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1. QUÍMICA VERDE E OS SEUS DOZE PRINCÍPIOS 

A partir da emergência de novas modif icações das condutas químicas, 
visando principalmente a prevenção das consequências negativas causadas 
por algumas de suas atividades e/ou produtos, é que surge a Química Verde 
(QV). O conceito de QV é claramente def inido a partir da publicação em 1998, 
pela primeira vez, do livro de Anastas e Warner, Green Chemistry: Theory and 
Practice, como a criação, o desenvolvimento e a aplicação de produtos e pro-
cessos químicos para reduzir ou eliminar o uso e a geração de substâncias 
nocivas à saúde humana e ao ambiente (ANASTAS; WARNER, 1998) a partir 
de um conjunto de princípios orientadores que incentivam a fabricação e 
uso de recursos compatíveis com o ambiente. A obra de Anastas e Warner 
delineou a ciência da QV articulando o desenvolvimento sustentável das ati-
vidades químicas desenvolvidas na academia e na indústria. 

Sucintamente, constituem os chamados Doze Princípios da QV propos-
tos por Anastas e Warner (1998): 1) prevenção; 2) economia atômica; 3) reações 
com compostos com menos toxicidade; 4) desenvolvimento de compostos 
seguros; 5) diminuição do uso de solventes e auxiliares; 6) ef iciência ener-
gética; 7) uso de substâncias renováveis; 8) evitar formação de derivados; 9) 
catálise; 10) desenvolvimento de compostos degradáveis; 11) análise em tem-
po real para prevenção de acidentes; 12) química segura para prevenção de 
acidentes.

2. METODOLOGIA DA ESTRELA VERDE 
 

A métrica holística da Estrela Verde (EV) foi proposta por pesquisado-
res portugueses (RIBEIRO; COSTA; MACHADO, 2010) e surgiu da necessida-
de de se medir simultaneamente os doze princípios da QV no contexto de 
laboratórios de ensino. A EV é uma estrela com o número de pontas relativo 
ao número de princípios que estão sendo avaliados. Cada ponta terá o seu 
respectivo comprimento proporcional ao grau do cumprimento do princípio 
correspondente (RIBEIRO; COSTA; MACHADO, 2010). A EV é um gráf ico radial 
que pode ser construído a partir de planilhas eletrônicas. 

A Figura 1 apresenta um conjunto de Estrelas Verdes em ordem crescen-
te do atendimento aos princípios. A EV (A), preenchida totalmente de verme-
lho, registra as medidas de uma situação em que nenhum dos Princípios 
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da QV foi atendido. Desta forma, representa a pior situação possível, denomi-
nada pelos autores portugueses de caso maligno. A EV D, totalmente preen-
chida de verde, exemplif ica uma situação em que todos os Princípios da QV 
foram atendidos plenamente. Representa uma situação ideal denominada 
pelos autores portugueses de caso benigno. A segunda (EV B) e terceira (EV 
C) demonstram situações intermediárias. A segunda EV B apresenta cinco 
pontas totalmente vermelhas, representando os princípios que não foram 
atendidos. As três pontas totalmente verdes indicam os princípios que foram 
totalmente atendidos. As duas pontas preenchidas com as duas cores, verde 
e vermelha, reflete a situação em que o princípio foi parcialmente atendido. 
A terceira (EV C) tem um número maior de pontas verdes quando compara-
da com a EV B, por evidenciar uma situação em que o número de princípios 
que foram totalmente atendidos é maior.

                                        Figura 1. Estrelas Verdes 

       

Fonte: adaptado de RIBEIRO; COSTA; MACHADO, 2010.

Costa (2011) af irma que o conhecimento e uso das métricas é essencial 
na aprendizagem da QV. Embora este campo ainda seja complexo, deve ser 
explorado em todos os níveis de ensino da Química.

