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PRODUTO FINAL DO CURSO – PROJETO URINA  

 

 Para elaboração do produto final do Curso de Mestrado Profissional em Ensino 

de Ciências da Natureza, utilizou-se um projeto abrangendo o cotidiano dos alunos. 

 Essa proposta surgiu a partir dos estudos da Disciplina Educação Ambiental do 

Curso de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Natureza da UFF e foi 

desenvolvido com os alunos das turmas regulares da terceira série do Ensino Médio e 

com a Comunidade do Liceu Nilo Peçanha, Escola Pública do Ensino Médio do Estado 

do Rio de Janeiro, em Niterói, através da disciplina de Química, durante o ano de 2013. 

 Ela tem como objetivo uma pesquisa sobre o Ensino de Química que abrange a 

Educação Ambiental, e envolve uma avaliação crítica do comportamento social relativo 

ao consumo e desperdício de água tratada no que diz respeito às descargas sanitárias 

para esgotamento de urina em nossas residências, na região metropolitana do Rio de 

Janeiro. 

 Pretende, ainda, relacionar o Ensino de Química Teórico, com uma prática 

aplicada ao trabalho em Laboratório e Pesquisa de Campo, com uma abordagem que 

explore o cotidiano dos alunos, para dar uma significação à Química apresentada pelos 

currículos e programas institucionais. 

 Pretende, ainda,  descobrir ou criar uma Escola fora das quatro paredes da sala 

de aula convencional em um desafio à criatividade para atingir o crescimento de todos 

os participantes envolvidos no processo. A expectativa do projeto é alcançar as 

comunidades: escolar e extra escolar,  no sentido de atingir uma melhor consciência à 

respeito do gasto excessivo de água tratada, potável, cara e cada vez mais escassa, em 

nossas residências. 

   

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PESQUISA 

 

 Pesquisa para ser desenvolvida em duas etapas.  

 A primeira etapa, para transcorrer durante o terceiro bimestre letivo, 

representando uma das avaliações do bimestre e correspondendo a uma nota máxima 

igual a seis pontos, de um total de dez pontos para a média no bimestre. 

 A segunda etapa, para transcorrer durante o quarto bimestre com as mesmas 

considerações. 
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 Cada turma é dividida em grupos de cinco alunos (oito grupos de alunos por 

turma). O professor apresenta a questão e propõe uma pesquisa mais extensiva para 

colher informações sobre a urina humana e sua descarga sanitária nas residências. 

 A proposta foi formulada a partir dos seguintes tópicos levantados pelo 

professor e discutidos com os alunos nas aulas regulares: 

x a utilização das caixas de descarga acopladas às bacias sanitárias (vasos 

sanitários) em nossas residências, para esgotamento da urina eliminada, em 

cada micção;  

x o volume de água de esgotamento correspondente à descarga e arraste 

mecânico da urina;  

x a capacidade ou volume disponível de água no reservatório da caixa de 

descarga;  

x a não descarga imediata da urina depositada no vaso sanitário;  

x o apodrecimento da urina após algumas horas;  

x o cheiro desagradável de amônia e outros subprodutos da urina formada;  

x a relação entre a quantidade de urina e a quantidade de água utilizada no 

esgotamento;  

x a Ciência envolvida no estudo (as substâncias químicas e os cálculos 

devidos);  

x a expectativa dos familiares e ações de esclarecimentos;  

x a consciência cidadã e ecológica da proposta;  

x a possibilidade de aplicar estratégias simples para melhorar a relação: água 

de arraste para esgotamento sanitário e a urina eliminada em cada micção 

humana;  

x como realizar as medidas da urina coletada em casa;  

x e sugestões de soluções e propostas ecológicas. 
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PRIMEIRA ETAPA DA PESQUISA 
 

Orientações para os grupos  
 

Instruções para a coleta das amostras de urina 

 

 Cada grupo, inicialmente, deve coletar informações básicas sobre a 

composição da urina humana, usando a Biblioteca; a Internet e outros meios de 

informação. 

 Cada aluno deve trazer uma garrafa tipo “PET”, de água mineral de 500 ml, 

para as orientações das marcações dos volumes de urina que seriam coletados em suas 

residências. 

 A proposta é realizar três coletas de amostras de urina, em três dias alternados. 

 A primeira coleta:  

 Para primeira coleta de urina durante a micção doméstica, o aluno deve 

recolher a urina na garrafa “PET” sem água e marcar o volume de urina, usando esmalte 

de unha ou caneta especial. Após a marcação, deve desprezar o conteúdo de urina 

recolhido. 

 A segunda coleta: Repetir o procedimento da primeira coleta. 

 A terceira coleta: Repetir o procedimento da primeira coleta, também. 

 Quando cada grupo completar as três coletas, devem trazer as garrafas para a o 

Laboratório de Química do Liceu, para as aferições das medidas realizadas e calcular a 

média das micções de cada aluno. 

 Durante as orientações para a coleta da urina em casa, surgiu uma questão que 

permitiu ao professor colocar em prática parte das teorias que fundamentaram essa 

pesquisa.  

 

A pergunta oportuna – Problematização da questão 
  

 Um dos alunos perguntou se era para trazer a garrafa “cheia” ou “vazia”. 
 

