
SEQUÊNCIA DIDÁTICA - MATERIAL DO PROFESSOR 

 

 

Caro(a) Professor(a), 

 

Este material foi produzido como uma sugestão alternativa para o trabalho do conteúdo 

curricular “soluções”, em conjunto com ideias da química ambiental voltadas à química 

verde. Escolhemos trabalhar o tema a partir de um vídeo de divulgação científica por nós 

produzido. O vídeo traz diversos temas e a partir de cada tema, uma atividade foi 

elaborada. Segue quadro 1 com o resumo das atividades: 

 

Quadro 1: Atividades desenvolvidas na Sequência Didática  

Atividad

e/ aulas 

Título Objetivo Assunto/Comentário 

   

  

 I 

  

  

1ª  aula 

(50’) 

Atividade de 

Introdução 

Parte 1: 

Soluções e 

Química Verde 

Parte 2: 

Desvendando o 

vídeo P4Tree 

  

Introduzir a ideia de 

química sustentável e 

iniciar o estudo de 

solução. 

Promover leitura crítica 

das ideias apresentadas 

pelo vídeo para conectar 

com as atividades 

seguintes. 

Contempla as seguintes 

Competências e 

Habilidades do BNCC: 

 (EM13CNT101), 

(EM13CNT104), 

(EM13CNT105), 

(EM13CNT206), 

(EM13CNT303)  

Atividades introdutórias 

com sondagem de 

conhecimentos sobre 

ciência/cientista, Química 

Verde, soluções e sobre o 

fósforo (descoberta /uso 

/processo de extração no 

Brasil). 

Identificação de misturas 

presentes nas falas do 

vídeo. 

  

Abordagem 

fenomenológica. 



 

Quadro 1: Atividades desenvolvidas na Sequência Didática (continuação)  

II 

  

2ª e 3ª 

aula 

(75’) 

Compreendendo a 

urina: diluição e 

concentração 

Estudar a composição 

básica da urina e 

identificar e quantificar o 

fósforo (fosfato) presente 

na urina e desperdiçado. 

Compreender o conceito 

de diluição e 

concentração de soluções. 

 

 

 

Atividade teórica com 

abordagens 

representacional (fórmulas 

das espécies presentes), 

teórica (modelo de 

partículas) e 

fenomenológica 

(comparação da diferença 

de concentração pela cor 

da urina). Interpretação de 

dados tabelados 

(composição básica da 

urina). Soluto e solvente. 

Uso de modelo de 

partículas. Representação 

de solução eletricamente 

neutra. Diluição e 

concentração de soluções. 

Tipos de concentração, 

cálculo envolvendo 

mudança de unidade de 

concentração. 



  

  

  

III 

3ª e 4ª 

aulas 

(75’) 

Para onde foi o 

fósforo 

Compreender o 

funcionamento da 

tecnologia P4Tree e sua 

relação com solubilidade. 

 

Contempla as seguintes 

Competências e 

Habilidades do BNCC: 

(EM13CNT104), 

(EM13CNT307)  

Atividade experimental. 

Estudo da saturação de 

soluções (soluções 

saturadas, insaturadas, 

saturadas com precipitado 

e supersaturada) e 

formação de precipitado.  

Abordagens 

fenomenológica 

(experimento), 

representacional 

(equações, tabelas). 

  

  

  

IV 

  

5ª aula 

(50’) 

Fósforo como 

fertilizante 

O estudante vai aprender 

a trabalhar com unidades 

de concentração. 

 

Contempla as seguintes 

Competências e 

Habilidades do BNCC: 

(EM13CNT303), 

(EM13CNT309) 

 

Atividade teórica. 

Análise de rótulo, 

avaliação de diferentes 

unidades e terminologias. 

Os dois lados de um 

nutriente. Utilização de 

dados para resposta a 

questões. Leitura de 

reportagens, discussão e 

elaboração de texto 

opinativo (Petrobrás e o 

fim da sua produção de 

fertilizante no Brasil). 

Leitura e produção de 

artigos para entendimento 

de alguns usos da urina no 

mundo. 



V 

 6ª aula 

(50’) 

Momento de fama Produzir vídeos a partir 

das temáticas advindas do 

vídeo de divulgação da 

pesquisa P4Tree 

 

Atividade prática de 

produção de vídeo com 

formulação de roteiro a 

partir do vídeo P4Tree e 

resposta a questões 

estabelecidas. 

Fonte: elaboração dos autores 

 

Atividade 1: Introdutória 

 

O vídeo P4Tree, disponível no endereço eletrônico < 

https://www.youtube.com/watch?v=bNLw1iEeAs8>, retrata uma pesquisa científica 

brasileira de produção de uma tecnologia de aproveitamento de um componente presente 

na urina, o fósforo. A tecnologia retira o fosfato de um rejeito (urina), transforma-o em 

riqueza (fertilizante) e minimiza um impacto ambiental (eutrofização e mineração de 

rocha fosfática). A pesquisa deu origem a uma startup e a sua divulgação agrega sentido 

social tendo a LDB-EM (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Ensino 

Médio) expressado que dentre as finalidades do Ensino Médio está “a preparação básica 

para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser 

capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 

posteriores”.1 

 

Anteriormente à solicitação de reprodução do vídeo há um texto para iniciar o aluno às 

ideias básicas da Química Verde ou Química Sustentável.  A Química Verde foi 

desenhada para comunicar à indústria química e laboratórios de pesquisa sobre a 

necessidade do desenvolvimento de processos, uso e produção de espécies químicas com 

mínima toxicidade e máximo rendimento. A linguagem adotada é própria dos 

especialistas e nossa intenção é adaptar as ideias da Química Verde ao contexto do 

ambiente de estudos do Ensino Médio brasileiro. A nova BNCC (Base Nacional Comum 

Curricular) para o Ensino Médio foi aprovada em 04 de dezembro de 2018. Ela é focada 

nas competências e habilidades a serem desenvolvidas inclusive na área de Ciências da 

Natureza e suas tecnologias. Nós contemplamos a BNCC nas atividades elaboradas 

https://www.youtube.com/watch?v=k6qZ4dS1cJ0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=k6qZ4dS1cJ0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bNLw1iEeAs8


conforme códigos apresentados na coluna objetivos do quadro 1. As descrições dos 

códigos são encontradas no anexo 1. 