3. A SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
 

A sequência didática (SD) segundo Zabala (1998), Dolz e Schneuwly 
(2004) é um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sis-
temática, em torno de um conteúdo que envolve determinado tema. A sua 
estrutura base pode ser representada pela Figura 2.

            A                                  B                                 C                                 D 
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                                      Figura 2. Esquema da sequência didática

Fonte: DOLZ; SCHNEUWLY, 2004.

A apresentação da situação é o momento no qual é descrito o propósito 
da realização da SD, ou seja, o que é esperado como produção f inal. A pro-
dução inicial permitirá ao professor avaliar as capacidades já adquiridas e 
ajustar as atividades e os exercícios na sequência de acordo com as possibi-
lidades e dif iculdades de uma turma (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004). Neste sen-
tido, propomos as questões da Atividade 1 “Você já ouviu falar em Química 
Verde?” para que os alunos produzam o primeiro material escrito. 

Os módulos constituídos por várias atividades ou exercícios darão aos 
alunos os instrumentos para a produção f inal (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004). 
Nossa opção foi elaborar três atividades para alcançar este propósito:

 
− Atividade 2 - Como avaliar se um experimento atende a princípios da 

Química Verde? 
− Atividade 3 - Pesquisando os dados necessários para construir o gráf i-

co Estrela Verde (EV) e avaliar um experimento; 
− Atividade 4 - Como medir o grau verde de cada princípio da Química 

Verde no gráf ico EV? 

Na produção f inal o, aluno pode colocar em prática os conhecimentos 
adquiridos e, com o professor, medir os progressos alcançados. Para o pro-
fessor, a produção f inal serve para (re)avaliar a sua SD (DOLZ; SCHNEUWLY, 
2004). Propomos as questões na Atividade 5 “O experimento avaliado aten-
de aos princípios da Química Verde?” para a produção f inal. 

Levando em consideração os avanços tecnológicos e a familiaridade que 
os professores/alunos do curso técnico têm com as tecnologias e, ainda, a 
disponibilidade destes recursos nos cursos técnicos, desenvolvemos as ativi-

Apresentação 
da situação

PRODUÇÃO
INICIAL

Módulo 
1

Módulo 
2

Módulo 
n

PRODUÇÃO
FINAL
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dades para serem realizadas em computadores com acesso à internet. 
Para viabilizar a criação e a aplicação desta sequência didática, o Google 

Drive foi o recurso utilizado, pois permite o compartilhamento com os alu-
nos que f izeram a edição/alteração do arquivo para responder à atividade. 
Com esse recurso o material f ica disponível para o professor/pesquisador em 
tempo real. As atividades foram editadas no aplicativo Google Forms. Com 
esta ferramenta foi possível criar um formulário/atividade, enviar o link ao 
aluno, permitindo o seu acesso. Após a realização da atividade pelo aluno, o 
professor/pesquisador tem acesso a uma planilha que é gerada, assim que os 
alunos respondem às questões, com todas as respostas. 

Apresentaremos a seguir o roteiro de aula e o texto de cada atividade da 
SD (Texto utilizado no Google Forms).

4. ROTEIRO DE AULA  
 
Os conteúdos não serão distribuídos em tempos de aula, pois as carac-

terísticas das turmas e dos professores influenciam na organização do tem-
po de execução das atividades. Por isso, a organização de cada aula conta-
rá com conteúdo, objetivos, recursos didáticos, uma proposta de estratégia 
para o desenvolvimento do trabalho e de avaliação. O tempo destinado a 
cada atividade f icará a cargo do professor. 

 
ATIVIDADE 1. Você já ouviu falar em Química Verde? 

 
Conteúdo 
- Conceito da Química Verde; Doze Princípios da Química Verde. 

Objetivos 
- Levantar as concepções prévias do aluno sobre a Química Verde. 
- Apresentar o conceito e os Doze Princípios da Química Verde.
- Levantar as concepções prévias de quais princípios da Química Verde o alu-
no pode medir/analisar na atividade experimental previamente selecionada. 
 