 O professor, então, resolveu problematizar a questão, como propõe Freire 

(2013), em seu livro “Pedagogia da Autonomia”:  
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O professor que pensa certo deixa transparecer aos educandos que uma das 
bonitezas de nossa maneira de estar no mundo e com o mundo, como seres 
históricos, é a capacidade de, intervindo no mundo, conhecer o mundo. Mas, 
histórico como nós, o nosso conhecimento do mundo tem historicidade. Ao 
ser produzido, o conhecimento novo supera outro que antes foi novo e se fez 
velho e se “dispõe” a ser ultrapassado por outro amanhã. [grifo do autor]. 
Daí que seja tão fundamental conhecer o conhecimento existente quanto 
saber que estamos abertos e aptos à produção do conhecimento ainda não 
existente. Ensinar, aprender e pesquisar lidam com esses dois momentos do 
ciclo gnosiológico: o em que se ensina e se aprende o conhecimento já 
existente e o em que se trabalha a produção do conhecimento ainda não 
existente. A “dodiscência” – docência-discência – e a pesquisa, 
indicotomizáveis,  são assim práticas requeridas por esses momentos do ciclo 
gnosiológico. (FREIRE, 2013, p.30). 

 
 
 Aproveitando a questão da problematização, foi possível aplicar a parte teórica 

proposta por Vygotsky (2014), sobre a “Zona de Desenvolvimento Proximal” e, 

também, a parte da teoria de Bakhtin (2013), sobre a “Dialogicidade ou o diálogo: 

professor (como objeto) / aluno (também como objeto)”. 

 Ainda sobre as teorias de Vygotsky e de Bakhtin, o professor utilizou a ideia de 

significação da palavra “vazia”, enquanto mediadora no processo ensino/aprendizagem: 
 

É claro – e produtivo, conforme se quer enfatizar aqui – o convite à aplicação 
do diálogo para a compreensão da linguagem verbal como um todo, de modo 
a considerá-la sempre como um acontecimento entre sujeitos. 
(MARCHEZAN, 2014, p.117). 
 

 
 Em outro tópico intitulado “A função da mediação simbólica”, Bastos (2014) 

destaca que Vygotsky inclui como instrumento de mediação: os signos – e nesse caso 

específico, a palavra “vazia” que possui outra finalidade relacionada ao comportamento 

humano para produzir mudanças internas no sujeito. 

 
Vygotsky investigou a função mediadora tanto na utilização de instrumentos 
como na de signos, diferenciando a finalidade dessa mediação uma vez que o 
uso de instrumentos está direcionado para o mundo externo, para a 
transformação da natureza, enquanto o signo modifica internamente o sujeito, 
além de ser capaz de controlar seu comportamento. O uso dos instrumentos e 
o dos signos orienta diferentemente o comportamento humano, uma vez que 
os instrumentos devem promover mudanças nos objetos, enquanto o signo 
promove mudanças internas, no próprio sujeito. [...] Os signos são 
intermediadores entre o mundo real e o mundo interno, servem como 
sinalizações para o pensamento. [...] A mediação já aparece no uso de signos, 
mas de maneira mais correta, enquanto nas funções psicológicas superiores 
(como planejar, comparar, lembrar, relatar etc.) essa mediação já está 
internalizada. (BASTOS, 2014, p. 54 e 55). 
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 Por sua vez, no tópico “Articulação entre linguagem e pensamento” (BASTOS, 

2014. p. 59), encontramos a concepção sócio histórica, em que o contexto externo 

interfere na articulação entre a linguagem e o pensamento, num papel interacionista.  .  

 No tocante às conexões entre aprendizagem e desenvolvimento, Vygotsky 

“também ressalta o fundamental papel da aprendizagem como mola propulsora do 

desenvolvimento humano, marcada e influenciada pelo meio cultural” (BASTOS, 2014, 

p. 60), e mais ainda... 

 
Aprendemos com os outros, num processo de contínua interação, numa 
determinada sociedade, e por isso nosso aprendizado é diferenciado. [...] O 
desenvolvimento real é característico da ação que a criança faz de maneira 
independente, e justamente a concepção de desenvolvimento proximal vem 
trazer uma nova possibilidade de pensarmos o desenvolvimento mental na 
medida em que pelas interações a criança é levada a um nível superior, mais 
próximo de sua verdadeira capacidade mental. Essa é uma das originais 
proposições do autor: pensar a possibilidade de que o que se realiza com 
auxílio é mais indicativo do desenvolvimento mental de uma pessoa do que 
aquilo que é realizado sem ajuda. (BASTOS, 2014, p.60 e 61). 

 
 
 Utilizando, ainda, as técnicas ou estratégias, conhecidas como a “maiêutica de 

Sócrates”1 e a “ironia de Sócrates”,2 o professor propôs aos alunos que trouxessem, 

para a aula seguinte, a garrafa “cheia” com água, ainda lacrada. 

 Desse modo, naquela aula, os alunos trouxeram as garrafas de água mineral, 

ainda lacradas e, portanto, “cheias”. 

 O professor pediu que os alunos de cada grupo, bebessem toda a água contida 

em uma das garrafas. 

 Em seguida, o professor pediu que os grupos comparassem as garrafas lacradas 

“cheias” de água com a garrafa sem água. 

 Continuando com a técnica da “ironia de Sócrates”, o professor pediu que um 

representante de cada grupo levasse cada garrafa “vazia” para a mesa dele. 