Outro aspecto contemplado nas atividades é a Química Verde. Em 1990, o químico 

americano Paul Anastas introduziu o termo Química Verde por meio da Agência do Meio 

Ambiente dos Estados Unidos da América (EPA). Algum tempo depois, em 1998, ele e 

o colega Jack Warner publicaram o livro Green Chemistry: Theory and Practice (Oxford 

University Press: New York, 1998) (Química Verde: Teoria e Prática - Nova Iorque, 

1998), consagrando os 12 princípios da química verde. 

 

Os 12 princípios da química verde são apresentados no quadro 2: 

 

Quadro 2: Os 12 princípios da química verde 

Princípio da Química Verde Explicação 

1º -  Prevenção É mais econômico evitar a formação de resíduos 

tóxicos do que trata-los depois da produção. 

2º - Eficiência atômica Desenvolver metodologias sintéticas que incorporem o 

maior número de átomos dos reagentes no produto 

3º - Síntese Segura Desenvolver metodologias sintéticas que utilizam e 

geram substâncias com pouca ou nenhuma toxicidade à 

saúde humana e ao ambiente 

4º - Desenvolvimento de 

produtos seguros 

Desenvolver  produtos que não causem danos ao 

ambiente após a realização da função desejada 

5º - Uso de solventes e 

auxiliares seguros 

Evitar ao máximo o uso de substâncias auxiliares como 

solventes, agentes de purificação e secantes. Quando a 

utilização for inevitável, as substâncias devem ser 

inócuas ou facilmente reutilizável 

6º - Eficiência energética Os impactos ambientais e econômicos da geração e 

consumo da energia em um processo químico precisam 

ser considerados. É recomendável desenvolver 

processos à temperatura e pressão ambientes. 



7º - Uso de matérias-primas 

renováveis 

O uso de biomassa como matéria-prima deve ser 

priorizado no desenvolvimento de novos processos 

8º - Evitar a formação de 

derivados 

Evitar processos físicos e/ou químicos intermediários 

com grupos bloqueadores, proteção/desproteção, ou 

qualquer  modificação temporária na molécula. 

9º - Catálise Uso de catalisadores seletivos deve ser escolhido em 

substituição aos reagentes estequimétricos 

10º - Síntese de produtos 

biodegradáveis 

Os produtos químicos precisam ser projetados para a 

biocompatibilidade. Após a utilização não deve 

permanecer no ambiente, degradando-se em produtos 

inócuos 

11º -  Análise em tempo real 

para a prevenção de acidentes 

O monitoramento e o controle em tempo real do 

processo deverá ser viabilizado. A possibilidade de 

formar substâncias tóxicas deverá ser detectada antes 

de sua geração 

12º - Química intrinsecamente 

segura para a prevenção de 

acidentes 

A escolha das substâncias adicionadas ou formadas em 

um processo químico deve considerar a minimização 

do risco de acidentes, vazamentos, incêndios e 

explosões. 

Fonte: adaptado de Anastas e Wagner (1998)3 

 

Para o desenvolvimento da química verde no Brasil de 2010 a 2030, segundo relatório do 

Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), estabeleceu-se uma cooperação entre 

setores, comunidade científica e tecnológica nacional incluindo empresas e foram eleitos 

como temas prioritários: as biorefinarias, pelas rotas termoquímica e bioquímica;  a 

alcoolquímica;  a oleoquímica;  a sucroquímica; a fitoquímica;  a conversão de CO2; os 

bioprodutos, bioprocessos e biocombustíveis; as energias alternativas. E como temas 

transversais: catálise, modelagem e escalonamento de processos. 

No vídeo “Tecnologia P4Tree”, a pesquisa em Química Verde no Brasil pode ser 

percebida de forma ampla. Nosso vídeo e sequência didática não pretendem esgotar as 

ideias da Química Verde, tampouco todas as formas para se trabalhar o vídeo de 



divulgação científica. Nosso recurso educacional propõe uma possibilidade de inserção 

das ideias de aproveitamento de resíduo, mineração urbana, de evitar a poluição pelo 

desperdício, para o trabalho no ambiente de sala de aula com uso de vídeo de divulgação 

de pesquisa científica brasileira atual. O que também vai ao encontro das diretrizes do 

BNCC (p.470) “No Ensino Médio, a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

propõe que os estudantes possam construir e utilizar conhecimentos específicos da área 

para argumentar, propor soluções e enfrentar desafios locais e/ou globais, relativos às 

condições de vida e ao ambiente.” Acreditamos que mostrar a pesquisa em Química 

Verde em funcionamento seja mais relevante para o aluno do que conhecer os 12 

princípios apenas. 

 

 

Parte 1a: Soluções e Química Verde 

 

A atividade se inicia com uma questão para reflexão “ De que forma o trabalho dos 

químicos pode impactar o meio ambiente?” Essa reflexão pode ser complementada pelo 

professor com outras questões como: Qual a ideia você tem sobre um cientista? O que 

primeiro vem à sua mente ao falar sobre cientista? 

 

Apresentamos essa questão com a intenção de desmistificar a química como a ciência que 

não consegue desenvolver sem degradação ou poluição do planeta e que não se preocupa 

com meio ambiente. A Química Verde é também uma preocupação com esse estigma 

negativo da ciência e dos cientistas químicos. Nosso trabalho é o de apresentar pesquisas 

desenvolvidas e que se preocupam com inovação e tecnologias ambientais. Achamos 

importante que o (a) professor(a) esteja ciente de que todo discurso, e o da ciência não  é 

exceção, revela uma versão, um jeito de olhar o mundo.  

 

Sugerimos na sequência a leitura do texto introdutório (individual ou em grupo) e a 

resolução das quatro questões de sondagem (Q1, Q2, Q3 e Q4) para que o conteúdo 

soluções seja alvo de busca do conhecimento anterior. 

