
SEQUÊNCIA DIDÁTICA REFORMULADA 

 

MATERIAL DO ALUNO 

 

Soluções e Química Verde                                    

De que forma o trabalho dos químicos pode impactar o meio  

ambiente?  

 
 

   

Cientistas químicos podem atuar em vários campos: desenvolvimento de rotas 

alternativas em transformações químicas; análise e quantificação de espécies químicas 

presentes no solo, no ar e nas águas; produção de novos materiais ou materiais já 

conhecidos com alteração de propriedades como o caso da produção de polímeros 

condutores. 

 

Ao nosso redor é comum encontrarmos objetos de mesma finalidade feitos por materiais 

diferentes, com características distintas. Por exemplo, para acondicionar o leite que 

compramos no supermercado, encontramos embalagens diversas, feitas de plástico 

(saquinhos de leite e garrafas), papelão (caixa), vidro (garrafa). Se averiguarmos, 

verificaremos que a conservação e, portanto, a validade do alimento depende também do 

material dessa embalagem.  Para o desenvolvimento de novos materiais há contribuição 

de diversas ciências, sobretudo da Química. Com muitos avanços e retrocessos, a natureza 
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desgastada necessita de alternativas para sua recuperação ou sua manutenção e isso passa 

por escolhas. Comparando o uso do copo descartável plástico com o uso do copo 

descartável de papel, qual deles é mais danoso para o meio ambiente?  

                            

  Figura 2: Copo descartável de plástico         Figura 3: Copo descartável de papel 

A resposta para esta indagação não pode ficar apenas no plano do tempo necessário para 

decomposição pois se assim fosse não haveria dúvidas: o plástico demora centenas de 

anos para se decompor enquanto o papel necessita em média de 3 a 6 meses. Tais dados, 

facilmente encontrados na internet pedem atenção pelo fato de não indicarem as 

condições em que se chegou a esses resultados. A comparação teria maior validade se as 

condições de temperatura, pressão, oxigenação, etc, propícias à decomposição dos 

materiais mencionados fossem apresentadas.  

O processo de produção, uso e descarte de reagentes, toxicidade das substâncias 

envolvidas, formação de subprodutos, são algumas das preocupações da Química Verde: 

avaliar todo o processo! 

 

Nesta atividade conheceremos uma pesquisa científica por meio de um vídeo curto. A 

pesquisa em questão é sobre o desenvolvimento de um processo de reaproveitamento de 

um dejeto.  

  

QUESTÕES PARA SONDAGEM: 

 

Q1.  A urina é uma solução? RESPONDA e JUSTIFIQUE. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Q2. CITE outros líquidos que sejam misturas homogêneas (soluções) como a urina. 

INDIQUE as características utilizadas para sua resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

Q3. Soluções são sempre líquidas? RESPONDA e JUSTIFIQUE. 

 

 

 

 

 

 

Q4. LISTE e DESCREVA as situações em que você já se deparou ou que já ouviu falar 

sobre o elemento químico Fósforo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste material, composto por 5 atividades, iremos estudar as soluções químicas por meio 

de um vídeo que relata o processo e os resultados de uma pesquisa científica. Vamos 

conhecer melhor o vídeo da tecnologia P4Tree. 

 



 

 

Desvendando o vídeo P4Tree                                     

 

O professor irá mostrar o vídeo P4Tree para a turma. Você pode 

assistir ao vídeo novamente no seu smarthphone quantas vezes 

forem necessárias para responder as questões Q5 a Q8. Ele está 

disponível no endereço eletrônico: 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=bNLw1iEeAs8 

 

QUESTÕES PÓS-VÍDEO: 

Q5. ENUMERE as ideias principais do vídeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q6. DESCREVA, a partir do vídeo, como o fósforo (P) foi descoberto. 
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Q7. CITE as fontes do fósforo apresentadas no vídeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q8. CITE três importantes motivos para capturar esse elemento químico da urina, 

mostrados no vídeo P4Tree.  

 

 

 

 

 

Q9. Leia o texto “Fósforo” a seguir. Após, RESPONDA: na urina devemos encontrar o 

elemento químico Fósforo (P) isolado ou em compostos contendo átomos desse 

elemento? JUSTIFIQUE sua resposta  baseando-se no texto e em seus conhecimentos. 





 

 Fonte: PEIXOTO, 2002. Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc15/v15a12.pdf  

 

 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc15/v15a12.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc15/v15a12.pdf


Q10. A seguir são apresentadas frases ditas pelo pesquisador Arthur Silva no vídeo 

P4Tree. IDENTIFIQUE se os termos destacados correspondem a solução ou ambiente 

que contém solução. Para cada solução identificada, CITE quais substâncias estão 

presentes como soluto(s) e como solvente(s). 

    “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?  ___Sim ____Não 

 

Solvente(s) :                                                         

 

Soluto(s): 

 

  

“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?  ___Sim ____Não 

 

Solvente(s) :                                                         

 

Soluto(s): 

 

  

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

vai acabar” (1:09 min) 

Solução?  ___Sim ____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?  ___Sim ____Não 

 

Solvente(s) :                                                         

 

Soluto(s): 

 

 

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

banheiros químicos” (1:54 min) 

 Solução?  ___Sim ____Não 

 

Solvente(s) :                                                         

 

Soluto(s): 

 

Q11. O que o vídeo não explicou e você gostaria de saber mais?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta atividade conhecemos a tecnologia P4Tree: um material desenvolvido em 

laboratório com a finalidade de captar fósforo da urina para ser utilizado como 

fertilizante. A urina contém fósforo e ao ser despejada em cursos d’água pode contribuir 

para o fenômeno da eutrofização. No entanto, com uso dessa tecnologia, o impacto 

ambiental causado pela eutrofização é minimizado. Além disso, a extração do minério 

contendo fósforo para produção de fertilizante fosfatado seria diminuída por meio da 

geração de nova fonte de fósforo para esse fim. Em termos econômicos haveria 

diminuição da importação de fosfatos para fins agrícolas. Verificamos também que, 

apesar de ser muito comum nos referirmos ao fósforo na urina, este se encontra na forma 

de fosfatos. 

P: símbolo do elemento químico fósforo       

H3PO4: ácido (orto)fosfórico   

H2PO4
- , HPO4

2-, PO4
3- : fosfatos 

 

Os fosfatos são produzidos também para a função de aditivos alimentares. Fosfato 

trissódico (Na3PO4), fosfato dissódico (Na2HPO4), e fosfato monossódico (NaH2PO4) são 

utilizados como estabilizantes de bebidas lácteas. 

Ao usarmos as ideias de sustentabilidade da Química Verde de avaliar todo o processo e 

não apenas o início ou o fim, podemos perceber no vídeo propostas que fazem parte das 

ideias de sustentabilidade: reaproveitamento de um componente que seria descartado e 

desenvolvimento de produto que degrade após sua vida útil. 

 

Fazendo um breve histórico, a Química Verde surgiu em atenção à necessidade de 

redução da poluição gerada por atividades da indústria química, no sentido de preservar 

o meio ambiente (água, solo, ar e consequentemente... a vida). Sua fundação ocorreu num 

momento em que a população mundial já manifestava desagrado e preocupação com 

constantes episódios de degradação do planeta devido à ação humana. A definição de 

Química Verde foi dada pelo químico americano, no início da década de 90, Paul Anastas. 

Em 2001 a IUPAC (União Internacional de Química Pura e aplicada), órgão maior da 

normatização química, adotou o termo Química Verde como “A invenção, 

desenvolvimento e aplicação de produtos e processos químicos para reduzir ou eliminar 

o uso e a geração de substâncias nocivas de algum modo à saúde humana ou ao meio-



ambiente”. O termo verde não faz referência à vegetal ou natural, como pode se associar 

num primeiro contato com o termo, mas sim à ideia de sustentabilidade. Por isso é 

possível como sinônimo das ideias da Química Verde os termos Química Sustentável ou 

Química Limpa. 

 

Esse material pretende que você conheça a atuação da pesquisa brasileira em meio 

ambiente por meio de vídeo de curta duração, ao mesmo tempo entenda as ideias da 

Química Verde ao estudar o conteúdo químico de Soluções. 

 

Existem soluções sólidas, líquidas e gasosas. Como exemplos de soluções líquidas 

conhecidas temos a água mineral, o café e a urina. Do ponto de vista químico são misturas 

homogêneas em que a água (H2O) é o solvente – por isso são soluções aquosas - e para 

cada solução temos um ou mais solutos. 

 

Na água mineral temos como solutos os diversos sais minerais dissolvidos. Como os sais 

são compostos iônicos, a dissolução deles promove a dissociação dos íons. Assim pode-

se afirmar que a água mineral é um exemplo de solução eletrolítica por possuir íons 

dissolvidos capazes de conduzir corrente elétrica que passar por ela. Pela leitura da 

composição química apresentada no rótulo de qualquer água mineral é comum encontrar 

vários solutos, tais como: sódio (Na+), cálcio (Ca2+), magnésio (Mg2+), cloreto (Cl-), 

bicarbonato (HCO3
-), sulfato (SO4

2-), nitrato (NO3
-). 

 

No café temos como solutos diversas espécies químicas responsáveis pela cor, sabor e 

cheiro dessa bebida brasileira. A substância orgânica cafeína (C8H10N4O2) é a mais 

conhecida. 

 

 

 

 Fórmula estrutural da cafeína 



Por fim, o xixi. Sabemos que a urina, além de água, possui cheiro e cor e isso é devido 

aos solutos nela dissolvidos. Como exemplos de solutos na urina temos compostos 

orgânicos como a ureia (CH4N2O), ácido úrico (C5H4N4O3) além de outros tantos 

inorgânicos. Deixaremos maiores detalhes da urina para serem trabalhados na próxima 

atividade. 

                                          

Fórmula estrutural da ureia                           Fórmula estrutural do ácido úrico 
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Compreendendo a urina: diluição e 

concentração                      

  

Qual a quantidade de água que você bebe por dia?  

 

 

O objetivo desta atividade é conhecer um pouco mais sobre a urina e sua composição 

química. A urina, resultado da filtragem do sangue realizada pelos rins, é uma solução 

complexa. O vídeo “P4Tree” apresenta um trabalho de pesquisa da UFMG em que um 

dos componentes da urina humana é reaproveitado. Caso necessário, assista novamente o 

vídeo disponível no endereço: 

https://www.youtube.com/watch?v=bNLw1iEeAs8. A composição básica da urina 

humana, pode ser acompanhada no quadro 1: 

  

COMPOSIÇÃO URINA 

Teor 

(%) 

Componente Soluto Solvente 

95 Água (H2O)     

2 Ureia (NH2CONH2)     

3 Ácido úrico (C5N5H4O3)     

Amônia (NH3)     

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

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

Fosfato (PO4
3-), Nitrito (NO2

-) 

    

Creatinina(C4H7N3O)     

Quadro 1: Composição básica da urina normal – adaptado de 

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

Q1. Uma solução, tal como a urina, é uma mistura homogênea constituída por dois ou 

mais componentes. O solvente é aquele que promove a dissolução, normalmente o 

componente encontrado em maior proporção, e o soluto, componente em menor 

proporção e que está sendo dissolvido. MARQUE com um “X” na coluna correspondente 

do Quadro 1 para indicar qual dos componentes descritos é o solvente e quais são os 

solutos. 

 

Q2. REPRESENTE, usando o modelo de partículas, as espécies (soluto e solvente) que 

constituem a solução de urina. Considere que apenas ureia e fosfato de sódio são 

encontrados na solução aquosa. Use legenda, se necessário. 

   

                                                           Solução de urina. 