 Todos os grupos, sem exceção, levaram todas as garrafas “vazias” para a mesa 

do professor. 

                                                           
1 Nota do autor. A maiêutica de Sócrates, aqui é considerada como a arte de “parir a ideia” ou de “dar à 

luz à ideia”, a partir de desafios mentais para elaboração de fundamentos apresentados pelo mestre.  
2 Nota do autor. A ironia de Sócrates, aqui é considerada como a técnica de contrapor ou desafiar os 

conhecimentos prévios apresentados na pergunta do interlocutor, utilizando outras perguntas 
“aparentemente ingênuas” – como se o mestre não conhecesse o fundamento da questão – para levar o 
interlocutor a se contradizer, pelo próprio raciocínio. 
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 Continuando, o professor pediu que os grupos discutissem entre si, durante 

cinco minutos, sobre o conteúdo das garrafas vazias e respondessem, por escrito, a 

pergunta sobre o que havia dentro das garrafas “vazias”. 

 Todas as respostas foram iguais, pois mencionaram que as garrafas que 

estavam “vazias”, não continham “nada”. “Isso sinalizava a confirmação de um 

conhecimento existente”, segundo Freire (2013, p.30), e a ZDP de Vygostsky,3 segundo 

Bastos (2014, p. 61), citados acima. 

 A seguir, utilizando a técnica da “maiêutica de Sócrates”, o professor 

estabeleceu um tempo de cinco minutos para que os grupos refletissem sobre a questão 

de o ar ocupar lugar no espaço.  

 Após a reflexão, o professor pediu que escrevessem a resposta, e a resposta 

predominante foi a de que “o ar realmente ocupa lugar no espaço”. 

             O professor, então, insistindo, usou a técnica da “ironia de Sócrates”, e 

formulou duas outras questões para que fossem discutidas em grupos e apresentassem 

as conclusões, também por escrito.  

 

As 2 questões propostas pelo professor: 
  

 O ar é visível ou invisível?  

 As garrafas colocadas em sua mesa não tinham “nada” dentro e, portanto, 

estavam realmente “vazias”?  

 A grande questão girou em torno do significado das palavras: “cheia” e 

“vazia”. 

 Para os alunos como leigos – antes dos debates – o significado para “cheia” 

corresponderia a “algo com água” e “vazia” corresponderia a “algo sem água”.  

 Depois dos diálogos entre os alunos em grupos ou entre os alunos e o professor 

(diálogos sócio interacionistas), os significados das palavras “cheia” e “vazia” mudaram 

essencialmente para “cheia” correspondendo a “com água ou com ar”, e “vazia” 

correspondendo a “sem água, mas com ar”.  

                                                           
3 A ZDP – zona de desenvolvimento proximal é a zona intermediária entre a zona de desenvolvimento 

real e a zona de desenvolvimento potencial. É ela que potencializa o desenvolvimento, modificando-o e 
trazendo uma amplitude de novas possibilidades. Portanto, o que antes era desenvolvimento real através 
da zona de desenvolvimento proximal torna-se potencial. (BASTOS, 2014, p. 61). 
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 O significado da palavra “cheia” e da palavra “vazia” na fala como mediadora, 

fez toda a diferença conforme destaca Bakhtin (Marchezan, 2014. p.123), ao afirmar 

que a “palavra” é importante na comunicação de um “enunciado”. 
 

A palavra diálogo, ao contrário, é bem entendida, no contexto bakhtiniano, 
como reação do eu ao outro, como “reação da palavra à palavra de outrem”, 
como ponto de tensão entre o eu e o outro,  entre círculos de valores, entre 
forças sociais. A essa perspectiva, interessa não a palavra passiva e solitária, 
mas a palavra na atuação complexa e heterogênea dos sujeitos sociais, 
vinculada a situações, a falas passadas e antecipadas. (MARCHEZAN, 2014. 
p.123)  

 
 Após amplo debate, alguns grupos conseguiram perceber que “nenhuma 

garrafa estava realmente vazia”, porque nelas existia ar. O conhecimento estabelecido 

tornou-se um “conhecimento novo”. As mesmas garrafas que foram consideradas 

“vazias”, agora estavam “cheias de ar”.  
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 Na figura 1, são apresentadas fotos com amostras de urinas coletadas por dois 

alunos, com as marcações nas cores: rosa, azul e amarela correspondentes às orientações 

dadas pelo professor. 

 
   Figura 1 - Amostras de urina coletadas pela aluna A e pelo aluno B, com as 
                                       marcações  nas cores: rosa, azul e amarela 
 
 
 
A Figura 2 – Indica as médias dos volumes das micções da urina da aluna A e do aluno 
B. 
  

 
                      Figura 2 – Média dos volumes das micções da aluna A e do aluno B. 
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A Tabela 1 apresenta os volumes de urina de grupos de alunos das turmas da terceira 

série – em 2013 –  calculadas pelos alunos do PACAEM. 