 

 

 



 

 

Respostas esperadas: 

Q1: O xixi é uma solução aquosa. É uma mistura homogênea de vários compostos (ureia, 

ácido úrico, sais minerais, etc) dissolvidos em água.  

Q2: Café e água mineral são exemplos de soluções aquosas e, devido à presença de 

solutos mais densos que a água apresentam maior densidade que água pura; pelo fato dos 

solutos serem pouco voláteis apresentam temperatura para ebulir superior à da água pura.  

Q3: Há soluções líquidas, sólidas e gasosas. Como exemplo conhecido de cada mistura, 

respectivamente, temos o soro caseiro, aço e o ar atmosférico. 

Q4: Caixa de fósforo, fertilizante NPK, ciclo do fósforo, ATP, ácido fosfórico no 

refrigerante de cola (basta ler o rótulo), urina, etc. 

 

 

Parte 1b – Desvendando o vídeo P4Tree 

 

O objetivo dessa atividade é a exploração do vídeo P4Tree, que possui duração de 

aproximadamente 03 minutos. Como o vídeo é curto e contém informações em áudio e 

imagem que ora caminham juntos, ora se complementam, projeções fragmentadas 

certamente promoverão melhor acompanhamento para realização das atividades 

solicitadas. 

 

Sugerimos que nesta atividade seja feita a reprodução integral do vídeo P4Tree e os 

alunos sejam orientados a rever o vídeo nos próprios smarthphones (se a escola permitir) 

uma vez que são perguntas que demandam diversas retomadas do vídeo. A breve 

introdução dessa atividade no material para o aluno pode ser, querendo e tendo 

disponibilidade de tempo, complementado com uma pesquisa à comunidade em busca de 

instituições/empresas que realizam tratamento de dejetos, recuperação de degradações, 

reciclagem do lixo, etc. a fim de contextualizar na comunidade esse tipo de ação ou 

mesmo constatar sua ausência/ falta de divulgação. Passada essa observação voltamos ao 

vídeo. 

 



O nome P4Tree pode ser decomposto em três partes. O “P” faz referência ao elemento 

químico fósforo, símbolo P (do latim “phosphorus”, que significa luz brilhante) e na 

leitura em língua inglesa |pi| faz referência a pee (xixi, em inglês); Tree (árvore, em inglês) 

indicando o destino do fósforo da pesquisa que originou a startup; 4 (four) como 

trocadilho à preposição for (para, em inglês). Assim P4Tree poderia ser traduzido como:  

fósforo do xixi para as plantas. “Mire para uma boa causa”. 

 

O objetivo específico da atividade, ao explorar o vídeo, é identificar a temática da 

pesquisa, dar sentido e correlacionar termos como mineração urbana, macronutriente, 

fertilizante, urina, banheiro químico e eutrofização para as próximas atividades. 

 

Respostas esperadas: 

 

Algumas das ideias principais do vídeo solicitadas em Q5 que podem ser citadas pelos 

alunos são: pesquisa científica é realizada por pessoas “normais”, a urina possui fósforo 

que pode ser reaproveitado, mineração urbana, eutrofização, as pastilhas com tecnologia 

P4Tree retiram o fósforo da urina e serão usadas como fertilizantes, o fósforo é 

macronutriente para as plantas.  

 

Para responder à Q6, ao reproduzir no vídeo, tempo 1:47 a 1:53 min, é apresentada a 

descoberta do fósforo pelo alquimista Henning Brand ao destilar a urina. Atenção: o nome 

que aparece no vídeo é do pintor do quadro e não do alquimista. 

 

As fontes de fósforo, solicitadas na Q7, que aparecem no vídeo são: efluentes sanitários 

(0:39), mineração (1:10) e fertilizantes. Temos várias outras fontes, na nossa alimentação 

é encontrado, por exemplo, em queijos, carnes vermelhas, semente de abóbora, castanha 

de caju, chocolate e na forma de ativos de alimentos industrializados tais como leite 

condensado, leite U.H.T. (ultra high temperature), embutidos, refrigerantes à base de 

cola, sucos de frutas naturais, etc. Os aditivos (fosfatos e derivados) dos alimentos 

industrializados servem para controlar o pH, conservar, melhorar textura, manter 

umidade, dentre outros2. 

 

Para a Q8 encontramos no vídeo como motivos para capturar o fósforo da urina: a 

escassez do minério (1:10 a 1:14 min), o excesso de fósforo (60% do fósforo do esgoto 



vem da urina) em cursos d’água causando eutrofização (0:47 a 0:56 min, 1:41 a 1:45 min), 

e a necessidade de fertilizante contendo fósforo (1:07 a 1:09 min). 

 

A Q9, pode ser respondida por meio de duas frases do último parágrafo do artigo “Não é 

encontrado livre na natureza, exceto em alguns meteoritos. Seus compostos são 

encontrados em muitas rochas, minerais, plantas e animais”. 

 

A Q10 tem por finalidade fixar tópicos apresentados no vídeo e trabalhar o conceito de 

solução e componentes das soluções - soluto(s) e solvente(s). Para a realização dessa 

atividade entendemos ser optativa a reprodução do vídeo P4tree. As possíveis soluções 

estão destacadas em negrito. Note que no vídeo a espécie de fósforo que está presente na 

urina e no minério (o fosfato), não é citada nominalmente. Ela será apresentada nas 

atividades seguintes.  

