clara: nenhum deles conhecia Carlos França. 

- E eu duvido que algum deles consiga dar um tiro tão preciso quanto o do 

assassino – Cássia falou quando o último convidado da festa saiu 

cambaleando da sala – O assassino está, com certeza, sóbrio. 

     E aquilo os levava novamente para aqueles que estavam trabalhando 

naquela noite. Então começaram a interrogar os funcionários do navio e os 

que estavam coordenando a queima de fogos. 

     Ao contrário dos convidados da festa, as respostas dos empregados se 

mantiveram lineares, mas assim como as dos primeiros, elas chegaram ao 

mesmo ponto: ninguém ouvira falar de Carlos França. 

     Alguém estava mentindo, mas quem? 



     Horas tinham se passado. Cássia olhou o relógio de pulso e percebeu 

que a essa altura talvez já tivessem o nome do assassino no laboratório e 

antes que pudesse verbalizar esse pensamento seu telefone tocou. 

- Alô? 

- Cássia. - a voz de Fernando respondeu – tudo indica que encontramos o 

assassino. Continha além de pólvora... 

- Nome? - Cássia perguntou antes mesmo de Fernando terminar a fala. 

- Marco Villaça. 

Cássia se lembrou do rosto do homem que havia falado com ela sobre a 

pólvora. 

     Marco Villaça trabalha com fogos de artifício, provavelmente achou que 

escaparia. Ele sabe da presença de pólvora na composição de cartuchos de 

armas e foguetes e pensou que por isso não seria identificado pelos 

testes. Pensou Cássia. 

     E foi o que explicou para o delegado antes deste sair pela porta com os 

policiais o seguindo para prender Marco Villaça. Instantes depois ela saiu 

pela mesma porta, mas seu destino era o conforto de sua casa. 

     Mais tarde no mesmo dia é que ela foi descobrir pela televisão o que 

levara Marco a cometer o crime. O repórter falava da delegacia onde Marco 

estava preso. 

- Segundo a ex-mulher de Marco Villaça, Susana Figueiredo, ela já havia 

feito um pedido de ordem de afastamento alegando comportamento 

violento do ex-marido que não aceitava o termino do relacionamento. Mas 

Marco perseguia Susana e descobriu o relacionamento com Carlos, e ele 

então planejou o assassinato. - prosseguia o repórter, sério - Mandou um 

convite para França em nome de sua ex-esposa e esperou pela oportunidade 

de efetuar o disparo em meio aos fogos para que o som do tiro fosse 

confundido com o da queima dos foguetes do espetáculo do réveillon do 

Rio de Janeiro… 

     Cássia desligou a TV e fechou as cortinas refletindo que tinha de 

descansar enquanto podia, pois, se esse era o primeiro dia do ano, ela não 

sabia o que esperar dos outros 364 dias. 

 

FIM 

 

 

 

 



Roteiro do aluno 

 

 

Proposta: Identificação de resíduos  

de disparos de arma de fogo 

 

Problema a ser investigado: Como os peritos identificaram o assassino? 

Hipóteses: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

1) Armas de fogo são artefatos que arremessam projéteis utilizando a força de expansão dos 

gases resultantes da combustão da pólvora presente no cartucho. A figura a seguir 

esquematiza as principais partes que constituem um cartucho. 

 

Fonte: Revista Perícia Federal, set/out 2003. 



A espoleta é composta por uma mistura de estifinato de chumbo ( trinitroresorcinato de 

chumbo), nitrato de bário, sulfeto de antimônio e 2,4,6-trinitrotolueno (TNT), sensível ao 

choque mecânico, que inicia a combustão da pólvora.  

A pólvora é constituída por 75% de nitrato de potássio, 15% de carvão e 10% de enxofre. Essa 

mistura, ao ser queimada, gera o tiro. 

A reação química para a combustão da pólvora pode ser escrita como  

2KNO3(s) + 3C(S) + S(s)  → 3CO2(g) +  N2(g) + K2S(s) 

 

 

 

 

 

 

     

 

2) 

  

 

 

Considerando a composição da pólvora, calcule a massa de enxofre 

presente em 1kg de pólvora. 

 

 

 

 

 

O que faz a bala sair do cano do 

revólver durante o tiro? 