  

Q3. INDIQUE, para o modelo feito na questão anterior, qual foi o número de cargas 

positivas e negativas representadas. 

Cargas positivas: __________ Cargas negativas: __________ 

REFAÇA o seu modelo da solução, caso considere necessário. 



  

Solução de urina após observação das cargas 

A urina humana é composta essencialmente de água, como já visto pela análise do Quadro 

1. Além disso há toxinas presentes no sangue e outras espécies químicas solúveis em 

água, como vitaminas hidrossolúveis, descartadas se consumidas de maneira excessiva. 

A figura a seguir mostra a diferença de coloração da urina em função da maior ou menor 

hidratação: 

Figura 1: Significados da cor da urina 

 

Fonte: Centro de Ensino e Aperfeiçoamento Profissional - CENAPRO (disponível em: 

http://www.cenapro.com.br/images/noticias/cor-da-urina-significados.jpg) 

 

http://www.cenapro.com.br/images/noticias/cor-da-urina-significados.jpg
http://www.cenapro.com.br/images/noticias/cor-da-urina-significados.jpg
http://www.cenapro.com.br/images/noticias/cor-da-urina-significados.jpg


 

Q4- REPRESENTE usando o modelo de partículas, a urina de um indivíduo bem 

hidratado e a urina de outra pessoa seriamente desidratada. Considere como único soluto 

presente na solução aquosa o fosfato de sódio (Na3PO4). 

                                      

 

 

         Frasco 1: Indivíduo hidratado         Frasco 2: Indivíduo desidratado 

 

A observação macroscópica da urina nos dá informações a respeito da sua concentração. 

Urina de coloração bem clara indica boa hidratação. À medida que a coloração da urina 

se intensifica, mais concentrados os constituintes responsáveis pela cor, por isso dizemos 

que urina de coloração forte é indicativo de necessidade de água. O que isso quer dizer? 

Para manter boa hidratação diluímos, ou seja, diminuímos a concentração da solução de 

urina por adição do solvente, água. A representação das partículas da solução nos frascos 

1 e 2 da questão 4 estará correta se foi considerado que para mesmo volume da solução - 

urina- quanto mais desidratado o indivíduo, mais concentrada a solução, ou melhor, maior 

o teor de soluto estará presente na sua urina.  

  

 

Concentração: relação entre quantidade de soluto e quantidade de solução 

  

 



Para quantificar o teor de soluto em relação à uma certa quantidade de solução usamos as 

diversas unidades de concentração. Focaremos em três: concentração percentual, 

concentração gramas por litro e concentração mol/L. 

 

A)     Concentração Percentual (%) 

A concentração percentual indica a quantidade do soluto (podendo ser em grama ou 

mililitro dependendo do estado físico do soluto) existente em cada 100 de solução (g ou 

mL dependendo do estado físico da solução). 

  

Exemplo 1: Em uma análise química foi determinada a presença de 13 gramas de ureia 

em um litro de uma amostra de urina. Qual a concentração percentual (%m/v) de ureia 

nesta solução? 

 

13g ureia  ------ 1.000 mL (1L) da solução (urina) 

          X ------------------------------  100mL               logo, X= 1,3g 

A concentração percentual de ureia nesta amostra de urina é de 1,3% m/v 

  

  

 

B)      Concentração comum (g/L) 

A concentração comum ou gramas por litro (g/L) indica a massa (em gramas) do soluto 

contida em cada litro da solução. 

 

Exemplo 2: O rótulo de um isotônico apresenta como informação nutricional a presença 

de 6,9 g de açúcar para cada porção de 200mL da bebida. Qual a concentração g/L de 

açúcar no isotônico? 

 

6,9g açúcar (soluto) ------ 200mL de isotônico (solução) 

           X        ------------ 1000mL (1L)            logo, X= 34,5g 

A concentração comum de açúcar no isotônico é igual a 34,5g/L   

  

 

 

 



C)     Concentração mol/L 

A concentração mol por litro (mol/L) mostra a quantidade de matéria do soluto (em mol) 

existente em cada litro de solução. É uma concentração mais utilizada em laboratórios. 

 

Exemplo 3: Um laboratorista preparou 2 litros de solução dissolvendo 180g de ureia 

(CH4N2O) em água. Qual a concentração mol/L? 

Dados: massa molar da ureia (CH4N2O) = 60g/mol 

Inicialmente precisaremos transformar a massa (em gramas) de ureia apresentada 

no enunciado em quantidade de matéria (em mols) por meio da massa molar informada: 

 

1 mol ureia -----  60g 

  X          ------  180g          X= 3mol de ureia 

  

Para encontrar a concentração mol/L precisamos saber qual a quantidade de matéria do 

soluto contida em cada litro de solução. Assim, voltando ao enunciado verificamos que a 

quantidade de matéria de ureia que encontramos no cálculo anterior foi utilizada na 

preparação de 2 litros de solução. Portanto: 

 

3mol ureia ---- 2L de solução 

    X        ------  1L               X= 1,5mol 

Esta solução possui concentração de ureia igual a 1,5mol/L. 

 

Obs. Em estudos futuros, na química, representaremos a concentração de uma espécie 

colocando-a entre colchetes [ ]. Vamos usar essa representação e informar a resposta à 

solicitação de cálculo deste exemplo 3. 

 

Resposta: [ureia] = 1,5 mol/L ou [CH4N2O] = 1,5 mol/L. Isso significa que a concentração 

de ureia (CH4N2O) nesta solução é de 1,5 mol de unidades, no caso moléculas, para cada 

litro de solução. 

 

Para melhor visualização e comparação apresentamos a tabela a seguir que dá um 

panorama de três tipos de concentração. Observe atentamente: 

 

 



Tabela 1: Concentrações de soluções: Percentual, g/L e mol/L 

Concentração Unidade 

de 

concentração 

Soluto em relação 

à solução 

Exemplo Significado do 

exemplo 

Percentagem 

massa por 

volume 

% m/v Massa do soluto em 

gramas contida em 

cada 100mL de 

solução 

Soro 

fisiológico 

0,9% m/v 

Há 0,9gramas de 

NaCl em 100mL 

da solução de 

soro fisiológico 

Percentagem  

volume por 

volume 

% v/v Volume em mL do 

soluto contido em 

cada 100 mL de 

solução 

Teor 

alcóolico 

da cerveja 

4,5% v/v 

Há 4,5 mL de 

álcool em 100 

mL da solução 

cerveja 

Percentagem 

massa por 

massa 

% m/m Massa em gramas 

do soluto contida 

em cada 100g de 

solução 

Aliança de 

Ouro 18 

quilates 

(75%m/m) 

  

Há 75 g de ouro 

(Au) em 100g da 

solução aliança 

de ouro 18 

quilates 

Concentração 

comum ou 

gramas por litro 

g/L Massa do soluto em 

gramas contida em 

cada litro da 

solução 

Fosfato na 

urina 

0,3 g/L 

Há 0,3 gramas de 

fosfato em 

100mL da 

solução urina 

Concentração 

mol por litro 

Mol/L Quantidade de 

matéria do soluto, 

em mol, contida em 

cada litro de 

solução 

Suco 

gástrico 

HCl 0,05 

mol/L 

Há 0,05 mols de 

de HCl em 

100mL da 

solução suco 

gástrico 

  

Veja alguns outros exemplos: 

 



Exemplo 4-a) Em 250 ml (um copo) de um determinado refrigerante existem 27g de 

açúcar. Qual a concentração percentual (% m/V) de açúcar no refrigerante. 

% massa/volume = massa do soluto em 100 mL da solução 

 

Sabemos que em 250mL de solução ------ 27g açúcar 

                   Em 100 mL de solução------x                                              x= 10,8% 

  

 

Exemplo 4-b) Ao acrescentar água ao volume inicial de refrigerante até completar um 

litro, qual será o valor da nova concentração % m/v? 

 

27g açúcar em-----1000mL 

X_______-----------100mL                     X = 2,7% 

Como o volume aumentou 4 vezes (250mL x4 = 1000mL) por adição de solvente, a 

concentração do soluto diminuiu na mesma proporção.  

 

 

Exemplo 5: Uma amostra de 1000mL de urina que possui concentração de fosfato de 

sódio igual a 0,3g/L, foi aquecida até o volume cair pela metade. Qual a nova 

concentração de fosfato em g/L? 

A concentração de fosfato nos informa que em 1000mL de urina existem 0,3 gramas de 

fosfato. Ao retirar apenas solvente foi mantida a massa inicial de soluto 

 

500 mL solução ---- 0,3g de fosfato 

1000mL --------------  X                                      X= 0,6 g 

A concentração de fosfato na urina dobrou e ficou igual a 0,6g/L 

 

 

Segundo dados de pesquisas recentes, o volume médio de urina de uma pessoa adulta 

por dia varia em torno de 1,5L. Este volume depende muito mais do clima e da 

quantidade de líquido ingerido do que da massa corpórea do indivíduo. Os estudos 

concluíram que a urina humana representa cerca de 60% do fósforo encontrado no esgoto. 

 



 

 

 

Q5 - No vídeo P4Tree, vimos que a concentração de fósforo na urina é de 0,3g/L. Qual a 

porcentagem (%) em massa/volume de fósforo existente na urina?  

 

 

 

 

 

Q6a) - Considerando que nas comemorações do Carnaval 2019 na cidade de Belo 

Horizonte estavam previstos em 7 dias um total de 4,6 milhões de foliões, calcule a massa 

total de fósforo, em gramas e em toneladas, da urina que poderia ser recuperada, caso 

toda a urina fosse capturada em sistemas como o do P4Tree. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q6b) - De acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas) a 

população belo-horizontina está estimada em 2,5 milhões de habitantes (dados de 2018). 

Calcule, em kg, a massa de fósforo da urina desperdiçada diariamente. De quanto é o 

desperdício anual? 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta atividade utilizamos o modelo de partículas para explicar a constituição 

submicroscópica da urina. Algumas observações importantes sobre o modelo de 

partículas:  

- Em um estado físico, seja ele sólido, líquido ou gasoso, a representação deve ser feita 

por um conjunto de partículas da espécie tratada e não apenas uma partícula. A definição 

de um estado físico está relacionada às interações formadas ou rompidas entre partículas. 

Dessa forma não é correto representar uma porção de solução aquosa utilizando apenas 

uma molécula de água, por exemplo. 

- Não ocorre dilatação ou contração no tamanho de uma partícula se a constituição 

atômica é mantida.  

 

Vimos que os dados fornecidos no quadro 1 são representativos de parcela da composição 

da urina. Há estudos que mostram a identificação de mais de três mil compostos químicos 

na urina. Normalmente em casos como da urina, de composição complexa ou numerosa, 

representam-se as espécies mais importantes ao que se pretende tratar, as mais 

interessantes ou até mesmo as que são determinadas legalmente. Quando se diz, por 

exemplo, que um determinado produto comestível possui alto teor de sódio, essa é uma 

forma de destacar a presença de uma espécie, no caso o Na+, que deve ser consumida com 

parcimônia principalmente por uma parcela da população que, por questões de controle 

da saúde, possui dieta restritiva dessa espécie química. Não significa que esta seja a única 

espécie ou que estejamos nos referindo a uma substância (com fórmula química 

determinada) mas sim à presença do íon Na+. Mesmo porque seria improvável, ou melhor, 

impossível haver um produto comestível que contenha a substância sódio, de fórmula Na, 

metal produzido em laboratório que reage violentamente com a água. 

Dito isto, concluímos também que toda solução contém igual número de cargas positivas 

e negativas e podemos afirmar que toda solução é eletricamente neutra. 