 

Conversando com outros pesquisadores da área ambiental a gente percebeu juntos que 

outros países já fazem muito bem a recuperação de fósforo de efluentes sanitários (0:32 

min) - 

Solução?  __x__Sim ____Não 

Solvente(s):  água                                                         

Soluto(s):  fosfatos e outros (inorgânicos como compostos de nitrogênio, matéria orgânica 

como carboidratos)                                                                                                                                                   

 

Quando você tem o fósforo, que é um nutriente, em excesso em rios e lagos ele causa o 

crescimento acelerado de plantas aquáticas e esse fenômeno é chamado de eutrofização 

(0:45 min)   

Solução?  __X_Sim ____Não 

Solvente(s): água                                                        

Soluto(s): fosfatos e outros 

 

Hoje praticamente todo o fósforo que nós usamos vem da mineração e isso um dia vai 

acabar (1:09 min) (aqui a ideia é conversar sobre o fósforo no minério ) 

Solução?  ___Sim    __X_Não 

Solvente(s):   ---                                                      

Soluto(s): --- 



 

Retirar o fósforo da urina das pessoas tem muito a ver com a ideia da mineração urbana 

(1:32 min) 

Solução?  _x__Sim ____Não 

Solvente(s): água                                                     

Soluto(s): ureia, fosfatos, sais minerais, ácido úrico, creatinina, etc 

 

Fizemos um teste no Carnaval de Belo Horizonte em que colocamos o material em seis 

banheiros químicos (1:54 min) (novamente, a ideia é conversar com os alunos a respeito 

de um ambiente importante do vídeo - o banheiro químico - que não é uma mistura mas 

para sua utilização parte da existência de uma mistura contendo normalmente uma 

solução aquosa germicida com aromatizante) 

Solução?  __x_Sim ____Não 

Solvente(s): água                                                     

Soluto(s): germicida (quaternário de amônio), aromatizante 

 

A Q11 permite ao professor a possibilidade de satisfazer expectativas nas próximas 

atividades, complementar informações, discutir sobre os interesses dos alunos. Por 

exemplo, o funcionamento da tecnologia P4Tree será abordado na Atividade 3. A forma 

como o elemento fósforo se encontra na urina, os fosfatos, é apresentada no texto das 

considerações finais da Atividade 1, cálculos da correspondência entre a quantidade de 

fertilizante fosfatado consumido no Brasil e desperdício do fósforo da urina é encontrado 

na Atividade 4. 
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Atividade 2: Compreendendo a urina: diluição e concentração 

 

A urina é uma solução complexa. Estudos mostram que podem ser encontrados mais de 

3.000 (três mil!!) compostos químicos na urina. Desses compostos alguns (72) são 

produzidos por bactérias, uma considerável parcela (1453) proveniente do sangue e, por 

fim, outros (2282) resultantes da dieta, do uso de medicamentos e cosméticos ou 

exposição ambiental.1 Nesta atividade utilizaremos apenas a composição básica da urina, 

apresentada no quadro 1 do material do aluno que reproduzimos a seguir. 

 

https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/32585/2/joao_bruno_valentim_et_all.pdf
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/16899065/artigo---a-quimica-verde-como-uma-oportunidade-para-a-biomassa-brasileira
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/16899065/artigo---a-quimica-verde-como-uma-oportunidade-para-a-biomassa-brasileira
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/16899065/artigo---a-quimica-verde-como-uma-oportunidade-para-a-biomassa-brasileira
https://www.cgee.org.br/documents/10195/734063/Livro_Quimica_Verde_9560.pdf
https://www.cgee.org.br/documents/10195/734063/Livro_Quimica_Verde_9560.pdf


Quadro1: Composição básica da urina normal 

  

COMPOSIÇÃO URINA 

Teor 

(%) 

Componente Soluto Solvente 

95 Água (H2O)    x 

2 Ureia (NH2CONH2)  x   

3 Ácido úrico (C5N5H4O3)  x   

Amônia (NH3)  x   

Minerais, tais como, sódio (Na+), Potássio (K+), 

Magnésio (Mg2+), Cálcio (Ca2+)  Sulfato (SO4
2-), 

Fosfato (PO4
3-), Nitrito (NO2

-) 

 x   

Creatinina(C4H7N3O)  x   

 Quadro 1: Composição básica da urina normal – adaptado de 

https://www.todabiologia.com/dicionario/urina.htm. Acesso: 05 jan. 2019. 

 

O vídeo P4Tree apresenta a urina como fonte renovável de fósforo para uso como 

fertilizante. Nesta atividade, composta por seis questões, trabalhamos o conteúdo 

soluções e introduzimos os principais objetos de investigação da química para um dado 

material: suas propriedades, constituição e transformações. Procuramos solicitar 

diferentes níveis de conhecimento químico (fenomenológico, teórico e representacional) 

ao estudante. Isto porque o uso desses diferentes níveis do conhecimento químico 

contribui para a formação do pensamento químico.2 Em relação às questões propriamente 

ditas, apresentamos a seguir respostas esperadas e comentários. 

 

Na Q1 consideramos apenas a água como solvente e os demais componentes, solutos. A 

importância de se utilizar o termo solução aquosa sedimenta para o aluno a ideia de que 

https://www.todabiologia.com/dicionario/urina.htm
https://www.todabiologia.com/dicionario/urina.htm
https://www.todabiologia.com/dicionario/urina.htm


a dissolução dos demais componentes ocorreram devido a presença de água, ou seja, os 

componentes são solúveis em água. 

 

Para a Q2, espera-se que haja representações preocupadas com a proporção no tamanho 

de partículas, na quantidade de uma em relação às outras e também, como será instigado 

na próxima pergunta, no número de cargas. Há de se concluir que essa atividade tem a 

preocupação de mostrar que a tabela apresentada, assim como grande parte de 

informações encontradas em livros, rótulos, etc, são fontes de informação, mas nem 

sempre com dados rigorosamente completos. 

 

Toda solução é eletricamente neutra. A soma das cargas de cátions (íons positivos) e 

ânions (íons negativos) deve se anular. Pode-se mostrar a eletroneutralidade na solução 

por acréscimo de cátions dentre os presentes na tabela. No entanto, conforme propõe a 

Q3, essa é uma busca sem exatidão pois não há informação de concentração de cada um 

dos íons apresentados. 

Em relação à Q4, a solicitação para que o estudante represente, pelo modelo de partículas, 

a diferença entre urina de um indivíduo bem hidratado e a urina de um outro indivíduo 

seriamente desidratado serve para avaliar o entendimento quanto à diferença de 

concentração. A figura introdutória desse item já mostra diferença visual de coloração. 

Os dois frascos, ao fixarem volumes iguais de urina dos indivíduos, guia a resolução do 

item para a indicação da diferença na concentração dos solutos na solução urina. Assim, 

a urina do indivíduo desidratado deve conter maior número de partículas de soluto 

(mantendo o número de partículas de solvente) que a urina do indivíduo bem hidratado. 