 

Turma 3001   
Alunos 1ºdia 2ºdia  3ºdia Médias 
Analu             169 ml 100 mL 120 mL  129,7 mL 
Rodrigo 250 mL 145 mL 95 mL 163,3 mL 
Michael 503 mL 510 mL 320 mL 444,3 mL 
Savio 346 mL 306 mL 242 mL 298  mL 
Turma 3002  
Alunos 1ºdia 2ºdia 3ºdia  
Solange 250 mL 178 mL 114 mL 180,6 mL 
Thaissa 272 mL 250 mL 214 mL 245,3 mL 
Daniel  142 mL 164 mL 180 mL 162,0 mL 
Nathália 250 mL 246 mL 94 mL 196,6 mL 
Diego 352 mL 304 mL 326 mL 327,3 mL 
Turma 3004  
Alunos 1ºdia 2ºdia 3ºdia  
Patrícia 260 mL 348 mL 352 mL 320,0 mL 
Jossana 76 mL 112 mL 180 mL 122,6 mL 
Brenda 136 mL 62 mL 225 mL 141,0 mL 
Juliana 250 mL 234 mL 200 mL 228,0 mL 
Natasha 136 mL 290 mL 436 mL 287,3 mL 
Jessica  165 mL 270 mL 205 mL 213,3 mL 
Jessica  204 mL 148 mL 142 mL 164,6 mL 
Ingrid 408 mL 320 mL 244 mL 324,0 mL 
Lucas  236 mL 186 mL 62 mL 161,3 mL 
Gabriela 195 mL 260 mL 200 mL 218,3 mL 
Davison 270 mL 320 mL 455 mL 348,3 mL 
Jafferson 155 mL 195 mL 250 mL  200,0 mL 
Turma 3005   
Alunos 1ºdia 2ºdia 3ºdia  
Ana Laura 180 mL 238 mL 300 mL 239,3 mL 
Ana Laura 137 mL 145 mL 180 mL 154,0 mL 
Monique 250 mL 198 mL 124 mL 190,6 mL 
Thamilles 238 mL 252 mL 292 mL 260,6 mL 
Bernardo 570 mL 400 mL 250 mL 406,6 mL 

                              
   Tabela: 1 – Tabela com os volumes de urina dos alunos das turmas da  
       terceira série em 2013. 
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 Os alunos fizeram os cálculos para o volume médio de todas as micções 

relacionadas na tabela1, com as medidas dos volumes de urina de alunos do terceiro ano 

em 2013. O volume médio aproximado de todas as micções encontrado é 250 mL. 

 
Pesquisa inicial resultou nas informações colhidas a seguir: 
 
 As principais substâncias químicas presentes na urina são: água; ureia; ácido 

úrico; hidróxido de amônio (ou amoníaco aquoso) e cloreto de sódio. 

 Segundo os dados coletados por um dos grupos, e apresentados abaixo, a urina 

humana, assim como a urina de outros animais, é composta principalmente de água 

(95%, em média), mas contém também ureia, ácido úrico, sal e outras substâncias, que 

são eliminadas durante o ato de urinar. A urina é o produto final, resultante da excreção 

renal.  

 O volume, a acidez e a concentração de sais na urina são regulados por 

hormônios, entre os quais o hormônio antidiurético e a aldosterona, sendo que esses 

hormônios atuam nos rins para garantir que a água, os sais e o equilíbrio, ácido-base 

(acidez ou alcalinidade do sangue e do fluido intersticial) do organismo se mantenham 

dentro de estreitos limites.  

 A presença de: açúcar, albumina, pigmentos biliares ou quantidades anormais 

de algumas substâncias, incluindo as constituintes habituais, na urina, são indicadores 

de doenças. A urina é normalmente estéril quando é expelida e tem apenas um leve odor. 

 O cheiro desagradável da urina deteriorada deve-se à ação de bactérias que 

provocam a liberação de amoníaco (gás amoníaco, cuja fórmula é NH3). 

 Um adulto saudável de dieta comum  pode produzir entre 1.000 e 2.000 ml de 

urina por dia.   

  O volume mínimo de urina necessário para remover do organismo todos os 

produtos residuais é cerca de 500 ml em um homem de 70 kg; todo o volume produzido 

acima desse, consiste em excesso de água.  

  Uma grande ingestão de líquidos aumenta a quantidade de urina produzida; 

uma grande perda de líquido através da transpiração, vômitos ou diarreia conduz à sua 

produção diminuída.  

  O volume de urina eliminado durante o dia é o dobro do produzido durante a 

noite, nos humanos saudáveis.  
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Observação: os dados acima foram coletados de diversas fontes não identificadas, no 

entanto estão dentro das referências encontradas na literatura médica, conforme os 

dados, a seguir, extraídos do Livro de Fisiologia Humana (GUYTON, 2011, p. 287).4 

Portanto, para a proposta da pesquisa, foram considerados satisfatórios, pelo professor.  

 
Cerca de 180 litros de filtrado glomerular são formados a cada dia, mas 

menos de 1% dessa quantidade, cerca de 1,5 litros por dia, são eliminados 

como urina. Apesar disso, esse pequeno volume ainda contém a maior parte 

dos produtos finais do metabolismo, altamente concentrados. Alguns desses 

produtos finais do metabolismo de maior importância são a uréia, o ácido 

úrico, a creatinina, os fosfatos, os sulfatos e o excesso de ácidos. (GUYTON, 

2011. p. 287). 

  

Pesquisa dos modelos de caixas de descarga sanitárias 
  

 Uma vez obtidos os resultados, cada grupo deveria visitar várias lojas de 

materiais de construção e fotografar ou filmar os vários modelos de caixas de descarga, 

que são acopladas aos vasos sanitários residenciais. Deveria, também, coletar o maior 

número possível de informações sobre o funcionamento e o volume de água de arraste 

para cada modelo, pesquisando junto aos respectivos fabricantes. 