 

Trabalhamos a ideia de concentração por meio da coloração da urina, quanto mais escura, 

mais concentrada. A presença dos mesmos solutos numa solução mais diluída (menos 

concentrada) deve ser vista pelo maior espaçamento entre elas, espaçamento esse ocupado 

pelo solvente. Assim, para diluir facilmente uma solução acrescenta-se solvente. Por isso, 

considerando dietas que não alterem a coloração da urina, um indivíduo desidratado 



apresentará coloração de sua urina mais intensa que um indivíduo bem hidratado. Nestes 

casos, a cor da urina reflete o grau de hidratação do indivíduo. 

 

Seguimos ainda com a introdução do uso das unidades de concentração. Para responder 

aos exercícios foi preciso trabalhar com a concentração percentual (%) e concentração 

comum (g/L) envolvendo mudanças de unidades: é preciso muita atenção! Além das 

unidades de concentração tabeladas no material temos várias outras unidades, como ppm, 

ppb, ppt... que são utilizadas de acordo com sua adequação. Como exemplo citamos o 

teor aceitável de arsênio (As) nas águas para consumo humano. Por se tratar de espécie 

muito tóxica, carcinógena, a legislação brasileira limita seu teor em águas para o valor 

máximo de 10 ppm (partes por milhão ou mg/L). 
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Para onde foi o fósforo                                                                                       

 

O vídeo P4Tree a tecnologia em que um material melhorado em 

laboratório, na forma de sachê/pastilha, captura o Fósforo (P) 

contido em um líquido. Tal material tem como base o serpentinito 

após tratamento em laboratório. Estudos mostram que o serpentinito 

é um material usado em solos agrícolas para fazer a calagem (correção da acidez 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]. Pouco estudados, possuem estrutura complexa que podem ser 

analisados com base em estruturas químicas próximas. 

  

          Figura 1: Parte de uma estrutura de lamela de um filossilicato [Si2O5
2-]n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pastore, p.3 
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Figura 2: Estrutura do caulim 

 

                                                  Fonte: Loyola (2006) apud Bessa (2016, p. 17) 

  

 

A figura 1 mostra a estrutura geral de um filossilicato da qual os serpentinitos fazem parte. 

Na figura 2 temos o caulim ou caolim em que substituindo o íon alumínio na estrutura do 

caulim por magnésio, forma-se a estrutura da serpentinaa 

 

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

sua estrutura porosa modificada de modo a expor os átomos dos 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 P (fósforo) é melhor retirado 

da solução. Depois o sachê passa por tratamento térmico para ser utilizado como 

fertilizante, o que está em fase de teste. 

  

Nesta atividade vamos simular o que ocorre com o fósforo encontrado na urina ao 

interagir com o sachê de P4Tree. 

 

 

 

QUESTÃO PROBLEMA 

  

Como você acha que funciona o material do P4Tree que captura o fósforo da urina? 

  



 

Para esta atividade você vai precisar de cinco soluções: 

  

I.            NH4
+ (aq): Solução de nitrato de amônio - NH4NO3- 0,1 mol/L 

II.             Na+ (aq): Solução de cloreto de sódio - NaCl- 0,1 mol/L 

III.             Mg2+ (aq): Solução de sulfato de magnésio - MgSO4-  0,1 mol/L 

IV.            Ca2+ (aq): Solução de nitrato de cálcio - Ca(NO3)2 - 0,1 mol/L 

V.             Solução de hidrogenofosfato de sódio - Na2HPO4 -  0,1 mol/L  

  

 

E ainda: 

 

Conta gotas 

4 tubos de ensaio  

1 porta tubos de ensaio 

1 bastão de vidro 

Toalha de papel 

  

 

Mãos à obra: 

 

1. Numere os tubos de ensaio de I a IV 

2. Coloque cerca de 2mL de solução no frasco correspondente. Isto é, no frasco de 

número 1 coloque 2mL da solução I  - NH4
+ (aq) - e assim, sucessivamente, até a 

solução IV no frasco 4. 

3. Pingue 10 gotas da solução V em cada tubo. Observe e anote no quadro. 

4. Após a observação e anotação no quadro pegue um bastão de vidro limpo e seco, 

mergulhe-o dentro do líquido contido no tubo e faça ranhuras atritando o bastão 

nas paredes internas de cada um dos tubos e observe atentamente. Se necessário, 

acrescente o observado após a ranhura pelo bastão de vidro na tabela 

  



 

Tubo Adição de 2mL da 

solução contendo 

Observação após adição de 10 

gotas da solução V 

(Na2HPO4) 

     -turvou/não turvou- 

Observação após 

ranhura no tubo 

I NH4
+(aq)     

II Na+(aq)     

III Mg2+(aq)     

IV Ca2+(aq)     

  

Q2- a) A formação de precipitado indica formação de espécie que possui baixa 

solubilidade no solvente. Dependendo da quantidade e da espécie formada a solução pode 

turvar em várias intensidades.  Em qual/quais tubo(s) o líquido ficou turvo após mistura 

das soluções? 

 

 

 

 

 

 

Q2- b) REPRESENTE por meio de equação química caso tenha ocorrido transformação 

química em algum(s) dos tubos I, II, III e IV. 

              

Utilize os dados da tabela de solubilidade a seguir para identificar a espécie que provocou 

o turvamento da solução. 

  

 

 



 

Tabela 1: Solubilidade de alguns sais em água a 20°C 

Sal Solubilidade em H2O, a 20°C 

Cloreto de cálcio, CaCl2 Solúvel em água (740g/L) 

Sulfato de magnésio,  MgSO4 Solúvel em água (300g/L) 

Cloreto de sódio, NaCl Solúvel em água (358g/L) 

Nitrato de amônio,  NH4NO3 Solúvel em água (1920g/L) 

Nitrato de sódio,  NaNO3 Solúvel em água (874g/L) 

Nitrato de cálcio,  Ca(NO3)2 Solúvel em água (2710g/L) 

Sulfato de sódio, Na2SO4 Solúvel em água (200g/L) 

Hidrogenofosfato dissódico, Na2HPO4 Solúvel em água (77 g/L) 

Hidrogenofosfato de diamônio, 

(NH4)2HPO4 

Solúvel em água (690g/L) 

Hidrogenofosfato de magnésio, 

MgHPO4 

Praticamente insolúvel (0,25 g/L) 

Hidrogenofosfato de cálcio, CaHPO4 Praticamente insolúvel (0,1 g/L) 

Fonte: http://www.merckmillipore.com/BR/pt/product 
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Q3 - No vídeo P4Tree o pesquisador afirma que o material que vem sendo desenvolvido 

e testado na forma de sachê nos mictórios é capaz de aderir na sua superfície o fósforo 

contido em um líquido. 

 

Considerando as observações do experimento, qual(is) cátion(s) dentre os apresentados 

seria(m) mais adequado(s) à constituição do material do P4Tree para capturar o fósforo 

contido na urina? EXPLIQUE sua resposta levando em conta a composição da urina, 

como visto na atividade anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

O pesquisador Arthur Silva, na escolha do material para retirar o fósforo (P) da urina, 

precisou realizar vários testes. Um deles foi testar se a solução ainda permanecia com 

fósforo após passar pelo material capturador. 

 

Q4- ESCREVA com suas palavras um procedimento para um experimento que comprove 

se o material selecionado para retirar todo o fósforo da urina foi eficiente ou não. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Nesta atividade foi possível testar experimentalmente a diferença de solubilidade de sais 

em água. Usamos a solução de hidrogenofosfato dissódico (Na2HPO4), identificada como 

solução V, para simular a urina. As outras soluções estavam simulando possibilidades de 

cátions presentes no material capturador de fósforo, na verdade de fosfatos, da urina. A 

turvação ou opacidade visualizada ao misturarem duas soluções indica a formação de uma 

espécie pouco solúvel que precipita. Essa observação é um indício de transformação 

química. 

 

Na química representamos por meio de equação apenas as transformações, sejam elas 

químicas ou físicas. Vejamos a questão 2, item b. 

 

Nos tubos I e II não deveria ter ocorrido mudança visual, uma vez que as espécies 

presentes nas soluções, mesmo após a mistura, continuam solúveis, sem possibilidade de 

formação de espécie com baixa solubilidade. 

  

Tubo I: 

NH4
+(aq)   + NO3

-(aq)   +      2Na+ (aq) + HPO4
2- (aq)       → não ocorre precipitação 

Nitrato de amônio                   +         hidrogenofosfato dissódico 

 

 

 Tubo II: 

NaCl(aq)     +      Na2HPO4(aq)        →     não ocorre precipitação 

Cloreto de sódio   +   hidrogenofosfato dissódico 

 

Diferentemente do que ocorreu nos tubos III e IV.  

Tubo III: 

MgSO4(aq)          +      Na2HPO4(aq)         →   Na2SO4(aq)    +     MgHPO4(s)  

Sulfato de magnésio + hidrogenofosfato dissódico    →  sulfato de sódio  +   hidrogenofosfato de magnesio 

  

A tabela de solubilidade mostra que o sulfato de sódio é solúvel, mas o hidrogenofosfato 

de magnésio (MgHPO4) possui baixa solubilidade e sua precipitação provocou o aspecto 

turvo na mistura. 



Tubo IV: 

Ca(NO3)2(aq)  +      Na2HPO4(aq)              →     2NaNO3(aq)    +          CaHPO4(s)  

Nitrato de cálcio   +   hidrogenofosfato dissódico    →     nitrato de sódio         +      hidrogenofosfato de 

cálcio 

  

Pela consulta na tabela de solubilidade podemos fazer duas afirmações. 1) A mistura das 

duas soluções no tubo 4 ficou turva pela formação do hidrogenofosfato de cálcio, sal 

praticamente insolúvel;2) a diferença na intensidade da turbidez na adição de 

hidrogenofosfato dissódico (urina) nos tubos III e IV está relacionada à diferença de 

solubilidade dos sais que precipitaram. A turbidez do frasco III foi devida à formação de 

sal – hidrogenofosfato de magnésio -cuja solubilidade (0,25 g/L) é superior à do sal 

formado no tubo IV – hidrogenofosfato de cálcio – de solubilidade igual a 0,1g/L. 

Considerando mesmas quantidades e mesma concentração, quanto menor a solubilidade 

do produto formado mais turva fica a mistura. 

 

Cada soluto possui um limite de solubilidade (há casos de limite infinito como na 

dissolução do etanol em água nas condições ambientais). Esse limite depende do solvente, 

da temperatura e da pressão (quando envolver gás). Podemos encontrar os valores desse 

limite na forma de tabela ou gráfico. Estes valores são obtidos experimentalmente.  

  

Em um gráfico de solubilidade em água temos como eixo das ordenadas (y) a massa de 

soluto em gramas para cada 100g de água e no eixo das abscissas (x) a temperatura da 

água. Usamos como pontos para a construção da curva de solubilidade de um dado soluto, 

as quantidades máximas (em gramas) de soluto, em cada temperatura, que é dissolvida 

em 100 gramas de água (H2O). No gráfico, qualquer ponto que faça parte da curva de 

solubilidade de um soluto corresponde a uma solução saturada que é definida como 

solução que contém o limite da quantidade de soluto que o solvente consegue 

dissolver. No gráfico 1 a seguir, o ponto B, por fazer parte da curva de solubilidade, 

corresponde a uma solução saturada. Qualquer ponto abaixo da curva de solubilidade 

corresponderá a uma solução insaturada, ou seja, aquela em que a quantidade de 

soluto dissolvido é menor que o limite que o solvente consegue dissolver, tal como o 

ponto C. 