No entanto o professor deve ficar atento para que não se esqueçam de representar 

partículas tanto do soluto quanto do solvente. 

 

A Q5 solicita transformação de unidades de concentração de soluções, de g/L para % m/v. 

Nessa conversão, que pode ser feita via análise dimensional ou regra de três, considerando 

os dados apresentados, teremos: 

0,3g ----- 1000mL (1L)       ou 0,3g/L x 1L/1000mL = 0,0003g/mL = 0,03g para 100mL 

X -------- 100mL 

X = 0,03% (m/v) 



Portanto a afirmação de que cada litro de urina contém 0,3g de fósforo corresponde, 

usando outra unidade de concentração, ao teor de 0,03g fósforo para cada 100mL de urina 

(0,03% m/v). 

 

Na Q6-a) preocupamos com o cálculo da massa de fósforo que poderia ser recuperada 

apenas no Carnaval 2019 na cidade de Belo Horizonte4. Para isso temos os dados da 

questão (número de foliões e número de dias), do texto posterior à questão 4 que informa 

o volume médio de urina por pessoa por dia (1,5L) e da informação trazida na questão 5 

da concentração média de fósforo na urina (0,3 g/L): 

Número de foliões em 7 dias: 4,6 x 106 

Volume médio de urina de cada pessoa por dia: 1,5L 

Concentração média de P (na forma de fosfatos) na urina: 0,3g/L 

  

O cálculo: vol. diário de urina por pessoa x nº pessoas x nº dias x conc. P na urina 

Assim: 

1,5L urina por pessoa a cada dia x 4,6 x 106 pessoas em sete dias x 0,3 g de P por litro 

urina = 

2,07 x 106g ~ 2,07 toneladas de fósforo que poderiam ser recuperadas apenas nos sete 

dias de carnaval em Belo Horizonte! E isso vai para o esgoto! 

  

O objetivo da questão 6-b) é mensurar o desperdício de fósforo presente na urina na 

cidade de Belo Horizonte de forma gradativa, primeiro diariamente e depois anualmente. 

O vídeo pode ser retomado a fim de verificar nas últimas cenas (tempo 2:20 a 2:31) os 

dados e o cálculo desse desperdício. Esse cálculo é também uma forma de visualizar que 

o mal considerado pequeno num curto espaço de tempo, quando contínuo se transforma 

num montante considerável.  A recuperação do fósforo da urina constitui uma riqueza, já 

o desperdício por descarte desse mesmo fósforo contido na urina pode resultar numa 

catástrofe ambiental. 

 

Cálculo do P (na forma de fosfatos) da urina desperdiçado diariamente em Belo 

Horizonte: 

Concentração P (na forma de fosfatos) na urina x volume diário de urina por pessoa x nº 

pessoas em BH5 = 

0,3g/L x 1,5L de urina por dia por pessoa x 2.500.000 pessoas = 1.125 kg 



  

Cálculo P (na forma de fosfatos) da urina desperdiçado anualmente em Belo Horizonte: 

Desperdício diário x 365 dias = 

1.125 kg x 365 = 410.625 kg de P na urina desperdiçados anualmente, quase 411 

toneladas. 
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Atividade 3:  Para onde foi o fósforo 

 

Esta atividade propõe um experimento da precipitação de fosfato (simulando o que está 

contido na urina) com íons cálcio (Ca+2) e magnésio (Mg+2), simulando o material do 
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P4Tree. Introduzimos alguns detalhes sobre o material da pesquisa capaz de capturar o 

fósforo (P) presente na urina com as seguintes informações: 

 

No vídeo P4Tree o material do sachê responsável pela aderência do P é mostrado como 

um material que captura na superfície o fósforo (P) contido em um líquido (1:15 a 1:20). 

Tal material é o serpentinito. Estudos mostram que o serpentinito é um material conhecido 

e usado em solos agrícolas para fazer a calagem (correção pelo aumento de pH). 

 

Os serpentinitos são rochas metamórficas ultrabásicas, formadas principalmente pelos 

óxidos de cálcio, magnésio e silício e pertencem ao grupo mineralógico da   serpentina, 

que normalmente é formado pela antigorita [(Mg,Fe)3Si2O5(OH)4] e a crisotila  

[Mg3Si2O5(OH)4]. 

 

No P4Tree esse material derivado do serpentinito, ao ser misturado com argila e cal, tem 

sua estrutura porosa modificada de modo a expor elementos já existentes na rocha como 

magnésio (Mg) e cálcio (Ca), para maximizar a interação com o fósforo (P). Assim, 

quando o sachê entra em contato com a urina, o fósforo (P) que na verdade está na forma 

de fosfatos (H2PO4
-, HPO4

2-, PO4
3-) é melhor retirado da solução por precipitação. Depois 

o sachê sofre tratamento térmico para ser utilizado como fertilizante. 

 

Após essa introdução inicia-se o experimento em que os alunos, de posse dos materiais 

listados irão observar a formação de precipitado. Nesta atividade serão instigados a 

registrar observações macroscópicas, representar tais observações por meio de equações 

químicas e, de posse de dados de solubilidade dos sais, indicar qual sal foi precipitado em 

cada caso. A atividade possui uma questão central para reflexão “Como você acha que 

funciona o material do P4Tree que captura o fósforo da urina?” Espera-se ao final desta 

atividade que o estudante seja capaz de associar o experimento à atuação do material do 

P4Tree. 

 

De acordo com LIND et al (2001), o fósforo na urina se apresenta disponível como 

superfosfatos (H2PO4
1- e HPO4

2-). Testamos a prática usando soluções aquosas de 

dihidrogenofosfato monossódico (NaH2PO4) e hidrogenofosfato dissódico (Na2HPO4). 