Recursos Didáticos 
- Pasta compartilhada com a turma no Google Drive. 
- Atividade 1 elaborada no Google Forms ou em outro recurso (Word, pdf, 
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Google Docs). - Computador com acesso à Internet. 
 

Metodologia 
- Criar uma pasta no Google Drive, compartilhar com os alunos e selecionar 
a atividade experimental a ser avaliada durante o desenvolvimento da SD. 
- Iniciar a sequência didática com a apresentação da situação:  avaliar um ro-
teiro de uma atividade experimental, utilizando critérios estabelecidos para 
construir um gráf ico, utilizando a planilha do Google, com o objetivo de ve-
rif icar se a atividade experimental está de acordo com os princípios da Quí-
mica Verde.
- Essa atividade deve ser realizada com a intervenção mínima do professor. 
- Esclarecer que as atividades estarão disponíveis em uma pasta comparti-
lhada, fornecendo as informações necessárias para o aluno acessar as ativi-
dades. 
- Def inir com os alunos se essa atividade será feita no laboratório de informá-
tica da escola (data, local, horário) ou em casa (data). 
- Compartilhar a atividade com os alunos. 
- Solicitar que os alunos realizem a atividade 1, lendo as orientações e respon-
dendo às questões individualmente. 
- Verif icar se a atividade foi enviada corretamente pelo aluno. 
 
Avaliação 
- Avaliar as respostas dos alunos quanto ao entendimento dos princípios e a 
capacidade de identif icar e justif icar quais princípios podem ser verif icados 
na atividade experimental. 

Conteúdo
- Metodologia da Estrela Verde. 
 
Objetivos 
- Conhecer a metodologia da Estrela Verde a partir da leitura de um texto 
“Construção da Estrela Verde” disponível no link: <http://educa.fc.up.pt/cata-
logo/pt/construcao_ev>. 

ATIVIDADE 2. Como avaliar se um experimento atende a 
princípios da Química Verde
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- Descrever as etapas necessárias para elaboração da Estrela Verde para um 
experimento. 
 
Recursos Didáticos 
- Pasta compartilhada com a turma no Google Drive. 
- Atividade 2 elaborada no Google Forms ou em outro recurso (Word, pdf, 
Google Docs). - Texto “Construção da Estrela Verde”. 
- Computador com acesso à Internet. 
 
Metodologia 
- Esta atividade deve ser realizada com a intervenção mínima do professor. 
- Def inir com os alunos se esta atividade será feita no laboratório de informá-
tica da escola (data, local, horário) ou em casa (data). 
- Compartilhar a atividade com os alunos. 
- Solicitar que os alunos realizem a atividade 2, lendo as orientações e res-
pondendo às questões individualmente. 
- Verif icar se a atividade foi enviada corretamente pelo aluno. 
 
Avaliação 
- Avaliar as respostas dos alunos quanto ao entendimento da metodologia da 
Estrela Verde e a capacidade de descrever os passos para a sua elaboração.

Conteúdo 
- Reagentes, solventes, agentes secantes, resíduos em uma atividade experi-
mental. Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). 
- Sistema Harmonizado Globalmente para a Classif icação e Rotulagem de 
Produtos Químicos ou Globally Harmonized System of Classif ication and 
Labeling of Chemicals (GHS). 
- Degradabilidade e renovabilidade das substâncias. 
 
Objetivos 
- Reconhecer e classif icar todas as substâncias (reagente, solvente, agente 

ATIVIDADE 3. Pesquisando os dados necessários para cons-
truir o gráfico Estrela Verde (EV) para avaliar um experimento 
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secante, resíduo, material tóxico ou inócuo) no roteiro da atividade experi-
mental. 
- Conhecer e buscar as informações sobre os perigos para saúde, para o am-
biente e os perigos f ísicos das substâncias nas FISPQ e degradabilidade. 
- Conhecer e identif icar os códigos GHS de cada substância nas FISPQ. 
- Pesquisar na Web sobre degradabilidade e renovabilidade das substâncias. 
- Utilizar planilha eletrônica para organização dos dados. 
 