 



Quando se adiciona quantidade de soluto maior que o limite da sua dissolução haverá 

formação de precipitado (ou corpo de chão). O ponto A corresponde ao de uma solução 

que contém quantidade de soluto dissolvido igual ao limite e também soluto em 

quantidade superior ao limite que fica insolúvel, como precipitado. 

 

Gráfico 1 - Curva de solubilidade: solução saturada com precipitado (A), solução saturada (B) e solução 

insaturada(C) 

 

 

 

 

                             

Fonte: Fogaça, 2019 

  

É possível conseguir formar uma solução que contenha quantidade de soluto dissolvido 

superior ao limite. Quando isso ocorre dizemos ter obtido uma solução supersaturada. As 

soluções supersaturadas são instáveis e choque mecânico (como atrito nas paredes do 

frasco!), choque térmico e, em certos casos, ondas sonoras que serão capazes de promover 

a precipitação do excesso de soluto (quantidade maior que limite da solubilidade) que se 

encontrava dissolvido. É possível também, em alguns casos, formar uma solução 

supersaturada por alterações de temperatura. 

 

No procedimento 4 do experimento desta atividade foi usado um bastão de vidro para 

friccionar as paredes dos frascos. Isso foi solicitado porque quando não se observa 

precipitação (turvação) perceptível na mistura de cátions Mg2+ com ânions 

hidrogenofosfato (HPO4
2-) pode ter sido formada uma solução supersaturada. Assim era 

esperado alteração com melhor visualização da turvação após a fricção do bastão de vidro 

apenas no tubo III. 

 

Concluindo, soluções supersaturadas são instáveis em oposição às soluções saturadas, 

insaturadas e saturadas com precipitado que são normalmente estáveis. A título de 

curiosidade, o mel é um exemplo de solução supersaturada de açúcares. Por ser instável, 

sua cristalização (mel que açucara ou se torna “empedrado”) não pode ser motivo de 

dúvida de sua origem.  
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Fósforo como fertilizante  

 

O vídeo P4Tree em mais de uma passagem mostra a importância do 

Fósforo (P) para as plantas. 

  

 

 Você reconhece o efeito da deficiência de fósforo em alguma planta? 

  

 

Figura 1 – Sintoma da deficiência de Fósforo na folha do milho 

  

Fonte: Nutrição de safras. Disponível em: https://www.nutricaodesafras.com.br/fosforo#phosphorus-

deficiency-in-plants. Acesso em 04 mar. 2019. 

Os sintomas característicos da deficiência de fósforo incluem arroxeamento na parte 

inferior da folha, floração retardada, atraso no crescimento em plantas jovens, morte das 

folhas mais velhas e caule delgado.   

 

Para suprir as necessidades de fósforo de uma planta devem ser levadas em conta 

características como pH do solo, textura e estrutura do solo além do tipo de cultura a ser 

desenvolvida.  

 

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

ou sintética, fornecedora de um ou mais nutrientes de plantas. 
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Nesta atividade, iremos analisar os rótulos de fertilizantes usados em jardins e hortas. 

  

Fertilizante 1: 

 

Níveis de Garantia 

Nitrogênio total (N)                                        

  

12% Enxofre (S) 5% 

Fósforo (P2O5) (sol. CNA + água) 5% Ferro (Fe) 0,2% 

Potássio (K2O) (sol. água) 15% Magnésio (Mg) 1% 

Boro (B) 0,06% Manganês (Mn) 0,08% 

Cálcio 1% Molibdênio (Mo) 0,005% 

Cobre (Cu) 0,05% Zinco 0,2% 

Natureza Física: Farelado (mineral misto) 

RECOMENDAÇÕES DE USO: 

Utilização Dosagem Frequência Modo de aplicação 

Vasos ou 

irrigação 

10 g (1 colher de 

sobremesa) diluir em 1 

litro de água 

A cada 15 dias Regar a terra conforme 

o tamanho do vaso ou 

tamanho da planta 

Plantas 

Jovens 

150 g por planta A cada 60 dias Espalhar sobre a terra, 

ao redor da planta, 

formando um arco 

igual ao da copa 
Plantas 

Adultas 

Distribuir 150g/m2 em 

baixo de toda a copa da 

árvore 

A cada 60 dias 

   

 

 



 

 

 

Fertilizante 2: 

UTILIZAÇÃO DOSAGEM FREQUÊNCIA MODO DE 

APLICAÇÃO 

Vasos, 

Jardineiras e 

Forrações 

10 g (1 colher de 

sobremesa) diluir em 

1 litro de água 

A cada 15 dias Regar a terra conforme o 

tamanho do 

vaso/jardineira/canteiro 

Gramados De 100 a 150 g /m2 A cada 120 dias Espalhar sobre a grama 

de preferência após o 

corte e regar bem em 

seguida 

Arbustos e 

Plantas 

Ornamentais 

Altura até 0,5 m – 

30g 

De 0,5 a 1,5 m – 60g 

Acima de 1,5 m – 

100g 

A cada 45 dias Espalhar sobre a terra, ao 

redor da planta, evitando 

o contato com o tronco 

  

Níveis de Garantia: 

Nitrogênio total (N)                                        

  

13% Enxofre (S) 5% 

Fósforo (P2O5) (sol. CNA + água) 5% Ferro (Fe) 0,2% 

Potássio (K2O) (sol. água) 13% Magnésio (Mg) 1% 

Boro (B) 0,04% Manganês (Mn) 0,08% 

Cálcio 1% Molibdênio (Mo) 0,005% 

Cobre (Cu) 0,05% Zinco 0,15% 



 

Natureza Física: Farelado (mineral misto) 

  

Fertilizante 3: 

 

 

QUESTÕES 

  

Q1 - Estes fertilizantes são conhecidos como fertilizantes NPK. Analisando a composição 

desses rótulos INDIQUE quais os componentes se relacionam com o nome NPK. 

 

  

 

 

 

Q2 - INDIQUE o estado físico em que cada um deles é vendido. JUSTIFIQUE. 

Estado físico do Fertilizante 1: ____________ 

 



 

 

 

 

Justificativa: 

 

 

 

 

Estado físico do Fertilizante 2: ____________ 

Justificativa: 

 

 

 

 

 

Estado físico do Fertilizante 3: ___________ 

Justificativa: 

 

 

 

 

 

 

Q3 - Como podemos observar no rótulo 1, ao utilizar em vasos, jardineiras e forrações há 

recomendação de dosagem de 10g por litro de água mas se o uso for em gramado a 

dosagem é de 100g por m2. EXPLIQUE o motivo dessa mudança de unidades. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Q4 - Os rótulos não apresentam título “composição” mas sim “nível de garantia”. 

INDIQUE uma possível diferença entre os termos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q5- Um nutriente essencial é uma espécie química sem a qual a planta não vive. Vários 

são os elementos minerais necessários à nutrição da planta. De acordo com a 

disponibilidade teremos macronutrientes ou micronutrientes. Nutrientes que a planta 

necessita assimilar em maior quantidade são conhecidos como macronutrientes. Os 

micronutrientes são aqueles necessários à planta em menor proporção. Para os 

componentes apresentados no rótulo do fertilizante 3, INDIQUE os macronutrientes e os 

micronutrientes. JUSTIFIQUE. 

  

Macronutrientes: ________, ___________, ________ 

Micronutrientes: __________, ___________, _______, _________, ___________ 

JUSTIFICATIVA: 

 

 

 

 

 

Q6 - CALCULE a massa de fósforo, em termos de P2O5, contida em 1kg do fertilizante 

nº 1. 

 

 

 

 

 



 

Q7 - No vídeo P4Tree o pesquisador Arthur Silva mostra para a cidade de Belo 

Horizonte/MG o montante de fósforo que é desperdiçado na urina. Utilizando também os 

valores encontrados no item anterior (Q6), CALCULE a massa de fertilizante (rótulo nº 

1) que poderia deixar de ser produzida anualmente caso não houvesse desperdício do 

fósforo da urina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q8 - O valor encontrado na questão anterior é considerado relevante? Vale a pena? 

Leia atentamente os dados referentes à importação brasileira de fertilizantes fosfatados 

na figura a seguir. Considere os dados referentes à massa de fertilizante fosfatado 

calculado no item anterior, considere ainda que população brasileira possui mais de 208 

milhões de habitantes. 

 

Figura 2: :Importação de fertilizantes fosfatados no Brasil em 2018. 

 

Fonte: Boletim informativo Globalfert, abr./2019. Disponível em: https://globalfert.com.br/boletins-gf/20. 

Acesso em 07 jun.2019 

 

https://globalfert.com.br/boletins-gf/20
https://globalfert.com.br/boletins-gf/20


 

 

 

a) CALCULE a massa de fertilizante que seria produzida caso toda a urina humana do 

Brasil fosse captada pelo P4Tree. 

 

 

 

 

 

 

 

b) CALCULE a porcentagem da economia na importação, somente pela captação de 

fósforo da urina no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Formule uma RESPOSTA com justificativa aos questionamentos que iniciaram o 

enunciado desta questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Q 9- Segue link de 4 notícias sobre a crise na produção de fertilizantes nitrogenados pela 

Petrobras. Discuta os posicionamentos e informações contidas nos textos com seu grupo 

( 4 a 6 componentes). Textos no anexo 1. 

A partir da leitura e discussão no grupo, REDIJA um parágrafo sobre a opinião do grupo 

que contemple: os impactos na produção e preço dos fertilizantes nitrogenados, mão de 

obra e espaço ociosos, incentivo à pesquisa, lucro/prejuízo a longo prazo para o Brasil. 

Imponha a marca do grupo no texto ressaltando as divergências, se houver. 

 

Notícia 1 

ORDOÑEZ, Ramona. Petrobras tenta arrendar fábricas de fertilizantes para evitar 

fechamento: Desde março, a estatal decidiu fechar as unidades na Bahia e em Sergipe, 

mas pressões políticas fizeram com que adiasse a medida. Globo.com, 10/01/2019. 

Disponível em: https://oglobo.globo.com/economia/petrobras-tenta-arrendar-fabricas-

de-fertilizantes-para-evitar-fechamento-23360692. Acesso em 07 abr. 2019. 

Notícia 2 

PETROBRAS prepara saída do setor de fertilizantes: Petrobras iniciou nessa quinta-feira 

(10) o processo de arrendamento das fábricas de fertilizantes do Sergipe (Farfen-SE) e da 

Bahia (Farfen-BA); país é o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo e, hoje, 

importa mais de 75% do que utiliza; para a FUP, as concessões deixarão o país refém das 

variações de preços do mercado internacional, o que impacta negativamente na estratégia 

de produção e na soberania nacional. Brasil 247, 11/01/2019. Disponível em:  

https://www.brasil247.com/pt/247/economia/380056/Petrobras-prepara-sa%C3%ADda-

do-setor-de-fertilizantes.htm. Acesso em 07 abr. 2019. 

 

Notícia 3: 

UNIDADES de fertilizantes da Petrobras serão arrendadas. O plano de negócios prevê a 

saída completa da petroleira do segmento de fertilizantes. 12 /02/ 2019. Confederação 

Nacional do Ramo Químico. Disponível em:  http://cnq.org.br/noticias/unidades-de-

fertilizantes-da-petrobras-serao-arrendadas-3d93/. Acesso em 07 abr. 2019. 

  

Notícia 4: 

PAMPLONA, Nicola. Petrobras abre processo para arrendar fábricas de fertilizantes na 

Bahia e em Sergipe: A companhia não tem mais interesse em permanecer no setor. 