Observamos precipitação ao contato com íons magnésio de solução de sal amargo - 

sulfato de magnésio (MgSO4) - apenas com solução de hidrogenofosfato (HPO4
2-). Caso 



não ocorra a precipitação perceptível (turvação da solução) do Mg2+ com solução de 

hidrogenofosfato (HPO4
2-), pode ter havido formação de solução supersaturada que, de 

acordo com Vogel (1991, p.316) “pode ser evitado pelo resfriamento e fricção do tubo de 

ensaio ou do béquer, logo abaixo da superfície do líquido, com um bastão de vidro”.  

 

O preenchimento em azul na tabela reflete o esperado e o solicitado nos itens a) e b) da 

Q2. Em experiências de laboratório vários fatores estão envolvidos e para os fins didáticos 

devem ser levados em consideração as diversas possibilidades de resultados não 

esperados (contaminação do bastão de vidro, misturas equivocadas, etc). Para os demais 

cátions do experimento, Na+ (aq) e NH4
+ (aq), por formarem sais solúveis (podemos 

aplicar a regra de solubilidade: sais de amônio e os de cátions de metais alcalinos são 

solúveis em água) não se espera precipitação e, portanto, não ficariam turvas as misturas 

formadas nos tubos I e II. 

  

Tubo  

Adição de 2mL da 

solução de 

Observação após adição de 10 

gotas da solução V 

(Na2HPO4) 

     -turvou/não turvou- 

 

Observação após 

ranhura no tubo 

I NH4
+(aq) Não turva   ----- 

II Na+(aq) Não turva  ----- 

III Mg2+(aq) pode não turvar  Solução fica turva 

IV Ca2+(aq)  Solução fica turva  ----- 

 

  

Q2 c) 

Tubo I:        HPO4
2-

(aq)    +  NH4
+

(aq)  → não ocorreu transformação química 

Tubo II:       HPO4
2-

(aq)    +  Na+
(aq)              → não ocorreu transformação química 



Tubo III: 

2 Na+(aq)  + HPO4
2-(aq)   +  Mg2+(aq)  + SO4

2-(aq)  → MgHPO4(s)  + 2 Na+(aq) + SO4
2-

(aq)    

Tubo IV: 

2 Na+(aq)  + HPO4
2-(aq)   +  Ca2+(aq)   + NO3

-(aq)  → CaHPO4 (s)  +  2 Na+(aq) +  NO3
-

(aq)  

 

Para responder à Q3, espera-se a identificação das reações de precipitação possíveis entre 

o fosfato (da urina) e os cátions existentes no material do P4Tree. A precipitação ou a 

formação do sólido insolúvel são visualizadas, no experimento, pelas misturas de 

soluções que ficam turvas. Tal processo ocorre com as soluções contendo íons magnésio 

(Mg2+) e íons cálcio (Ca2+) que simulam íons presentes na estrutura do material do sachê 

P4Tree indicando captura do fosfato da urina. 

 

Na Q4 o estudante precisa analisar a tabela e sugerir um método de teste visual para 

comprovar a existência de fósforo, na forma de fosfatos, na urina. Isso pode ser feito tal 

como o experimento realizado anteriormente, por adição à urina, por exemplo de solução 

contendo íons Ca2+ pois pela tabela há indicação de ser o de menor solubilidade (foi o íon 

que no experimento anterior precipitou mais facilmente com o hidrogenofosfato). 
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Atividade 4: Fósforo como fertilizante 

 

O objetivo dessa atividade é mostrar como o conhecimento químico pode se relacionar e 

correlacionar com situações da vida por meio da interpretação de rótulos de três 

fertilizantes.  

 

A atividade para o aluno é introduzida com a pergunta “Você reconhece o efeito da 

deficiência de fósforo em alguma planta?” Para entender a preocupação com a nutrição 

em relação ao fósforo apresentamos uma foto que caracteriza a deficiência de fósforo em 

folha de milho. 

 

A legislação brasileira define fertilizante como “substância mineral ou orgânica, natural 

ou sintética, fornecedora de um ou mais nutrientes de plantas”1. 

 

 

Respostas esperadas 

 

Na Q1 é solicitado ao aluno que, consultando os rótulos de fertilizantes apresentados 

conclua que o nome tradicional de fertilizantes “NPK” faz referência aos componentes 

em maior concentração, ou melhor, necessários em maior proporção: os macronutrientes 

Nitrogênio (N), Fósforo (P) e Potássio (K). 

A Q2 tem o intuito de fazer com que o estudante observe melhor o rótulo. Será pela 

dosagem/diluição apresentada no rótulo dos fertilizantes 1 e 2 que indicam a massa em 

gramas ou colher do fertilizante para ser diluído em água mostrando que se trata de 

fertilizante sólido ao passo que no rótulo 3 a diluição é de 5mL (mL = mililitro é  unidade 

de volume) do fertilizante para ser diluído em água. Como foi utilizado unidade de 

volume para fazer referência ao fertilizante 3 conclui-se tratar de um fertilizante 

encontrado no estado líquido. 

 

Na Q3 a diferença se dá pela unidade utilizada. Na utilização em vasos, jardineiras e 

forrações é necessário fazer a diluição do fertilizante sólido conforme especificado na 

dosagem/diluição. Para ser usado em gramados não se faz a diluição inicial em água. O 



cálculo da quantidade de fertilizante sólido a ser espalhado varia com a área do gramado. 

Somente após espalhado o fertilizante sólido na extensão da área do gramado (por isso 

m2) se dará o regamento com água. 

 

Em relação à Q4 entendemos ser importante observações atentas aos rótulos. Quando se 

tem composição há uma definição mais exata dos teores a serem encontrados. Para os 

fertilizantes encontramos “nível de garantia” que possui regulação legal para limite de 

tolerância (Instrução Normativa – IN 46/2016 do Ministério da Agricultura) quanto à 

deficiência e quanto ao excesso de um nutriente em relação ao teor garantido. É possível 

que os alunos questionem os rótulos de fertilizantes 1 e 2 quanto a apresentação do 

fósforo, em que aparece P2O5 (sol. CNA + água). A apresentação no rótulo dos 

fertilizantes da presença de fósforo (P) na forma de óxido (P2O5) é uma determinação 

legal. Segundo 3Pochnow (s/d), a indicação (sol. CNA + H2O) se refere à presença de um 

extrator utilizado para avaliar a disponibilidade de P (fósforo) nos fertilizantes fosfatados 

totalmente acidulados. CNA é a abreviação para citrato neutro de amônio, indicando 

assim que o P2O5 é solúvel na solução salina aquosa de citrato neutro de amônio. 