 Os modelos de caixa de descarga sanitária encontrados pelos grupos de alunos 

foram: 

 

  

                                                           
4  A obra citada encontra-se disponível na biblioteca do Instituto Biomédico da UFF. Consulta em 

05/06/2014. Referência Bibliográfica - GUYTON, Arthur C. Fisiologia Humana. 6. ed. reimpr. Trad. 
Charles Alfred Esberard.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 564 p. Tradução do original 
Human Physiology. 
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1 - Modelo Antigo 
 

O Modelo antigo de caixa está representado pela figura 3, a seguir:  

 
                        Figura 3  – Modelo antigo de caixa de descarga sanitária 

 

Volume aproximado de água em um dos modelos antigos de caixa de descarga acoplada 

à bacia sanitária = 18.000 mL; 

 

IMPORTANTE: a legenda que está indicada na caixa antiga, trás a informação relativa 

ao gasto de 6.270% de água a mais que urina. Esta informação permite calcular o 

volume de urina médio referente a essa porcentagem, assim: 

 

Pode-se considerar que 6.270% é igual a 62,70 vezes mais água do que urina. 

Pode-se considerar o volume aproximado da caixa antiga = 18.000 mL 

  

Dividindo 18.000 mL por 62,7, encontra-se o valor aproximado de 287 mL (este é o 

volume médio aproximado de urina utilizado pelo fabricante, para o cálculo da relação 

6.270%). 

 

 Comparando o volume médio aproximado das micções dos alunos das turmas 

da terceira série em 2013 e correspondente a 250 mL, com o volume médio usado pelo 
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fabricante e correspondente a 287 mL, pode-se concluir que os valores dos volumes das 

urinas utilizados para os cálculos dos alunos do PACAEM são compatíveis e, portanto, 

bem confiáveis.  

 

 
2 - Modelo Ecológico 
 

O Modelo ecológico está representado pela figura 4, a seguir:  

 
                              Figura 4 – Modelo ecológico  
 
 
 A legenda do modelo ecológico indica 2.369% o que corresponde a 23,69 

vezes mais água gasta na descarga do que o volume de urina em uma micção. 

 Comparando o gasto do modelo antigo com o gasto do modelo ecológico, 

obtém-se a seguinte relação: 

 
Modelo antigo:      62,7      correspondendo  a    100% 
Modelo ecológico:  23,7      correspondendo  a       x%                 x = 37,8% 
  
 O valor encontrado indica que o modelo ecológico gasta aproximadamente 
38% da água de esgotamento gasta no modelo antigo, representando uma economia de 
água significativa. 
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Modelo de Acolhimento Duplo 
 

Modelo de acolhimento duplo, indicado na figura 5, a seguir: 

 

 
                             Figura: 5  –  Modelo de acolhimento duplo 

 

Volume aproximado de uma caixa de acoplamento ecológica.  
 
No maior acionamento  =  6.800 mL e no menor acionamento  = 3.400 mL. 
 
 Para o modelo de acolhimento duplo, na regulagem para 3.400 mL, o gasto de 

água de esgotamento é ainda menor, se comparado com o modelo ecológico, isto é, 

metade do gasto do modelo ecológico.  

 

 
  



16 
 

SEGUNDA ETAPA DA PESQUISA 
 

Orientações e Instruções Para os Grupos 

 
   Nessa etapa o tema do projeto foi trabalhado baseado em um novo paradigma, 

que visa uma ecologia na qual o ser humano esteja não só inserido na natureza, como 

também dela seja participante ativo, enquanto ser social e natural. 

 

Proposta para desenvolver os estudos de ciências  
 

 Essa proposta pretende desenvolver os estudos de Ciências – em nossa área de 

atuação – integrados a uma Educação Ambiental, sob a perspectiva de Ciência 

Tecnologia Sociedade e Ambiente – CTSA. 

 O trabalho dos grupos de alunos para essa segunda etapa consistiu em quatro 

partes. 

 A primeira parte determinou que cada grupo realizasse uma entrevista com 

uma pessoa da comunidade, adulta e responsável, e gravasse o conteúdo em vídeo – 

com autorização da gravação e da publicação declarada pela pessoa entrevistada. Antes 

de começar a entrevista propriamente dita, o grupo deveria explicar detalhadamente a 

proposta da pesquisa.  

 Depois de explicarem a proposta, os componentes do grupo fariam três 

perguntas. 

  1ª pergunta: você entendeu claramente a proposta da pesquisa? 

  2ª pergunta: você tinha consciência do gasto excessivo de água com o uso 

das descargas domésticas, diariamente, nas micções, antes de conhecer essa pesquisa? 

  3ª pergunta: que proposta você teria para resolver esse problema?  

 A segunda parte determinou que cada grupo elaborasse uma proposta para 

solucionar o problema central da pesquisa realizada na primeira etapa e a apresentasse 

em forma de textos, fotos, vídeos ou PowerPoint, a fim de ser examinada livremente por 

todos os grupos e pelo professor, para a avaliação bimestral. 