10/01/2019. Folha de São Paulo. Disponível em: 

https://oglobo.globo.com/economia/petrobras-tenta-arrendar-fabricas-de-fertilizantes-para-evitar-fechamento-23360692
https://oglobo.globo.com/economia/petrobras-tenta-arrendar-fabricas-de-fertilizantes-para-evitar-fechamento-23360692
https://oglobo.globo.com/economia/petrobras-tenta-arrendar-fabricas-de-fertilizantes-para-evitar-fechamento-23360692
https://www.brasil247.com/pt/247/economia/380056/Petrobras-prepara-sa%C3%ADda-do-setor-de-fertilizantes.htm
https://www.brasil247.com/pt/247/economia/380056/Petrobras-prepara-sa%C3%ADda-do-setor-de-fertilizantes.htm
https://www.brasil247.com/pt/247/economia/380056/Petrobras-prepara-sa%C3%ADda-do-setor-de-fertilizantes.htm
https://www.brasil247.com/pt/247/economia/380056/Petrobras-prepara-sa%C3%ADda-do-setor-de-fertilizantes.htm
http://cnq.org.br/noticias/unidades-de-fertilizantes-da-petrobras-serao-arrendadas-3d93/
http://cnq.org.br/noticias/unidades-de-fertilizantes-da-petrobras-serao-arrendadas-3d93/
http://cnq.org.br/noticias/unidades-de-fertilizantes-da-petrobras-serao-arrendadas-3d93/
http://cnq.org.br/noticias/unidades-de-fertilizantes-da-petrobras-serao-arrendadas-3d93/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/01/petrobras-abre-processo-para-arrendar-fabricas-de-fertilizantes-na-bahia-e-em-sergipe.shtml


https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/01/petrobras-abre-processo-para-

arrendar-fabricas-de-fertilizantes-na-bahia-e-em-sergipe.shtml. Acesso em: 07 abr. 2019. 

   

Q10 - Como a urina vem sendo usada no mundo?  

 Questão para ser realizada em grupo. Leia um dos textos (artigos/reportagens) a seguir 

(um texto por grupo). Após exposição de cada grupo REDIJA um texto comparando a 

forma com que a urina, um rejeito, vem sendo utilizada em alguns locais do planeta. Obs. 

Textos no anexo II. 

  

1) Trocando em Miúdo: Uso de urina como fertilizante é exemplo de economia 

sustentável. (20/09/2016). Disponível em:  

http://radioagencianacional.ebc.com.br/economia/audio/2016-09/trocando-em-miudo-

uso-de-urina-como-fertilizante-e-exemplo-de-economia. Acesso em: 31 mar. 2019 

2) Peecycling: você já pensou em reciclar o xixi? 

Disponível em:  https://www.ecycle.com.br/component/content/article/67-dia-a-

dia/3559-peecycling-voce-ja-pensou-em-reciclar-o-xixi.html. Acesso em 31 mar. 2019 

 

3) Instituto reutiliza urina humana tratada em plantações nos EUA. (25/08/2016). 

Disponível em: 

https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Agricultura/noticia/2016/08/instituto-

reutiliza-urina-humana-tratada-em-plantacoes-nos-eua.html. Acesso em 31 mar. 2019. 

  

4) Saiba como a Holanda aproveita a urina para transformá-la em fertilizante. 

(08/08/2017). Disponível em: https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/saiba-

como-a-holanda-aproveita-a-urina-para-transforma-la-em-fertilizante/. Acesso em 31 

mar.2019. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta atividade você pôde analisar rótulos de fertilizantes encontrados no comércio. Em 

todos há uma relação de nutrientes, macronutrientes e micronutrientes, que são espécies 

químicas com funcionalidades importantes no desenvolvimento do vegetal. Em uma 

comparação mais atenta verificamos que os diversos componentes são, com exceção do 

enxofre ausente no fertilizante nº 3, os mesmos. Há diferenças nos teores das espécies 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/01/petrobras-abre-processo-para-arrendar-fabricas-de-fertilizantes-na-bahia-e-em-sergipe.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/01/petrobras-abre-processo-para-arrendar-fabricas-de-fertilizantes-na-bahia-e-em-sergipe.shtml
http://radioagencianacional.ebc.com.br/economia/audio/2016-09/trocando-em-miudo-uso-de-urina-como-fertilizante-e-exemplo-de-economia
http://radioagencianacional.ebc.com.br/economia/audio/2016-09/trocando-em-miudo-uso-de-urina-como-fertilizante-e-exemplo-de-economia
http://radioagencianacional.ebc.com.br/economia/audio/2016-09/trocando-em-miudo-uso-de-urina-como-fertilizante-e-exemplo-de-economia
http://radioagencianacional.ebc.com.br/economia/audio/2016-09/trocando-em-miudo-uso-de-urina-como-fertilizante-e-exemplo-de-economia
https://www.ecycle.com.br/component/content/article/67-dia-a-dia/3559-peecycling-voce-ja-pensou-em-reciclar-o-xixi.html
https://www.ecycle.com.br/component/content/article/67-dia-a-dia/3559-peecycling-voce-ja-pensou-em-reciclar-o-xixi.html
https://www.ecycle.com.br/component/content/article/67-dia-a-dia/3559-peecycling-voce-ja-pensou-em-reciclar-o-xixi.html
https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Agricultura/noticia/2016/08/instituto-reutiliza-urina-humana-tratada-em-plantacoes-nos-eua.html
https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Agricultura/noticia/2016/08/instituto-reutiliza-urina-humana-tratada-em-plantacoes-nos-eua.html
https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Agricultura/noticia/2016/08/instituto-reutiliza-urina-humana-tratada-em-plantacoes-nos-eua.html
https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Agricultura/noticia/2016/08/instituto-reutiliza-urina-humana-tratada-em-plantacoes-nos-eua.html
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/saiba-como-a-holanda-aproveita-a-urina-para-transforma-la-em-fertilizante/
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/saiba-como-a-holanda-aproveita-a-urina-para-transforma-la-em-fertilizante/
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/saiba-como-a-holanda-aproveita-a-urina-para-transforma-la-em-fertilizante/


químicas em cada fertilizante e um detalhe: nos três fertilizantes o fósforo (P), descrito 

como P2O5 por força de regulamentação do Ministério da Agricultura brasileiro, é um 

macronutriente e, portanto, um nutriente necessário para a planta em maior proporção. 

 

A leitura e discussão das reportagens nos fornecem informações acerca da importância 

social e econômica do uso e produção de fertilizantes no Brasil. Pelos cálculos da questão 

8 foi possível dimensionar o desperdício de fósforo da urina que atualmente continua 

sendo descartada e avaliar o impacto de sua utilização. Não só impacto econômico, mas 

também ambiental. Assim, o termo nutriente, que a princípio só percebemos contribuição 

positiva, também possui um lado nefasto quando sua utilização não prevê captação para 

reuso. 

   

REFERÊNCIAS 

ZANCHETA, P.G. Recuperação e tratamento da urina humana para uso agrícola. 

83 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Espírito Santo, jun. 2007. 

Disponível em: http://repositorio.ufes.br/handle/10/3889. Acesso em: 20 fev. 2019. 
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Momento de fama                                                   

  

O vídeo P4Tree foi produzido para divulgar uma pesquisa 

científica brasileira atual focada na química sustentável. Nele há 

informação visual (imagem estática, imagem em movimento, 

legenda) e sonora.  Do nosso ponto de vista, um vídeo curto 

imprime menor desgaste ao espectador, conseguindo, no entanto, veicular conteúdo 

extenso. Apesar de sua curta duração, o vídeo apresentou muitas ideias e informações.  

 

O vídeo P4Tree tem duração de cerca de 3 minutos, mas foi concebido para ter menos de 

2 minutos.  Isso significa que para ter sentido e coesão deve-se considerar uma margem 

de expansão desse vídeo. Nesta atividade você e os componentes de seu grupo serão os 

protagonistas, produtores e editores de um vídeo de curta duração. Mãos à obra! 

  

Forme grupo de 5 a 6 integrantes. 

Escolha um tema de seu interesse dentre aqueles que surgiram no vídeo P4Tree. 

Tema 1: Eutrofização 

a) O que é a eutrofização? 

b) Como se dá sua formação 

c) Quais as espécies químicas envolvidas 

d) Exemplos na cidade 

  

Tema 2: Mineração Urbana 

a) Definição de Mineração Urbana 

b) Histórico da mineração urbana no Brasil 

c) Quais as espécies químicas mais mineradas e potencial aproveitado 

d) Qual a relação entre mineração urbana e economia circular 

  

Tema 3: História do Fósforo 

a) Descoberta do fósforo 

b) Usos do fósforo (presente, passado e futuro) 

c) Fontes de fósforo 

d) Espécies químicas mais encontradas contendo o elemento fósforo  



  

 Tema 4: Sustentabilidade Química 

a) O que é Química Verde ou Química sustentável? 

b) História da Química Verde: quando surgiu, como e por quem? 

c) Desenvolvimento tecnológico e sustentabilidade: exemplos de ações positivas 

  

Seu grupo deve produzir um vídeo curto com duração de 2 minutos a, no máximo, 5 

minutos, seguindo o roteiro proposto pelo grupo. 

Após a finalização, entregue roteiro, vídeo e avaliação dessa atividade contendo as 

dificuldades encontradas. 

Assista aos demais vídeos produzidos e você verá que muitos percalços são comuns e 

resolvidos de maneiras distintas que podem ser compartilhadas. 

Você pode compartilhar seu vídeo em uma plataforma como o YouTube. 

  

 

Instruções: 

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

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 criativo para o vídeo. 

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

produção de seu vídeo. 

  

Dicas: 

Caso você não tenha familiaridade com produção de vídeo assista um tutorial. Acesse no 

YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=SxDMfU0_YHc&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=SxDMfU0_YHc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=SxDMfU0_YHc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=SxDMfU0_YHc&feature=youtu.be


Direitos autorais e direito de imagem são sérios e o uso de imagem, música, texto, etc. 

sem autorização de quem os detém pode causar transtornos desnecessários. Como 

sugestão de músicas de acesso livre veja o link: http://freemusicarchive.org.  

  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Um exemplo para ajudar e que pode ser seguido: 

 

O vídeo P4Tree foi pensado a partir de um outro vídeo, que não chegava a dois minutos 

de duração e, no entanto, conseguia passar muitas ideias.  

 

Quando vamos criar algo, é importante conhecer bem o meio de comunicação que vamos 

usar. O melhor jeito de fazer isso é usando esse meio de maneira crítica. Ou seja, se você 

quer escrever bem, deve ler bastante e ler com cuidado, prestando atenção como o autor 

escreveu suas ideias. No caso do vídeo é a mesma coisa. Assistir muitos vídeos curtos, 

prestando atenção em como eles foram organizados, pode te dar ideias valiosas.  

 

Foram feitas diversas reuniões para entendermos a dinâmica do vídeo que usamos de 

modelo. Esse trabalho se deu de forma colaborativa. Ao colocar o video para rodar e parar 

a cada novo detalhe, conseguimos “dissecar” o vídeo e encontramos a seguinte sequência:  

1. Concepção de Ciência. O que é ciência para o pesquisador/narrador 

2. Apresentação da pessoa (pesquisador) 

3. Apresentação do problema, da forma como o(a) pesquisador(a) percebe o 

problema (busca por imagem de referência) 

4. Descrição de como funciona o aparato solucionador, o que a pessoa do 

pesquisador(a) pensou para elaboração do dispositivo 

5. Exibição do prêmio (imagem) 

6. Descrição por fala acerca do processo de fazer e dos entraves e superações 

7. Relação ciência/comunidade/ na percepção da pessoa do(a) pesquisador (a) 

que serviu como modelo. 