 

Escolhemos o rótulo do fertilizante 3 para identificar macronutrientes e micronutrientes 

porque há uma diferença marcante em suas concentrações. No vídeo P4tree (t = 0:45) o 

pesquisador indica o fósforo como nutriente e no tempo de 0:59 a fala do pesquisador 

especifica que o fósforo é um macronutriente essencial responsável por muitas funções 

na planta. LIMA FILHO (2014) afirma com base em outros pesquisadores que “O fósforo 

está ligado diretamente na aquisição, no armazenamento e na liberação da energia 

necessária para o metabolismo da célula”.  Respondendo à Q5: dos nutrientes 

apresentados no rótulo do fertilizante 3, os macronutrientes, aqueles necessários à planta 

em maior proporção são: nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K). Os micronutrientes, 

nutrientes necessários às plantas em menor proporção, são todos os demais elementos 

citados: Boro (B), Cálcio (Ca), Cobre (Cu), Ferro (Fe), Magnésio (Mg), Manganês (Mn), 

Molibdênio (Mo) e Zinco (Zn). 

 

A Q6 inicia um retorno à pesquisa P4Tree, ao solicitar cálculo da massa de fósforo, em 

termos de P2O5, pois a rotulagem e cálculo dos fertilizantes, inclusive aquele de rótulo nº 

1, indica o teor de fósforo em termos de P2O5.  

Cálculo de P2O5 em 1 Kg de fertilizante: 



5g P2O5  --  100g fertilizante rótulo 1 

X           ----  1000g                                  x = 50g P2O5 

  

Para realização da Q7, o aluno precisa acessar novamente o vídeo (2:20 a 2:31min) ou 

usar os cálculos da atividade da urina. Com a massa de P obtida da urina anualmente na 

cidade de Belo Horizonte calcula-se por regra de três a massa de fertilizante que seria 

poupado. 

  

1kg fertilizante ------- 50g P 

            X  --------------- massa de fósforo da urina/ano/população de BH 

  

1kg fertilizante -------0,05 kg P                   X = 8.212.500kg =8.212,5 t 

            X  --------------- 410.625kg de P                 ( mais de 8.000t/ano fertilizante) 

  

  

Retomando os cálculos já realizados na atividade “Um pouco sobre a urina” para chegar 

à massa de 410.625Kg de P (proveniente de urina, desperdiçados anualmente em 

BH/MG): 

Concentração P na urina x volume diário de urina por pessoa x 365 dias x nº pessoas em 

BH = 

0,3g/L x 1,5L de urina por dia por pessoa x 365 x 2.500.000 pessoas = 410.625 kg P/ano 

  

Através da Q8 pode-se fazer uma estimativa do desperdício real. Importamos fertilizante 

fosfatado e jogamos fora fósforo que, lançado em cursos d’água, contribui para a 

eutrofização, problema oneroso para o poder público. 

Cálculos: 

8.212t de fertilizante ----  2,5 milhões de habitantes (população de BH) 

 X                        ----- 208 milhões de habitantes (população brasileira) 

X= 683.238 toneladas 

  

5.690.000 t fertilizante fosfatado ---- 100% 

683.238 t-----------------------------------X                 

 X= ~12% de economia em fertilizante fosfatado 

  



A proposta das últimas tarefas desta atividade, Q9 e Q10, depende da disponibilidade de 

tempo. Na Q9 solicita-se leitura e interpretação de 4 notícias a respeito da saída da 

empresa estatal Petrobrás (Petróleo Brasileiro S/A) do segmento de fertilizantes no ano 

de 2019 sob a ótica de quatro fontes de notícias: Globo.com, Brasil247, Confederação 

Nacional do Ramo Químico e Folha de São Paulo. Em seguida, discussão em sala e 

produção de texto opinativo quanto aos tópicos destacados. Pretendemos na Q10 que os 

alunos se voltem mais uma vez à leitura. Reunidos em 4 grupos, cada grupo com um texto 

fica responsável por apontar como é reutilizada a urina. Após o tempo para a leitura e 

discussão no grupo menor abre-se para debate com toda a turma sobre tais usos, estando 

o(a) professor(a) mediando tal debate. Ao final pode ser solicitado aos alunos a entrega 

de um texto (individual ou em grupo, a critério do professor) comparando a reutilização 

da urina em alguns países. 

 

Sobre a leitura em sala de aula, Silveira Jr. et al. (2015, p.56) afirmam que pode 

“configurar-se como um complexo processo de produção de sentidos, de oferta de 

contrapalavras pelos estudantes e professores, contribuindo para a compreensão dos 

conteúdos escolarizados tratados”. 

 

Nesse sentido, atuando como facilitadores desse processo, Correia e Sauerwein (2017) 

lembram da importância da sistematização das atividades de leitura no acompanhamento  

do processo das leituras, em especial de textos de divulgação científica, em sala de aula 

para os sujeitos-leitores. Para os autores, a sistematização consiste em atividades 

estratégicas de pré-leitura, durante a leitura e pós-leitura. As atividades de pré-leitura têm 

o intuito de motivar a leitura. Nelas devemos dar voz ao aluno permitindo que ele faça 

previsões e levante hipóteses sobre as informações do texto (aqui ampliamos ao texto 

lido, ao ouvido e também ao assistido – para valorizar leituras polissêmicas); bem como 

estabeleça conexões entre seus conhecimentos prévios e o assunto abordado. 

 

As atividades de durante a leitura devem favorecer a retomada 

das previsões iniciais e a verificação e sistematização do que foi 

compreendido a partir da leitura do texto. As atividades de pós-

leitura devem permitir que o aluno reavalie seus conhecimentos 

iniciais, estabeleça diferenciação entre o que sabia antes e o que 

passou a compreender após a leitura do texto, faça vinculação 



entre as informações do texto e o conteúdo estudado, sintetize as 

principais ideias/informações do texto. (CORREIA e 

SAUERWEIN, 2017, e3401-3). 