A partir de um cartucho contendo 10 g de pólvora, calcule a pressão 

produzida, considerando que a temperatura dos gases formados é 2000oC 

num volume de 3cm3. (Dado: R=0,082 atm.L. mol-1.K-1) 

 

 

 

 



3) Na arma de fogo, o cartucho é alinhado com o cano e tem a base encostada na culatra da 

arma. Na culatra há uma janela por onde sai um pino percutor exatamente onde está 

posicionada a espoleta. O acionamento do mecanismo de disparo da arma de fogo por meio 

do gatilho fará com que o pino percutor se choque contra a espoleta, provocando a sua 

detonação, o que lançará chama em direção à pólvora, iniciando a sua combustão. Como 

consequência, a pressão interna na câmara irá aumentar bruscamente e irá empurrar o projétil 

para frente ao mesmo tempo em que a cápsula será empurrada para trás, contra a culatra da 

arma. A figura a seguir representa o funcionamento de uma arma de fogo. 

 

 

Fonte: Revista Perícia Federal, set/out 2003. 

     

 

 

 

 

Esboce um gráfico termo cinético qualitativo para representar a 

combustão da pólvora ao se disparar um tiro. 

 

 

Como explicar a detonação da 

espoleta quando o pino percutor 

se choca contra a mesma? 

 



 

 

4) Em balística forense é comum identificar o atirador por meio dos resíduos deixados pelo 

disparo, como Pb, Ba e Sb. Dentre as principais metodologias utilizadas para identificação 

desses resíduos, tem-se o teste com rodizonato de sódio.  

A análise química de chumbo consiste na coleta de amostra das mãos do suspeito, mediante 

aplicação de tiras de fita adesiva nas mesmas e subsequente imobilização dessas tiras em 

superfície de papel de filtro.  

Se as referidas tiras, ao serem borrifadas com solução acidificada de rodizonato de sódio, 

apresentarem um espalhamento de pontos de coloração avermelhada, conforme figura a 

seguir, indicam resultado positivo para o chumbo e possivelmente para o disparo. 

 

A reação química envolvida consiste na complexação de íons chumbo pelos íons rodizonato. 

 

 



     

 

 

 

 

5)  

 

OBS: O grupo deverá discutir as conclusões a que chegaram e confrontá-las com as hipóteses 

levantadas no início da atividade. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Por que são analisadas as mãos 

do suspeito em busca de resíduos 

de disparos? 

 

A presença de chumbo nas mãos de uma pessoa pode ter como 

origem o disparo de arma de fogo ou diversos tipos de contaminação 

decorrentes de atividades ocupacionais. Pesquise, e cite alguns 

profissionais que, ao serem submetidos a identificação de chumbo 

em suas mãos, poderia ter resultado positivo. 

 

 

 

No dia do julgamento de Marco Villaça, seu advogado de defesa terá 

que apresentar uma explicação científica a fim de inocentá-lo. 

Elabore um texto científico para ser usado pelo advogado de defesa 

no julgamento do assassino. 

 

 

 

 

 

 

 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

6) Escolham um colega do grupo para apresentar para a turma o texto que o advogado de 

defesa usará no julgamento do Marco Villaça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL DO PROFESSOR 

 

Conto: Sem Impressão 

 

- Ao coletar as hipóteses dos alunos é interessante anotá-las no quadro para 

que se instaure um ambiente de discussão inicial entre eles. 

 

- Na coleta das digitais com borrão de grafite, dê preferência para lápis 6B, pois 

o teor de grafite é maior, o que facilitará a coleta da digital. E use fita adesiva 

transparente de 45 mm para ser possível cobrir todo o polegar. 

 

- O texto  “Qual é a função das impressões digitais no corpo humano? É 

verdade que não existem duas iguais?” só deverá ser lido pelos alunos após o 

levantamento de hipóteses sobre a formação das digitais. 

 

- Após os alunos identificarem o tipo de digital de seus polegares, é 

interessante pedí-los para observarem as digitais dos outros dedos e 

identificarem os tipos. 

 

- Antes de trabalhar a composição química das digitais, é interessante o 

professor enconstar o dedo numa superfície clara e lisa, como o quadro 

branco, mesa, cadeira ou vidro da janela, e em seguida, com um pincel de 

maquiagem e sombra de olhos preta, revelar a digital até então oculta. A partir 

disso, o professor pode questionar os alunos sobre o motivo pelo qual foi 

possivel revelar aquela digital. 

 

- As técnicas para revelação de digitais deverão der discutidas pelo professor, 

que também fornecerá os conteúdos químicos que ainda não tiverem sido 

trabalhados até então. Para estudo sobre as técnicas de revelação de 

impressões digitais, o professor poderá recorrer à 

 

http://www.quimica.net/emiliano/artigos/2006dez_forense1.pdf 

 



- Ao trabalhar a questão adaptada do vestibular da UNICAMP, é importante o 

professor deixar claro para o aluno a relação entre a entalpia de sublimação e a 

temperatura de ebulição para facilitar o entendimento. 