Recursos Didáticos 
- Pasta compartilhada com a turma no Google Drive. 
- Roteiro da atividade experimental. 
- Atividade 3 elaborada no Google Forms ou em outro recurso (Word, pdf, 
Google Docs). 
- Planilha elaborada no Google e compartilhada com a turma no Google Dri-
ve (Planilha Modelo). 
- Computador com acesso à Internet. 
 
Metodologia 
- Iniciar a aula solicitando aos alunos que criem ou façam uma cópia da pla-
nilha “Modelo” conforme as primeiras instruções na atividade. 
- Solicitar que os alunos realizem a atividade 3, lendo as orientações e res-
pondendo às questões individualmente. 
- Coordenar e orientar os alunos na pesquisa das substâncias no roteiro da 
atividade experimental. 
- Coordenar e orientar os alunos na pesquisa das FISPQ. 
- Coordenar e orientar os alunos na pesquisa sobre as informações contidas 
na FISPQ. 
- Coordenar e orientar os alunos na pesquisa sobre as informações sobre re-
novabilidade. 
- Verif icar se a atividade foi enviada corretamente pelo aluno. 
 
Avaliação 
- Observar as facilidades/dif iculdades dos alunos em utilizar identif icar e 
classif icar os resíduos (tóxicos ou inócuos). 
- Observar as facilidades/dif iculdades dos alunos em pesquisar e selecionar 
as informações nas FISPQ. 
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- Observar as facilidades/dif iculdades dos alunos em identif icar os códigos 
GHS nas FISPQ. 
- Observar as facilidades/dif iculdades dos alunos na utilização da planilha 
eletrônica.

Conteúdo 
- Princípios da Química Verde e a sua avaliação em atividades experimentais. 
- Critérios para avaliar princípios da Química Verde. 
 
Objetivos 
- Identif icar os princípios que podem ser avaliados na atividade experimen-
tal. 
- Utilizar as informações pesquisadas na atividade 3 sobre os perigos para 
saúde, para o ambiente e os perigos f ísicos, degradabilidade e renovabilida-
de das substâncias. 
- Conhecer e utilizar os critérios pré-estabelecidos para avaliar os princípios 
da Química Verde. 
- Utilizar planilha eletrônica para organização dos dados. 
 
Recursos Didáticos 
- Pasta compartilhada com a turma no Google Drive. 
- Roteiro da atividade experimental. 
- Atividade 4 elaborada no Google Forms ou em outro recurso (Word, pdf, 
Google Docs). - 
Computador com acesso à Internet. 
 
Metodologia
- Compartilhar e discutir os dados pesquisados pelos alunos na atividade 3 
com toda a turma. 
- Fazer explicações sistematizadas, relacionando os dados pesquisados na 
atividade 3 com a atividade experimental e a vivência do aluno.  
-Compartilhar e discutir com os alunos por que e quais princípios podem, ou 

ATIVIDADE 4. Como medir o grau verde de cada princípio da 
Química Verde no gráfico EV? 
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não, serem avaliados na atividade experimental. 
- Solicitar que os alunos realizem a atividade 4, lendo as orientações e res-
pondendo as questões individualmente. 
- Solicitar aos alunos que reformulem, se necessário, o preenchimento da 
planilha eletrônica. 
- Verif icar se a atividade foi enviada corretamente pelo aluno. 
 
Avaliação 
- Observar as facilidades/dif iculdades dos alunos em relacionar as informa-
ções pesquisadas com os critérios estabelecidos. 
- Observar as facilidades/dif iculdades dos alunos em pontuar os princípios. 
- Observar as facilidades/dif iculdades dos alunos na utilização da planilha 
eletrônica.

Conteúdo 
- Construção e análise do gráf ico Estrela Verde (gráf ico radar). 
 