 A terceira parte consistiu em elaborar um relatório final, escrito, com o 

conteúdo das três respostas, inclusive com a transcrição da entrevista, com fotos e 

vídeos de todos os registros feitos nessa etapa.  
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 Finalmente, após debates em classe com todos os alunos, em cada turma, os 

alunos escolheram as melhores soluções recebidas pelos grupos entre todas.  

 As avaliações finais constituíram parte da média final para o quarto bimestre, 

conforme estabelecido.  

 Observação: em virtude do pouco tempo disponível para as aulas regulares, os 

debates não puderam contemplar todo o universo de questões levantadas, mas ficou a 

expectativa de uma grande contribuição para uma boa formação cidadã, especialmente 

na relação CTSA. 

 

O ENSINO EFETIVO 
 

 Em Pedagogia se aprende que o processo educacional está submetido a um 

“binômio inseparável e indissolúvel chamado ensino/aprendizagem”, de tal forma 

que um não ocorre sem o outro e, vice-versa. Não existe ensino sem aprendizagem. Não 

há docência sem discência, por isso, Freire (2013) usa apropriadamente a expressão 

“dodiscência”. 
 Em Pedagogia, também se aprende que toda Teoria Educacional não tem 

qualquer significado sem a Prática Educacional e, vice-versa, de tal forma que a Prática 

Educacional fomenta, provoca e cria a Teoria Educacional, enquanto a Teoria 

Educacional fomenta, provoca e cria a Prática Educacional, numa relação 

substancialmente dialógica. 

 Em Pedagogia, também se aprende que o processo educacional é 

essencialmente consequente e socializável, de tal forma que todo o conteúdo do 

processo ensino/aprendizagem transpira, exala para além do binômio docente/discente, 

para o entorno social. 

 Este é o contexto desta pesquisa, no qual o Enfoque Prático foi 

marcadamente acentuado, a tal ponto de igualá-lo, em importância, ao Enfoque 

Teórico que fundamentou esta pesquisa. 
 

O Ensino de Química no Laboratório 
  

 Com as medidas efetuadas, procedeu-se aos cálculos da relação (ou quociente) 

“R” entre o volume da água de esgotamento sanitário, nas descargas residenciais, e o 

volume de urina médio das micções dos alunos, com os seguintes resultados:  
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Cálculos da Relação “R” com o volume médio da urina na micção do Aluno B. 

 

A Relação “R” com o modelo antigo de caixa. 
 

Volume do modelo antigo de caixa = 17.713 mL, aproximando, fica 18.000 mL. 

Volume médio das três micções do aluno B = 356,7 mL, aproximando fica 360 mL.  
 

R = 18.000 mL   ÷   360 mL, logo  “R”  é aproximadamente igual a 50 vezes mais água 

do que urina. 

 

A Relação “R” com a caixa ecológica (6.800 mL) 

 

Volume da caixa ecológica = 6.800 mL.  

Volume médio das três micções do aluno B = 360 mL.  

 

R = 6.800 mL   ÷   356,7 mL, logo  R  =  19,1 (aproximadamente 20 vezes mais água do 

que urina). 

 

 
A Relação “R” com caixa de acolhimento duplo (6.800 mL e 3.400 mL) 

Caixa de  
  
 Observação: os cálculos para volumes de 6.800 mL já foram realizados no 

item acima. Os cálculos para volume de 3.400 mL são, evidentemente, a metade, 

isto é: para o acionamento do menor volume, a relação “R” cai para 10 vezes mais 

água do que urina. 
 
Pesquisa realizada por outro grupo de alunos com soluções testadas. 
 
Caixa de descarga acoplada ao vaso sanitário  

 
 Nos modelos mais comuns, a quantidade de água varia entre 6.000 e 8.000 

mL por descarga. Com a força dessa água de esgotamento, os dejetos são levados pelo 

cano, até a água ficar novamente estancada.  
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Marca: Deca 
Altura: 74 cm 

Largura: 39,5cm 

Comprimento: 64,5cm 

Capacidade: 6.000 mL 

Peso: 26,9 kg 

 

Marca: Incepa 
Capacidade: 6.000 mL 

Dimensões 

Altura: 76 cm 

Largura: 40 cm  

Comprimento: 61,5cm 

Peso: 26,9 kg 

  

 

Outros cálculos. 

 

Coleta da urina do aluno C:  
Primeiro dia de coleta: 180 mL 

Segundo dia de coleta: 230 mL 

Terceiro dia de coleta: 300 mL 

Total = 718 mL 

Tirando o volume médio de urina são 718 mL ÷ 3 = 232,3 mL 

 

Relação: Água de esgotamento / Volume de urina do aluno C 

 6.000 mL ÷ 232,3 mL = 25,8 (aproximadamente) 26 vezes mais água de 

esgotamento do que urina. 

 

Coleta da urina da aluna D 
Primeiro dia de coleta: 137 mL 

Segundo dia de coleta: 145 mL 

Terceiro dia de coleta: 180 mL 
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Total = 462 mL 

Tirando o volume médio de urina: 462 ÷ 3 = 154 mL 

 

Relação: Água de esgotamento / Volume de urina da aluna D. 
 6.000 mL / 154 mL = 38,96 (aproximadamente) 39 vezes mais água de 

esgotamento do que urina. 

 
 
O Ensino de Química em sala de aula. 
  Comparando os resultados, observa-se uma redução significativa do 

desperdício de água nas descargas domésticas, com a mudança para os modelos 

ecológicos e de duplo acionamento. Mesmo assim, ainda é um gasto muito grande. 