  

A produção de um vídeo pode promover descoberta de talentos adormecidos. Assim... 

não desanimar é uma boa dica. Para tratar as questões propostas no seu tema pense nas 

http://freemusicarchive.org/
http://freemusicarchive.org/


ideias da química verde da atividade introdutória e do vídeo P4Tee. A busca pelas 

respostas através de pesquisa/entrevista para guiar seu vídeo também possibilita o 

encontro de muitas informações novas que poderão ou não fazer parte do seu vídeo.  

  

 

 

 

Anexo I Textos Questão 09 Atividade 4 - Fósforo como fertilizante 

 

Notícia 1 

ORDOÑEZ, Ramona. Petrobras tenta arrendar fábricas de fertilizantes para evitar 

fechamento: Desde março, a estatal decidiu fechar as unidades na Bahia e em Sergipe, 

mas pressões políticas fizeram com que adiasse a medida. Globo.com, 10/01/2019. 

Disponível em: https://oglobo.globo.com/economia/petrobras-tenta-arrendar-fabricas-

de-fertilizantes-para-evitar-fechamento-23360692. Acesso em 07 abr. 2019. 

  

 

RIO - Sem poder vender, nem encerrar as operações, a Petrobras anunciou nesta quinta-

feira o início de um processo licitatório em busca de interessados no arrendamento (uma 

espécie de aluguel) para as duas fábricas de fertilizantes nitrogenados, a Fafen Bahia e a 

Fafen Sergipe.  As duas unidades dão prejuízos desde 2016, e somente em 2017 as duas 

registraram perdas de R$ 800 milhões. 

 

Logo após anunciar o fechamento das duas fábricas em março do ano passado, surgiram 

fortes pressões políticas dos governos estaduais, de deputados e de representantes dos 

https://oglobo.globo.com/economia/petrobras-tenta-arrendar-fabricas-de-fertilizantes-para-evitar-fechamento-23360692
https://oglobo.globo.com/economia/petrobras-tenta-arrendar-fabricas-de-fertilizantes-para-evitar-fechamento-23360692
https://oglobo.globo.com/economia/petrobras-tenta-arrendar-fabricas-de-fertilizantes-para-evitar-fechamento-23360692


sindicatos dos petroleiros por conta do impacto negativo nas regiões. A Petrobras decidiu 

suspender a hibernação das duas unidades por um prazo que terminou em outubro e foi 

prorrogado até o próximo dia 31. 

 

 

 

 

A ideia de arrendamento começou a ser avaliada pelos técnicos da estatal desde outubro 

do ano passado e agora a Petrobras decidiu que seria a melhor solução. A estatal espera 

um resultado positivo em seu projeto de encontrar interessados nas duas fábricas ainda 

este mês, considerando que o prazo para o início da hibernação. No ano passado, a estatal 

calculou que o custo de manter as duas unidades hibernando é da ordem de R$ 300 mil 

por ano. 

 

O processo licitatório que começa nesta quinta-feira inclui também os terminais 

marítimos de amônia e ureia no Porto de Aratu (BA). Mesmo que decidisse vender as 

duas fábricas, estaria impedida por conta da liminar do Supremo Tribunal Federal (STF) 

que determina que a venda do controle de empresas tem que ser aprovadas pelo 

Congresso. 

Em março de 2018 quando anunciou sua decisão de fechara unidades, a Petrobras alegou 

que os fertilizantes nitrogenados produzidos pelas duas fábricas não estavam conseguindo 

competir com os produtos importados por terem custos elevados usando o Gás Natural 

Liquefeito (GNL) importado como matéria-prima.  

 

As unidades dão resultados negativos desde 2016.A Fafen-BA é uma unidade de 

fertilizantes nitrogenados com capacidade de produção total de ureia de 1.300 t/dia. 

Também comercializa amônia, gás carbônico e agente redutor líquido automotivo (Arla 

32). A Fafen-SE é uma unidade de fertilizantes nitrogenados com capacidade de produção 

total de ureia de 1.800 t/dia. Também comercializa, amônia, gás carbônico e sulfato de 

amônio (também usado como fertilizante). 

 

Notícia 2 



PETROBRAS prepara saída do setor de fertilizantes: Petrobras iniciou nessa quinta-feira 

(10) o processo de arrendamento das fábricas de fertilizantes do Sergipe (Farfen-SE) e da 

Bahia (Farfen-BA); país é o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo e, hoje, 

importa mais de 75% do que utiliza; para a FUP, as concessões deixarão o país refém das 

variações de preços do mercado internacional, o que impacta negativamente na estratégia 

de produção e na soberania nacional. Brasil 247, 11/01/2019. Disponível em:  

https://www.brasil247.com/pt/247/economia/380056/Petrobras-prepara-sa%C3%ADda-

do-setor-de-fertilizantes.htm. Acesso em 07 abr. 2019. 

 

 

 

 

 

 

Rede Brasil Atual - A Petrobras iniciou nessa quinta-feira (10) o processo de 

arrendamento das fábricas de fertilizantes do Sergipe (Farfen-SE) e da Bahia (Farfen-

BA). A estatal deixará de ter o controle de uma produção de 3.100 toneladas por dia de 

fertilizantes, que passará para as mãos de empresas privadas. Também serão arrendados 

https://www.brasil247.com/pt/247/economia/380056/Petrobras-prepara-sa%C3%ADda-do-setor-de-fertilizantes.htm
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https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2019/01/petrobras-inicia-processo-de-entrega-do-setor-de-fertilizantes-ao-setor-privado


os terminais marítimos no Porto de Aratu (BA), com capacidade de armazenagem e 

carregamento de 50 mil toneladas dos produtos. 

 

Os números representam 30% de toda a produção brasileira. O país é o quarto maior 

consumidor de fertilizantes do mundo e, hoje, importa mais de 75% do que utiliza. Para 

a Federação Única dos Petroleiros (FUP), as concessões deixarão o país refém das 

variações de preços do mercado internacional, o que impacta negativamente na estratégia 

de produção e na soberania nacional. 

 

"A saída da Petrobras do segmento de fertilizantes, além de comprometer a soberania 

alimentar, coloca o país na direção contrária de outras grandes nações agrícolas, cujos 

mercados de fertilizantes estão em expansão", afirma a entidade. Os petroleiros temem 

que as medidas possam elevar em até 15% os preços dos produtos. 

 

Perder o controle do setor pode impactar em outras áreas e encarecer toda uma cadeia 

produtiva e estratégica para o país, alerta a FUP. "O abandono do segmento torna o país 

dependente dos preços internacionais (...) A Petrobras é a grande produtora nacional de 

gás natural e, estrategicamente, deveria manter suas operações e investimentos no setor 

de fertilizantes para garantir o abastecimento e a estabilidade dos preços", afirma. 

 

A entrega de recursos estratégicos vai no sentido contrário das políticas que foram 

adotadas durante os governos dos anos 2000. "Os governos Lula e Dilma trabalharam 

para reduzir a dependência externa, através da implementação do Plano Nacional de 

Fertilizantes e da ampliação da participação da Petrobras no setor, com desenvolvimento 

de novas fábricas, como a Fafen Uberaba e a Fafen Mato Grosso do Sul, que chegou a ter 

85% das obras concluídas, mas foi paralisada pela gestão de Pedro Parente." 

 

Parente, que foi presidente da empresa durante o governo de Michel Temer (MDB), já 

havia iniciado o processo de entrega do setor de fertilizantes. "Logo após o golpe que 

derrubou Dilma Rousseff, a empresa anunciou a venda das fábricas de Araucária e do 

Mato Grosso do Sul, cujas negociações foram suspensas no início de julho, após o 

Supremo conceder liminar proibindo a venda de empresas públicas sem autorização do 

Legislativo", completa a FUP. 

 



Agora, a empresa sob comando de Roberto Castello Branco, indicado pelo presidente Jair 

Bolsonaro (PSL), acelera o projeto do governo Temer e deixa o Brasil distante de uma 

autossuficiência no setor, que quase foi alcançada. "Se as novas plantas estivessem 

produzindo, a necessidade de importação de fertilizantes seria inferior a 10%. Ou seja, o 

Brasil passaria a ser praticamente autossuficiente com a perspectiva de se tornar o maior 

produtor mundial de alimentos. Agora, o país caminha para a total dependência do setor 

privado e das multinacionais", completa a entidade. 

 

  

Notícia 3 

UNIDADES de fertilizantes da Petrobras serão arrendadas. O plano de negócios prevê a 

saída completa da petroleira do segmento de fertilizantes. 12 /02/ 2019. Confederação 

Nacional do Ramo Químico. Disponível em:  http://cnq.org.br/noticias/unidades-de-

fertilizantes-da-petrobras-serao-arrendadas-3d93/. Acesso em 07 abr. 2019. 

 

O plano de negócios prevê a saída completa da petroleira do segmento de 

fertilizantes 

  

A Petrobras iniciou oficialmente tentativas para arrendar suas fábricas de fertilizantes 

nitrogenados (Fafens) em Sergipe e na Bahia. Com isso, a estatal quer pôr fim a um 

impasse que perdura desde o ano passado. O objetivo é identificar interessados em 

assumir a operação das “Fafens” e, assim, evitar o fechamento das plantas, que já não 

fazem mais parte dos planos da petroleira. 

 

A estatal lançou semana passada a etapa de pré-qualificação para habilitar eventuais 

interessados em arrendar as fábricas. Caso o interesse se confirme, a companhia fará uma 

licitação para escolher o novo operador das fafens nordestinas. 

 

http://cnq.org.br/noticias/unidades-de-fertilizantes-da-petrobras-serao-arrendadas-3d93/
http://cnq.org.br/noticias/unidades-de-fertilizantes-da-petrobras-serao-arrendadas-3d93/
http://cnq.org.br/noticias/unidades-de-fertilizantes-da-petrobras-serao-arrendadas-3d93/


Inicialmente, a Petrobras pretendia hibernar as fafens de Sergipe e Bahia devido aos 

prejuízos com a operação das unidades. O plano de negócios da companhia prevê a saída 

completa da petroleira do segmento de fertilizantes. 

 

Além de buscar uma solução para as fábricas de Sergipe e Bahia, a empresa tenta vender 

a fafen de Araucária (PR) e a unidade de Três Lagoas (MS) — a companhia chegou a 

iniciar os desinvestimentos, mas os processos foram interrompidos em meados do ano 

passado depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo 

Lewandowski, proibiu a alienação do controle de estatais e suas subsidiárias sem o aval 

do Congresso. 

  

Mais de mil empregados  

A companhia anunciou em março do ano passado que pretendia interromper as operações 

das unidades ainda no primeiro semestre. A notícia pegou as indústrias locais de surpresa 

e houve então uma pressão política para que a empresa voltasse atrás. De acordo com 

informações técnicas fornecidas pela Petrobras, as duas fábricas empregam cerca de 1,3 

mil pessoas, entre funcionários próprios e terceirizados. 

De um lado do impasse, estão os interesses empresariais da Petrobras, que, em 2017, 

acumulou um prejuízo de cerca de R$ 800 milhões com as duas unidades e não vê mais 

atratividade econômica em mantê-las em operação. 

 

Por outro lado, segundo reportagem do Valor, o impacto da decisão sobre a dinâmica das 

economias locais levou governos estaduais e as indústrias que gravitam no entorno das 

fafens a pedirem ao então presidente da estatal, Pedro Parente, mais tempo para que se 

buscassem medidas alternativas para garantir o suprimento de matérias-primas à indústria 

local. Empresas do setor químico como Braskem, Oxiteno e Unigel utilizam como 

matéria-prima a amônia e o gás carbônico produzidos pelas fafens. 