Objetivos 
- Construir a Estrela Verde. 
- Analisar a atividade experimental a partir da EV construída. 
- Propor alternativa para esverdear a atividade experimental. 
 
Recursos Didáticos 
- Pasta compartilhada com a turma no Google Drive. 
- Atividade 5 elaborada no Google Forms ou em outro recurso (Word, pdf, 
Google Docs). 
- Planilha Modelo Google compartilhada com a turma no Google drive. 
- Computador com acesso à Internet. 
  
Metodologia 
- Solicitar que os alunos realizem a atividade 5, lendo as orientações e res-
pondendo as questões individualmente. 

ATIVIDADE 5. O experimento avaliado atende aos princípios 
da Química Verde? 
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- Coordenar e orientar os estudantes na utilização da planilha do Google Dri-
ve na construção do gráf ico radar. 
- Verif icar se a atividade foi enviada corretamente pelo aluno. 
- Solicitar aos alunos que discutam e comentem a análise da atividade expe-
rimental a partir da Estrela Verde construída por eles. 
- Solicitar aos alunos que discutam e comentem as propostas para esverdear 
o experimento. 
 
Avaliação 
- Observar as facilidades/dif iculdades dos alunos na utilização da planilha 
eletrônica para construir a Estrela Verde. 
- Avaliar a capacidade dos alunos em aplicar os conhecimentos da Química 
Verde para propor uma alternativa para esverdear este a atividade experi-
mental. 
- Avaliar a compreensão dos estudantes sobre a Química Verde e os seus 
princípios após a análise da atividade experimental utilizando a Estrela Ver-
de.

5. ATIVIDADES

  5.1 ATIVIDADE 1

 Você já ouviu falar em Química Verde?

A população em expansão está diante de inúmeros desaf ios, tais como: 
escassez de água potável, recursos energéticos, habitação, conservação e 
degradação do ambiente. A química tem um papel signif icante frente a es-
tas questões, por ser uma ciência que, apesar de todos os benefícios que 
proporciona à humanidade, está associada a diversos impactos ambientais 
e a prejuízos à qualidade de vida e à sustentabilidade do planeta. Em parte, 
porque alguns dos processos e produtos químicos geram resíduos que alte-
ram a composição da atmosfera, da água e solo. 

Da necessidade de uma nova conduta química para reverter a degrada-
ção ambiental, surgiu a ideia da química verde, que propõe um novo cami-
nho na busca de soluções na sustentabilidade ambiental. 
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Você já ouviu falar de Química Verde? 
(  ) sim (  ) Não

▶Professor(a), a questão anterior pode ser proposta verbalmente para apre-
sentar, promover o surgimento de dúvidas, questões e problemas que en-
volvam o tema, contribuindo para que os alunos recorram aos seus conhe-
cimentos para iniciar as atividades propostas.

Nesta atividade você deverá  
 
1. Observar a Figura 1 a seguir (textos e imagens). 
2. Ler a descrição de cada um dos 12 Princípios da Química Verde apresenta-
dos nela. 
3. Em seguida, responder à Questão 1.
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       Figura 1. Princípios da Química Verde

          Fonte: Disponível em<https://sites.google.com/site/praticasquimicavedeu-

fabc/ my-forms>. Acesso em: 19 ago.2018
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Questão 1. Indicar quais desses Princípios da Química Verde podem, ou não, 
ser avaliados/medidos/analisados a partir do roteiro do experimento realiza-
do por você na aula prática de Química Orgânica: “Extração da Cafeína do 
chá preto”. Justif icar a sua resposta. 
 
▶Professor(a), você deverá substituir, se necessário, o nome da disciplina 
e o título da atividade experimental selecionada por você a ser analisada 
pelos seus alunos.

Princípio 1 - Prevenção de Resíduos. 
(   ) sim (   ) Não
Justif ique a resposta anterior. 
 
Princípio 2 - Prevenção de Resíduos. 
(   ) sim (   ) Não 
Justif ique a resposta anterior. 
 