  

Segundo esses autores a leitura de textos de divulgação científica associada às atividades 

estratégicas de pré/durante/pós-leitura favorecem o envolvimento dos alunos durante todo 

o processo de leitura e discussão do texto. Além de serem uma possível maneira de 

promover as conexões entre o conteúdo científico e temas relacionados ao cotidiano, à 

ciência e à tecnologia, podem potencializar o desenvolvimento de habilidades 

relacionadas à leitura, escrita, argumentação e interpretação de textos. 
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Atividade 5:  Momento de fama 

 

Nesta atividade nossa proposta é solicitar aos alunos que produzam um vídeo curto de 

assunto relacionado àquele tratado no vídeo P4Tree. Indicamos alguns temas - 

Eutrofização, Mineração Urbana, História do Fósforo, Empreendedorismo sustentável, 

divulgação científica – que podem ser utilizados. A determinação da escolha do tema e 

componentes de grupo fica a cargo do(a) professor(a) uma vez que cada 

turma/professor(a) possui um perfil de trabalho em grupo. 

 

O objetivo dessa atividade é incentivar a autonomia do estudante ao abordar um tema 

sócio-científico-ambiental utilizando meios que são normalmente do seu cotidiano 

(câmera de celular, gravação de áudio, acesso ao YouTube...). Além disso, provocar a 

discussão tanto de temas importantes já consagrados nas ciências da natureza como a 

eutrofização, quanto de temas provavelmente pouco conhecidos como Mineração 

Urbana. 

Outros temas de interesse químico sócio-ambiental que perpassam o vídeo P4tree são 

Química Verde e Economia Circular. 

Economia circular. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=_KZnHvRqaew> Acesso em 12/04/2019 
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No material do aluno sugerimos 4 temas com questões-guia de forma que o grupo tenha 

orientação básica do que fazer. Acreditamos que é uma forma de incentivo à criatividade 

e autonomia que tanto buscamos nos adolescentes dos dias de hoje. Sugerimos grupos de 

5 a 6 integrantes.  

 

Esta é uma atividade que demanda tempo de reunião e de pesquisa além do tempo de 

gravação, por isso, recomendamos que ela seja iniciada ou avisada para a turma logo, de 

preferência na atividade introdutória, pois o tempo de apresentação do vídeo finalizado é 

de no máximo 5 minutos mas o desenvolvimento pode ser moroso. 

 

Roteiro: 

Faça um roteiro com a sequência escrita de todas as falas e imagens. 

A filmagem pode ser feita com celular desde que na posição horizontal. 

Atenção para a escolha do local de forma a não ter eco no áudio, isso dificulta a audição 

e até causa incômodo. 

A luz também é importante: muita ou pouca iluminação podem comprometer sua 

gravação 

Escolha um som de fundo que combine com o tema escolhido. Cuidado com os direitos 

autorais. 

Adicione legendas se necessário. 

Escolha um nome para o vídeo. 

Adicione os créditos, ou seja, os agradecimentos a quem participou ou contribuiu para a 

produção de seu vídeo. 

  

Concluindo… 

A diversificação das atividades ao longo deste material, integrando os vários modos de 

se comunicar ciência, foi nosso intuito pois entendemos que a assimilação de ideias, 

conceitos, ou melhor, conhecimento e a aprendizagem são facilitados quando trabalhados 

de maneira diversificada. 

 

 

 

 



 

ANEXO 1 

 

Competências e habilidades extraídas do documento da Base Nacional Comum Curricular 

-  etapa Ensino Médio que são contempladas nas atividades deste material (ver Quadro 1) 

conforme código alfanumérico identificador das habilidades desenvolvidas. Composição 

do código alfanumérico (BRASIL, 2017, p. 34) 

 

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 1 Analisar fenômenos naturais e processos 

tecnológicos, com base nas relações entre matéria e energia, para propor ações 

individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos 

socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e/ou 

global. 

 

Habilidades:  

(EM13CNT101) Analisar e representar as transformações e conservações em 

sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para 

realizar previsões em situações cotidianas e processos produtivos que priorizem o 

uso racional dos recursos naturais. 

 

(EM13CNT104) Avaliar potenciais prejuízos de diferentes materiais e produtos à 

saúde e ao ambiente, considerando sua composição, toxicidade e reatividade, como 

também o nível de exposição a eles, posicionando-se criticamente e propondo 

soluções individuais e/ou coletivas para o uso adequado desses materiais e produtos. 

 

(EM13CNT105) Analisar a ciclagem de elementos químicos no solo, na água, na 

atmosfera e nos seres vivos e interpretar os efeitos de fenômenos naturais e da 

interferência humana sobre esses ciclos, para promover ações individuais e/ou 

coletivas que minimizem consequências nocivas à vida. 

  

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 2 Construir e utilizar interpretações sobre a 

dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar 

previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e 

fundamentar decisões éticas e responsáveis. 



Habilidade: (EM13CNT206) Justificar a importância da preservação e conservação 

da biodiversidade, considerando parâmetros qualitativos e quantitativos, e avaliar 

os efeitos da ação humana e das políticas ambientais para a garantia da 

sustentabilidade do planeta. 

  

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 3 Analisar situações-problema e avaliar aplicações 

do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando 

procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor 

soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas 

descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de 

diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC). 

 

Habilidades: 

(EM13CNT303) Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas 

das Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a 

apresentação dos dados, a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, 

visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações. 

 

(EM13CNT307) Analisar as propriedades específicas dos materiais para avaliar a 

adequação de seu uso em diferentes aplicações (industriais, cotidianas, 

arquitetônicas ou tecnológicas) e/ou propor soluções seguras e sustentáveis. 

 

(EM13CNT309) Analisar questões socioambientais, políticas e econômicas relativas 

à dependência do mundo atual com relação aos recursos fósseis e discutir a 

necessidade de introdução de alternativas e novas tecnologias energéticas e de 

materiais, comparando diferentes tipos de motores e processos de produção de novos 

materiais. 
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