 

Diante do impasse, a data de hibernação foi então postergada para 31 de outubro. Em 

novembro, o estatal prorrogou o prazo por mais três meses — até janeiro. 

 

 Ao mesmo tempo em que busca interessados no arrendamento das unidades, a Petrobras 

trabalha em conjunto com clientes para garantir o acesso aos insumos a partir de outras 

regiões do país ou do exterior, caso as fafens sejam de fato interrompidas. 



 

A unidade de Camaçari (BA), de 1970, tem capacidade para produção de 1,3 mil 

toneladas por dia de ureia. Já a unidade de Laranjeiras (SE) foi inaugurada em 1982 e 

produz 1,8 mil toneladas diárias. As duas plantas também comercializam amônia e gás 

carbônico, entre outros produtos. 

  

Fafen-BA 

Após 47 anos de operação, a Unidade de Ureia da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados 

da Bahia é parada pela equipe de operação. Às 14:11h do dia 04 de janeiro de 2019, caiu 

o último grão de ureia, que começou a ser fabricada no Brasil no dia 14 de outubro de 

1971. 

A alegação da Petrobras é que necessita formar um estoque de hibernação de 21.500 

toneladas de amônia, e como a planta de amônia passa por dificuldades de operação por 

falta de manutenção, opera a baixa capacidade (63%). Como a essa capacidade a planta 

de ureia absorve toda a produção de amônia, não é possível formar estoque excedente até 

o dia 31/01/19, data prevista para parada total da fábrica e início do fornecimento 

temporário aos clientes de amônia. 

  

Notícia 4 

PAMPLONA, Nicola. Petrobras abre processo para arrendar fábricas de fertilizantes na 

Bahia e em Sergipe: A companhia não tem mais interesse em permanecer no setor. 

10/01/2019. Folha de São Paulo. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/01/petrobras-abre-processo-para-

arrendar-fabricas-de-fertilizantes-na-bahia-e-em-sergipe.shtml. Acesso em 07 abr. 2019. 
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RIO DE JANEIRO A Petrobrás anunciou nesta quinta (9) a abertura de processo para buscar 

interessados no arrendamento de suas fábricas de fertilizante na Bahia e Sergipe. A 

companhia não tem mais interesse em permanecer no setor e já havia anunciado a 

suspensão das operações.  

A busca por novos operadores atende a pleito dos governos dos estados, que não querem 

perder empregos e receitas com o fechamento das unidades. 

A estatal está impossibilitada de vender controle de subsidiárias por liminar do STF 

(Supremo Tribunal Federal) e já havia provisionado em seu balanço perdas com a 

paralisação total das unidades. 

Em comunicado divulgado nesta quinta, a Petrobrás diz que abrirá um prazo para 

manifestação de empresas que possam ter interesse em participar de licitação para o 

arrendamento. 

“A transferência da operação depende da existência de interessados habilitados na etapa 

de pré-qualificação e da realização do processo de licitação”, diz o texto. Além das duas 

fábricas, chamadas de Fafen-BA e Fafen-SE, a Petrobrás incluiu no pacote os terminais 

marítimos de amônia e ureia do porto de Aratu, na Bahia. 

A hibernação das unidades foi anunciada inicialmente em março de 2018, sob a alegação 

de que o negócio de fertilizantes não está mais nos planos da companhia.  

Em comunicado ano mercado na ocasião, a empresa acrescentou que as duas fábricas 

deram prejuízo de R$ 800 milhões em 2017. No fim daquele ano, ainda antes da liminar 

do STF, contabilizou de R$ 1,3 bilhão com os ativos, diante da baixa probabilidade de 

venda. 

“Considerando a baixa perspectiva de sucesso na alienação de determinadas plantas, [a 

Petrobrás] decidiu dar continuidade aos seu posicionamento estratégico de sair desse 

negócio”, explicou a empresa, em seu balanço. 

A ideia era iniciar o processo de hibernação até o fim do primeiro trimestre de 2018, as o 

processo foi adiado a pedido dos estados, que pediram estudos de alternativas para manter 

as fábricas em funcionamento. 



Em outubro, a Petrobrás agendou o início dos procedimentos de hibernação par o próximo 

dia 31. Na Bahia, porém, uma das unidades da fábrica foi paralisada no último dia 4, o 

que levou sindicatos a alertar para a antecipação do processo. 

A Petrobras diz que a suspensão da unidade de produção de ureia ocorreu por excesso de 

estoques e que ela pode voltar a operar até a data da paralisação completa das atividades.  

Na Bahia, os procedimentos para parar a unidade começaram a ser tomados nas últimas 

semanas. Segundo a FUP (Federação Única dos Petroleiros), a produção foi totalmente 

paralisada no último dia 4.  

O procedimento de hibernação seguirá em curso, em paralelo à busca por novos 

operadores. O processo consiste em paralisar as atividades e adotar ações para a 

conservação dos equipamentos e prevenção de impactos ambientais.  

A Petrobras chegou a iniciar as obras de duas novas fábricas de fertilizantes no país, uma 

no Mato Grosso do Sul e outra em Minas Gerais. A primeira, com 80,95% das obras 

construídas, chegou a ser incluída no plano de venda de ativos mas ainda não foi vendida.  

O segundo empreendimento ainda estava em fase inicial e foi descontinuado, com leilão 

dos equipamentos já comprados. 

 

ANEXO II - Textos Questão 10 Atividade 4 - Fósforo como fertilizante  

Texto 1 - Trocando em Miúdo: Uso de urina como fertilizante é exemplo de economia 

sustentável. (20/09/2016). Disponível em:  

http://radioagencianacional.ebc.com.br/economia/audio/2016-09/trocando-em-miudo-

uso-de-urina-como-fertilizante-e-exemplo-de-economia. Acesso em 31 mar. 2019 
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A prosa de hoje, não estranhe, por favor, porque é séria, vai ser sobre urina humana que 

a gente joga fora, mistura com água, é jogada nos rios e que tal usar a urina para fertilizar 

nossas plantações, hein? Vamos nessa. 

  

Pois então. Antes deixa eu explicar a importância da prosa. A urina que a gente joga fora 

tem nitrogênio, potássio e fósforo. Tudo ótimo para melhorar a qualidade da terra onde a 

gente joga a semente, que depois vira alimento. Mas antes é preciso, com certeza, tratar 

a urina porque nem sempre ela está pronta. Por exemplo. A pessoa toma um remédio, 

antibiótico ou o que for. Vai para a urina que vai para o vaso que vai para os rios que 

ficam poluídos, exigindo mais tratamento porque esta água volta para a torneira aí da sua 

casa. 

  

E para tratar a urina para que ela possa ser transformada em fertilizante já tem vários 

métodos sendo usados nos Estados Unidos, o maior produtor de vários alimentos no 

mundo. Entre eles, pode usar o método de congelamento e descongelamento rápido 

quando os remédios ou as doenças presentes na urina são eliminadas. Tem o filtro de 

carvão. Ou então bactérias vivas que transformam o amoníaco da urina em nitrato. Sem 

contar a ureia natural. Tudo fertilizante. 

  

Só adiantando a prosa para mostrar que é científica e séria. Tem cientistas que já estão 

recolhendo urina, na Universidade de Michigan, lá nos Estados Unidos. São banheiros 

sem água onde a urina passa direto para uns tanques de armazenamento e depois passam 

pelo tratamento e depois vão ser usados como fertilizantes em plantações e hortas. Só tem 

um negócio, e os próprios cientistas aceitam. Como é que o povo vai aceitar isso? Eles 

dizem que vai ser preciso uma campanha de esclarecimento. 

  

De bom, só para fechar esta prosa de urina na lavoura, é que ela deixa de ir para os rios, 

muitas vezes com doenças ou mesmo remédios que podem matar peixes e plantas que 

vivem nas águas ou mesmo aumentar o nível de poluição nas mesmas águas que serão 

recolhidas, em outras cidades, para tratamento e consumo humano. 

  

Pronto. Não é atoa que neste ano assembleia da ONU, que está sendo realizada em Nova 

York está cuidando justamente da economia sustentável. Esse é um exemplo. Está vendo 

como a prosa é séria? Aliás, no interior da China, tem mais de dois mil anos que eles 



usam as fezes, humanas e dos animais, para colocar num poço de onde sai o gás que 

depois vira luz ou fogo para cozinhar alimentos ou esquentar a casa. Tão simples que até 

hoje é usado. E a parte seca, depois do gás, vira fertilizante agrícola. 

  

Trocando em Miúdo: Quadro do programa "Em Conta", da Rádio Nacional da 

Amazônia. Aborda temas relacionados a economia e finanças, traduzidos para o 

cotidiano do cidadão. É distribuído em formato de programete, de segunda a sexta-feira, 

pela Radioagência Nacional. 

  

Texto 2 -  Peecycling: você já pensou em reciclar o xixi? 

Disponível em:  https://www.ecycle.com.br/component/content/article/67-dia-a-

dia/3559-peecycling-voce-ja-pensou-em-reciclar-o-xixi.html. Acesso em 31 mar. 2019 

 

Se você sente vontade de fazer suas necessidades fisiológicas, qual é o caminho mais 

comum e correto? Ir ao vaso sanitário. Depois do alívio, as fezes e a urina partem descarga 

abaixo, junto com litros e litros de água, pelas tubulações de esgoto. Em locais com 

infraestrutura, esses dejetos seguem para uma estação de tratamento de esgoto e passam 

por várias etapas até que o líquido se torne apto a ser encaminhado novamente para algum 

rio. 

Uma das etapas do tratamento do esgoto é a redução de nutrientes, como fósforo e 

nitrogênio, oriundos da urina e que favorecem a eutrofização de rios e lagos, apesar de 

serem altamente necessários para o crescimento de plantas. 

Mas se esses nutrientes são benéficos em algumas situações, será que não é possível 

aproveitá-los? A resposta é sim! 

 

Peecycling é o nome criado para quem quer reciclar xixi a fim de reaproveitar seus 

nutrientes: o que também reduz a pegada hídrica e os gastos excedentes em estações de 

tratamento para remover esses nutrientes, considerados “poluentes” em tais contextos. 
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Evitar desperdício de água 

A descarga compartilhada é uma forma de conservação da água. Ou seja, reduzir o 

número de descargas diárias, usadas só para a urina matinal. Isso não ajudará em nada 

para retornar os nutrientes à terra, mas ajuda reduzir a pegada hídrica, o que já pode ser 

um grande começo! 

  

Usar como fertilizante 

Todo mundo está acostumado com a ideia da nutrição do solo com resíduos de animais, 

como os estercos de vaca, que já são comercializados em casas do ramo para fertilizar o 

solo, mas por que não utilizar a urina como fertilizante? 

 

Como urinar fora de um banheiro não é bem visto socialmente (é até proibido em alguns 

países, incluindo o Brasil), você não pode fazer suas necessidades “por aí”, mas você 

pode armazenar a urina e utilizar posteriormente para regar o seu jardim, ou na sua 

compostagem - seja diretamente ou diluindo com uma porção de água. 

 

Se você pode e quer investir um pouco mais nisso, há opções. A primeira e mais popular 

é a descarga seletiva, que reduz a quantidade de água dependendo do uso do vaso sanitário 

(para xixi, a quantidade de água despejada é menor). 

 

Pesquisadores suecos foram além e desenvolveram um sanitário que faz a separação entre 

urina e fezes. Segundo os envolvidos no projeto, as vantagens da separação da urina são 

grandes, como a redução do odor sobrecarregado do esgoto, que é oriundo da fermentação 

da mistura de urina e fezes. 