 

Conto: O Mistério do 501 

 

- Ao coletar as hipóteses dos alunos é interessante anotá-las no quadro para 

que se instaure um ambiente de discussão inicial entre eles. 

- Ao trabalhar os fenômenos que envolvem emissão de luz, o professor deverá 

mostrar aos alunos como utilizarão o esquema de emissão de luz. 

- O professor deverá, rapidamente, relembrar com os alunos as teorias 

atômicas de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. 

- As pulseiras luminosas, que deverão ser fornecidas aos alunos, são 

facilmente encontradas em lojas de artigos para festas. 

- Ao trabalhar o texto “Pulseiras luminosas, como funcionam?”, o professor 

poderá, cuidadosamente, utilizando luvas, cortar a ponta de uma pulseira 

luminosa com tesoura e abrí-la para mostrar aos alunos o conteúdo interno. 

- O funcionamento da pulseira luminosa deverá ser explicado pelo professor, já 

que as reações envolvidas são mais complexas. O professor poderá recorrer à 

http://www.pontociencia.org.br/experimentos/visualizar/pilulas-de-ciencia-

pulseiras-de-luz/263 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-

73132014000200481 

- Para a discussão sobre o luminol, o professor poderá consultar 

http://www.quimica.net/emiliano/artigos/2007jan_forense2.pdf 

 

Conto: Pó Branco 

 

- Ao coletar as hipóteses dos alunos é interessante anotá-las no quadro para 

que se instaure um ambiente de discussão inicial entre eles. 

- Ao trabalhar a estrutura da cocaína, é importante o professor relembrar as 

funções orgânicas éter, éster, amina e amida, bem como as reações de 

esterificação, hidrólise de ésteres e transesterificação. 



- Quando os alunos forem questionados sobre o que deve ser feito para 

maximizar o rendimento da reação de esterificação, o professor poderá retomar 

o assunto equilíbrio químico e os fatores que deslocam um equilíbrio, aplicando 

a processos industriais. 

- O professor poderá discutir as questões ambientais realacionadas ao uso de 

combustíveis fósseis e biocombustíveis, ao falar do biodiesel. 

- Ao trabalhar o fato da glicerina ser usada como umectante em cosméticos, o 

professor poderá retomar o assunto interações intermoleculares. 

- É importante o professor auxiliar os alunos a perceberem que a reação de 

ensaio de odor para identificação da cocaína é do mesmo tipo da reação de 

obtenção do biodiesel (transesterificação). 

- Para simular o ensaio de odor, em que é produzida uma substância com odor 

de cereja, o professor poderá realizar o experimento descrito no artigo 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc19/a11.pdf 

 

Conto: Em Primeiro Lugar 

 

- Ao coletar as hipóteses dos alunos é interessante anotá-las no quadro para 

que se instaure um ambiente de discussão inicial entre eles. 

- O professor deverá relembrar os tipos de substâncias (iônicas, metálicas, 

covalentes e moleculares) bem como os respectivos modelos que permitem 

representar o nível microscópio de cada uma e suas propriedades. 

- Ao discutir a formação da ferrugem, relatada no experimento com pregos, o 

professor pode se basear na seguinte explicação química: 

A ferrugem é resultado da oxidação do ferro devido ao contato com o oxigênio 

presente na água e no ar. 

Equação geral da formação da ferrugem: 

Fe(s) → Fe2+ + 2e- (oxidação do ferro)  

O2 + 2H2O + 4e- → 4OH- (redução do oxigênio)  

2Fe + O2 + 2H2O → 2Fe(OH)2 (equação geral da formação da ferrugem) 

 

- Ao investigar a velocidade enferrujamento do ferro, o professor poderá 

trabalhar os fatores que afetam a velocidade de uma reação química. 



- Para simular os exames metalográficos de revelação da numeração de chassi 

adulterado, o professor pode utilizar como peça de exame a superfície de 

lâminas de facas de cozinha, as quais freqüentemente apresentam inscrições 

em baixo relevo referentes à marca e ao fabricante. Tais superfícies podem ser 

previamente desgastadas com lixa na região das inscrições, podendo ser 

realizados posteriormente os exames metalográficos descritos no artigo 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc24/ccd2.pdf 

 

Conto: Dia Um 

 

- Ao coletar as hipóteses dos alunos é interessante anotá-las no quadro para 

que se instaure um ambiente de discussão inicial entre eles. 

- Ao trabalhar os disparos de arma de fogo, o professor poderá abordar 

cálculos estequiométricos, gases, termoquímica e cinética. 

- O professor poderá se informar melhor sobre a identificação de resíduos de 

disparos de armas de fogo no artigo 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc24/ccd2.pdf 
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