 O progresso que trouxe a água tratada para dentro das residências e o avanço 

tecnológico nos aparelhos sanitários em banheiros internos trouxeram conforto e 

facilidade nas descargas. 

 Todavia, algumas inquietações permanecem e, provocam o questionamento 

sobre o destino dos rejeitos sanitários e como estão os processos de proteção ambiental 

no sistema urbano? Como ocorre o sistema de esgotamento sanitário em populações 

sem rede de saneamento básico e em regiões pouco desenvolvidas? 

 Além disso, é fundamental saber de que forma é feita a utilização dos 

componentes químicos da urina nos rejeitos sanitários como adubos orgânicos e como 

fertilizantes naturais. 

 Também é fundamental saber quais são as alternativas para substituir a água 

tratada nas descargas domésticas. 

 Por fim, essas questões envolvem, sobretudo, o esforço por desenvolver uma 

consciência cidadã. 

 Em cada turma, a discussão foi estimulante e produtiva. Alguns dos itens acima 

foram mais debatidos que outros, em virtude do pouco tempo disponível. No entanto, os 

resultados apontaram para uma conscientização geral sobre a necessidade de mais 

cuidados para evitar o desperdício de água.  

 Um dos grupos apresentou a figura 6, muito provocadora, a seguir: 
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                               Figura 6 – Torneira com filete de água 

 

 

 

As principais substâncias químicas na urina, pesquisadas e apresentadas pelos alunos 

foram: ácido úrico; ureia; amoníaco e cloreto de sódio.  

 

Ácido úrico 
   

 O ácido úrico é um composto orgânico de carbono, nitrogênio, oxigênio e 

hidrogênio. 

 O ácido úrico é encontrado na urina em pequenas quantidades.  

Fórmula química é C5H4N4O3.  

Nomenclatura IUPAC: 7,9-Dihydro-1H-purine-2,6,8 (3H)-trione. 

Massa molar: 168,0 g/mol 

Ponto de fusão: 300 ºC 

Densidade: 1,87 g/mL 

Solubilidade: levemente solúvel em água. 
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Cálculo da massa molar do ácido úrico:   12.5 + 1.44  + 14.4  +  16.3  =  168,0 g/mol 

 
Cálculo da composição centesimal do ácido úrico e da fórmula centesimal do ácido 

úrico, como modelo. 
 
Porcentagem de Carbono 
168 gramas (massa molar do ácido úrico)       correspondem a            100 % do 

composto 

60 gramas (massa do carbono)         correspondem a             x %  do 

carbono 

 

então: x = 35,7 % de carbono. 
       
 
Porcentagem de Hidrogênio 
 
168 gramas (massa molar do ácido úrico)      correspondem a   100 % do 

composto 

04 gramas (massa do hidrogênio)        correspondem a       y % do 

hidrogênio 

 
 
então: y = 2,4 % de hidrogênio. 
 
 
 
Porcentagem de Oxigênio 
168 gramas (massa molar do ácido úrico)        correspondem a   100 % do 

composto 

48 gramas (massa do oxigênio)         correspondem a    z % do 
oxigênio 
 
 
então: z = 28,6 % de oxigênio. 

 

Porcentagem de Nitrogênio 
168 gramas (massa do ácido úrico)  correspondem a  100 % do 
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composto 

56 gramas (massa do nitrogênio)  correspondem a        w % do 

nitrogênio 

 

então: w = 33,3 %  de Nitrogênio.  
 
 
 Com as porcentagens de cada elemento formador do ácido úrico encontradas, 
obteve-se a seguinte Fórmula Centesimal:  C35,7%  H2,4%  O28,6% N33,3% 
 

Ureia 
   

   A ureia é um composto orgânico cristalino, incolor; que também é encontrado na 

urina 

em pequenas quantidades. 

Fórmula química é CH4N2O.  

Nomenclatura IUPAC: 7,9-Dihydro-1H-purine-2,6,8 (3H)-trione. 

Massa molar: 60,0 g/mol 

Densidade: 1,32 g/mL 

Ponto de fusão: 133 °C 

Solubilidade: solúvel em água. 

 

Cálculo da massa molar da ureia: 12 + 1.4 + 14.2 + 16  =  60,0 g/mol 

 

Gás amoníaco 
 

 É um composto gasoso, incolor, de cheiro irritante; também é encontrado 

dissolvido na urina em pequenas quantidades, formando o hidróxido de amônio – 

NH4OH (aq).  

Fórmula química é NH3 

Massa molar: 17,0 g/mol 

Solubilidade: solúvel em água. 

 

Cálculo da massa molar do amoníaco: 14 + 1x3 = 17,0 g/mol 
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Cloreto de sódio 
 

    Conhecido como sal de cozinha, é um composto sólido, cristalino, branco, 

inodoro; também é encontrado dissolvido na urina em pequenas quantidades. 

Fórmula química é NaCl 

Massa molar: 58,5 g/mol 

Ponto de fusão: 801°C 

Densidade: 2,7 g/mL 

Solubilidade: solúvel em água, amoníaco, metanol, glicerol e propilenoglicol 

 

Cálculo da massa molar do cloreto de sódio: 23 + 35,5 = 58,5 g/mol 

 
 
Importante: os cálculos da composição centesimal e da fórmula centesimal dos 
compostos ureia, amoníaco e cloreto de sódio, estão apresentados no Apêndice 2 da 
Dissertação. 
 