 

Usar na compostagem 

As plantas e o solo precisam de fósforo para sobreviverem e se desenvolverem, mas nós 

estamos chegando ao auge do fósforo. De acordo com certas pesquisas, nossas reservas 

só vão durar até 2030. 

 

Então, como podemos parar a poluição com fosfato em rios, reciclando e mantendo-o na 

cadeia alimentar, onde nós precisamos dele? Compostagem seria uma boa maneira de 

reciclar este nutriente, valorizando a sua volta para o solo, cortando a necessidade de 
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novas aplicações de fertilizantes. Seria então possível capturar grande quantia dos três 

milhões de toneladas de fósforo que percorrem corpos humanos por ano. 

 

Uma iniciativa já teve início em Amsterdã, onde coletores de urina estão dispostos em 

praça pública para receber doação de voluntários que querem ajudar na possibilidade de 

reuso. 

 

A ideia inicial era processar o material no local e utilizá-lo para regar jardins, campos e 

principalmente telhados verdes, para reduzir a quantidade de fertilizante utilizados. 

Veja o vídeo utilizado para a divulgação do projeto (em inglês). 

https://www.youtube.com/watch?v=ke8ZCHFDrGQ&feature=youtu.be 

   

Texto 3 - Instituto reutiliza urina humana tratada em plantações nos EUA. (25/08/2016). 

Disponível em: 

https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Agricultura/noticia/2016/08/instituto-

reutiliza-urina-humana-tratada-em-plantacoes-nos-eua.html. Acesso em 31 mar. 2019. 
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Pense que aquela colorida salada orgânica no seu prato servida por um educado garçom 

foi toda regada e nutrida com urina humana. Imagine também que aquele delicioso pão 

de trigo que acompanha sua dieta recebeu os mesmos nutrientes. Some tudo isso e 

acrescente uma pitada de tempero na refeição: se olhar para o lado, você ainda corre o 

risco de ver um doador de urina na mesa ao lado. Sim, isso pode acontecer em Brattleboro 

no Estado de Vermont, costa leste do EUA. 

 

Os amigos Kim Nace e Abe Noe-Hays se encontraram em 2011 e tiveram uma grande 

ideia: dar um destino mais sustentável aos dejetos humanos jogados na natureza. Surgiu 

então o Rich Earth Institute, um time com profissionais de vários setores que tratam urina 

e fazem dela um caldo nutritivo orgânico para as plantações. Segundo o instituto, o 

produto é rico em nitrogênio, fósforo e potássio. “O processo começa com a doação de 

urina de voluntários – hoje são 200, mas queremos atingir mais de 500 até 2017. O líquido 

passa por um processo de pasteurização, testes e em seguida já está pronto para ser 

utilizado”, conta Kim Nace. 

 

Quem pode doar? 

Para quem vive na região e quiser ser doador, basta pedir para que seja instalado um funil 

no vaso sanitário ou seja feita uma ligação direta com o mictório nos banheiros 

masculinos. Mas atenção: homens terão que fazer xixi sentados para acertar no funil. 

 

A coleta por ser de duas maneiras: o doador leva até o instituto o galão que fica dentro do 

seu banheiro – não se preocupe, eles cedem galões coloridos, cobertos e lacrados. Ou 

então é instalado um recipiente maior fora da casa, para casos de famílias grandes. Nesse 

caso, um caminhão do tipo limpa-fossa faz a retirada. 



 

Para se ter uma ideia de quanto essa reciclagem pode ser benéfica para o meio ambiente, 

nos EUA, por exemplo, mais de 4 bilhões de quilos de fertilizantes químicos poderiam 

ser substituído pela urina e mais de 145kg de trigo poderiam ser produzidos com a urina 

de um adulto durante toda sua vida. Pelo menos é o que diz o instituto.  

 

Isso é bom ou ruim? 

Para José Ronaldo de Macedo, pesquisador na área de manejo e conservação de solos da 

Embrapa, a urina humana pode tanto ter elementos benéficos como maléficos. “O 

principal ponto positivo é a riqueza em nitrogênio, excelente nutriente para o solo. Por 

outro lado, a urina leva também toxinas, sódio e outros contaminantes que nosso corpo 

elimina. A pasteurização serve justamente para eliminar os microrganismos que poderiam 

ser possíveis contaminantes do solo”, explica. 

 

Uma pergunta é frequente quando se fala nesse processo.  A urina de pessoas que usam 

drogas ou tomam medicamentos fortes pode afetar as plantações? “Descobrimos que, 

trabalhando a urina e usando-a em solos, ao invés de jogá-la nos ambientes aquáticos,  

esses compostos químicos (produtos farmacêuticos) degradam significativamente”, 

afirma Kim Nace. 

 

“Em 2015 recebemos em torno de 19 mil litros de urina, o suficiente para fertilizar mais 

de 2 mil hectares de feno. Tudo isso, sem contar na economia de 393.120 litros de água 

que seriam desperdiçados nas descargas domésticas”, explica Kim Nace. 

 

“Um problema atual das grandes cidades é o destino dos resíduos que produzimos e 

quantidade de água que utilizamos para eliminarmos. Imagine que cada pessoa elimina 

em média um litro de urina por dia. É muita coisa”, conta Macedo. 

 

Um estudo feito  nos anos 90 pela Stockholm Water Company, companhia de água e 

esgoto de Estocolmo, na Suécia, concluiu que um norte europeu urina quantidades 

suficientes de nutriente para plantar pelo menos metade da sua alimentação. 

  

E você, já pensou em qual vaso vai fazer seu xixi hoje? 



Para saber mais e usar sua urina no seu jardim, uma boa dicca é o livro Liquid Gold: The 

Lore and Logic of Using Urine to Grow Plants, escrito por Carol Steinfeld (em inglês). 

  

Texto 4 - Saiba como a Holanda aproveita a urina para transformá-la em fertilizante. 

(08/08/2017). Disponível em: https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/saiba-

como-a-holanda-aproveita-a-urina-para-transforma-la-em-fertilizante/. Acesso em 31 

mar.2019. 

  

 

Fazer xixi na rua, em Salvador, vai custar caro. Quem for pego em flagrante terá que 

pagar uma multa no valor de R$ 1.008. Mas não duvide que isso, no futuro, poderá se 

transformar numa atitude que vale ouro. É que, em Amsterdã, na Holanda, a urina já é 

usada como matéria-prima para confecção de fertilizantes usados na agricultura. Na 

verdade, o fósforo extraído dela que é usado na empreitada. Além do fósforo, a urina 

humana é rica em nitrogênio e potássio. 

 

De acordo com o professor sênior do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de 

São Paulo, José Eli da Veiga, depois das rochas fosfálticas do Marrocos, a maior fonte de 

fósforo é a urina. Detalhe: no mundo inteiro, só há dois produtores do mineral. Além do 
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Marrocos, a China. Ou seja, caso haja alguma barreira à exportação, os demais países 

terão que se virar para garantir sua produção. 

 

“Não se trata de uma questão de esgotamento de recurso, que é ultra concentrado, mas 

qualquer problema com os exportadores afetaria o resto no mundo”, observa o professor 

da USP. Para viabilizar o projeto na Holanda, foi montado um esquema de coleta de urina. 

Para o projeto dar certo, é preciso que os colaboradores contribuam. Nos mictórios, nada 

de número dois, o público só pode usá-los para o número um”, explica José Eli. 

A estimativa era que, com o volume de urina produzido nos parques, seria suficiente para 

fertilizar, anualmente, um espaço equivalente a 10 mil campos de futebol. O projeto foi 

iniciado este ano. 

 

No momento, importar o fósforo de fora ainda sai mais barato do que extraí-lo do xixi, 

mas o professor destaca que, a depender do cenário internacional, isso pode mudar. “Em 

2008, por exemplo, a China extinguiu a exportação e o preço ficou dez vezes maior”, 

informa.  

É por isso que a Holanda atua pensando no futuro. Hoje, toda sua produção de fertilizante 

usando o fósforo retirado do xixi é estocada. “O fósforo é estratégico. A gente importa, 

mas já deveríamos estar pensando nisso. Durante a Copa, só com a coleta da Vila 

Madalena, teríamos estocado urina para muitos anos”, alerta o especialista. 

 

Na capital baiana, só no Carnaval, segundo estimativas da Empresa de Limpeza Urbana 

do Salvador (Limpurb), são gerados 12 milhões de litros de xixi. “Para chegarmos a esse 

número, consideramos um público de 3 milhões de pessoas, o consumo de bebida e 

multiplicamos pelos seis dias de festa”, informa a presidente da Limpurb, Kátia Alves. 

Segundo ela, a urina coletada no Carnaval seria capaz de gerar 120 milhões de litros de 

fertilizantes. “Cada litro de urina deve ser diluído em 10 litros de água para ser usada 

como fertilizante”, explica. Apesar da abundância, Kátia Alves lista dois motivos que 

fazem com que a prática não seja adotada ainda por aqui, por enquanto. 

 

“Não temos equipamentos exclusivos para coleta só de urina e também não sabemos se 

ela serve como fertilizante após a ingestão de bebida alcoólica. Caso já tenha algum 

estudo que sinalize isso, podemos avaliar a possibilidade de aproveitar, pelo menos para 

usar nos canteiros e praças da cidade”, informa. 



 

Energia 

A utilização da urina para gerar eletricidade já foi aplicada aqui no Brasil, no Carnaval 

do Rio de Janeiro, com uso de mictórios especiais. O processo funcionou igual ocorre nas 

centrais hidroelétricas: o fluxo de urina moveu um dínamo presente no banheiro, que usou 

o líquido para produzir energia. A eletricidade foi armazenada nas baterias usadas para 

abastecer o carro de som. 

 

Negócios Sustentáveis 

Um estudo realizado pelo PhD e decano pro témpore do Centro de Formação em Ciências 

Ambientais da Universidade Federal do Sul Da Bahia (UFSB), Asher Kiperstok, aponta 

para a necessidade do ciclo do nitrogênio ser melhor gerenciado. As principais rotas de 

excreção do nitrogênio do corpo humano são a urina e as fezes. O corpo humano retém 

apenas 10 % do nitrogênio ingerido na forma de proteínas, sendo 80% eliminado na urina 

e 10 %, nas fezes. A urina deve ser coletada para utilização na agricultura. 

Estudos desenvolvidos na Universidade Federal da Bahia (Ufba) apontam que a principal 

utilização dos sanitários em prédios de uso público é para atender à necessidade de urinar. 

Essa motivação representa acima de 70% das idas aos sanitários. No caso de uso de 

mictórios sem descarga hídrica, economias superiores a 80% do consumo de água dos 

sanitários seriam possíveis. 

 

*Holanda. O objetivo do projeto europeu Value from Urine, coordenado pelo Centre of 

Excellence for Sustainable Water Technology (WETSUS), na Holanda, é produzir, numa 

primeira fase, fertilizantes para solos rico em fósforo, e, num segundo momento, utilizar 

micróbios capazes de gerar eletricidade através da urina e fertilizantes ricos em azoto. 

 

*Espanha e França. Os dois países estão realizando experiências que usam células a 

combustível microbiana para a bioeletricidade através de estações de tratamento. Isso é 

possível porque micro-organismos oxidam a matéria orgânica, permitindo a produção 

direta de eletricidade. Esse novo processo tem sido usado em sistema de tratamento de 

águas residuais, apresentando elevado potencial para integrar fluxos de eletricidade e 

tratamento de águas residuais em sistemas descentralizados.  



 