 

SOLUÇÕES FINAIS PROPOSTAS PELO PROJETO PARA REDUZIR OS 
GASTOS DE ÁGUA 

 
a) águas de reuso; 

b) instalar caixas de descarga ecológicas; 

c) coletar urina para produzir eletricidade; 

d) deixar para dar descarga após várias micções; 

e) urinar durante o banho; 

f) recolher e juntar em recipiente separado, temporariamente, a urina de 

várias micções para uma única descarga; 

g) substituir as caixas com modelo antigo por caixas de duplo acolhimento; 

h) recolher a urina para uso na preparação de adubo orgânico. 

i) colocar garrafas pet cheias de água dentro das caixas de descarga, 

conforme as figuras 7 e 8 abaixo: 
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                          Figura 7 – Caixa de descarga – modelo antigo – acoplada ao vaso sanitário com 
                                               as garrafas de água, antes de colocá-las dentro da caixa.  
 

 

 
 
                        Figura 8 – Caixa de descarga com 3 garrafas pet de 500 ml cheias, com água dentro,  
                                            Colocadas  na caixa de descarga – modelo antigo. 
 

  

Importante: a urina humana é rica em nitrogênio, fósforo e potássio e entra na 

composição de adubo orgânico, produzido pela equipe do Projeto PACAEM, em 

Itaipuaçú – no Município de Maricá – RJ, no processo de compostagem, usando: restos 

de comida; fezes de galinha ou de gado; palha seca e cinza de carvão (recolhidos de 
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churrasqueiras), para uma experiência bem sucedida em plantio de frutas em terreno 

arenoso (beira-mar), conforme as figuras: 9, 10, 11, 12 e 13 a seguir: 

 
                              Figura 9 – Restos de comida  (matéria orgânica)  

 

 

 
 
  Figura 10 – Muda de enxerto de laranja lima plantada na areia – 2009 
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            Figura 11 – O mesmo pé de laranja lima, com 5 anos de plantada, já na                                                  
                                terceira colheita em março de 2014.  
 
 
 
 

 
 
        Figura 12  – Pé de tangerina (mexerica)  plantada em março de 2012,  com  
                             apenas dois anos, produzindo a  primeira fruta em 1º de março de  
                             2014. 
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Figura 13 – Outra foto do mesmo pé de tangerina em 26 de setembro de 2014 – 6 meses depois. 
 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O PROJETO URINA 
 

 Ao término da realização do Projeto Urina, pudemos constatar o envolvimento 

dos grupos de alunos, que foi muito estimulante com a participação quase total deles. 

 Os trabalhos apresentados, na maioria, também foram de boa qualidade, apesar 

de alguns poucos trabalhos não terem sido tão bons. 

 Os debates com as turmas regulares do Ensino Médio foram limitados pelo 

pouco tempo disponível, porém, despertaram muito interesse, indicando, claramente, o 

surgimento de novos talentos para a área de ciências. 

 Além disso, foi possível, para os alunos do terceiro ano que participam do 

PACAEM, aprofundar mais as questões relativas ao tema CTSA, em virtude do tempo 

extra disponibilizado para o projeto. 

 Houve constatação, em vários grupos, do envolvimento efetivo não só de 

familiares, como também, em várias oportunidades, da participação e colaboração de 

professores de outras disciplinas com o projeto. 
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 Não obstante, foi possível aplicar, em várias ocasiões, a problematização, a 

dialogicidade e a zona de desenvolvimento proximal, sempre que trocas aconteciam 

entre pequenos grupos e o professor. 

 Ficou muito claro que a relação quarenta alunos para um professor dificulta a 

aplicação das teorias básicas do referencial teórico proposto para essa pesquisa, 

sobretudo quando um professor precisa dar conta de mais de quatrocentos alunos por 

ano. 

 O sucesso do projeto estimula a continuidade da proposta para aplicação junto 

a novos grupos de alunos das terceiras séries vindouras. 

 Finalmente, é possível concluir que as aulas regulares em sala de aula, com 

tempo limitado, sem os recursos e tempo disponíveis para as elaborações e reflexões, no 

modelo predominante das “aulas clássicas e tradicionais”, não estimulam, nem 

produzem os resultados como os que foram alcançados no Projeto Urina. 

 Se as teorias propostas no referencial teórico pudessem ser aplicadas de forma 

mais consistente, por todos os professores e com todos os alunos, possivelmente não se 

encontraria a frase que está escrita no flanelógrafo ao lado do “quadro de giz”, de uma 

das salas de aula do LNP, com os seguintes dizeres: “A Escola é a prova de que o 

inferno existe”,5 conforme as figuras 14 e 15, a seguir: 

 

 
             Figura  14- A Escola é a prova de que o inferno existe. 

                                                           
5 Esta frase está escrita ao lado do ”quadro de giz” – no flanelógrafo, da sala 26, do segundo andar do 

LNP –desde o início do ano de 2013. Autor (a) desconhecido (a). 
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 Figura 15 – Sala 26, do 2º andar do LNP, onde está o quadro de giz com a  
   inscrição  “A Escola é a prova de que o inferno existe”. 

 

 