Princípio 3 - Prevenção de Resíduos. 
(   ) sim (   ) Não
Justif ique a resposta anterior. 
 
Princípio 4 - Prevenção de Resíduos. 
(   ) sim (   )Não
Justif ique a resposta anterior. 
 
Princípio 5 - Prevenção de Resíduos. 
(   ) sim (   ) Não
Justif ique a resposta anterior. 
 
Princípio 6 - Prevenção de Resíduos. 
(   ) sim (   ) Não
Justif ique a resposta anterior. 

Princípio 7 - Prevenção de Resíduos. 
(   ) sim (   ) Não 

Justif ique a resposta anterior. 
 
Princípio 8 - Prevenção de Resíduos. 
(   ) sim (   ) Não 
Justif ique a resposta anterior. 
 
Princípio 9 - Prevenção de Resíduos. 
(   ) sim (   ) Não 
Justif ique a resposta anterior. 
 
Princípio 10 - Prevenção de Resíduos. 
(   ) sim (   ) Não
 Justif ique a resposta anterior. 

Princípio 11 - Prevenção de Resíduos. 
(   ) sim (   ) Não 
Justif ique a resposta anterior. 

Princípio 12 - Prevenção de Resíduos. 
(   ) sim (   ) Não 
Justif ique a resposta anterior.
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Justif ique a resposta anterior. 
 
Princípio 8 - Prevenção de Resíduos. 
(   ) sim (   ) Não 
Justif ique a resposta anterior. 
 
Princípio 9 - Prevenção de Resíduos. 
(   ) sim (   ) Não 
Justif ique a resposta anterior. 
 
Princípio 10 - Prevenção de Resíduos. 
(   ) sim (   ) Não
 Justif ique a resposta anterior. 

Princípio 11 - Prevenção de Resíduos. 
(   ) sim (   ) Não 
Justif ique a resposta anterior. 

Princípio 12 - Prevenção de Resíduos. 
(   ) sim (   ) Não 
Justif ique a resposta anterior.
 

Para saber mais 
LENARDÃO, E. J.; FREITAG, R. A.; DABDOUB, M. J.; BATISTA, A. C. F. “Green 
Chemistry” – Os 12 princípios da química verde e sua inserção nas atividades 
de ensino e pesquisa. Quim. Nova, v. 26, n. 1, p.123-129, 2003. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/qn/v26n1/14310.pdf>. Acesso em 01 ago. 2018.

  5.2 ATIVIDADE 2

Como avaliar se um experimento atende aos princípios da Quí-
mica Verde?

Atender aos princípios da Química Verde não é uma tarefa fácil, pois sig-
nif ica reduzir ou eliminar riscos, toxicidade, recursos não renováveis, energia, 
geração de resíduos, e muito mais. 

Então, como saber se um experimento está de acordo com os princípios 
da Química Verde? 

Existem ferramentas (métricas) para verif icar o quanto um processo/ex-
perimento atende aos princípios. A palavra métrica pode ser def inida como 
medir, ou seja, quantif icar, comparar, qualif icar de acordo com critérios bem 
estabelecidos. 

Várias métricas são apresentadas na literatura para avaliar o grau verde 
(verdura química) de um experimento. Dentre elas, temos a Estrela Verde, 
que é uma métrica semiquantitativa com resultados gráf icos que permitem 
a visualização e a comparação rápida da “verdura” entre os procedimentos 
experimentais. A Figura 1 mostra uma sequência com quatro gráf icos (qua-
tro estrelas), nos quais a área verde fornece uma visão global do grau verde 
(verdura química) de um experimento. Quanto maior área verde o gráf ico 
apresentar, maior o grau verde do experimento. 
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Figura 1. Sequência de Estrelas Verdes

Fonte: adaptado de RIBEIRO; COSTA; MACHADO, 2010.

Nesta atividade você deverá 
 
1. Acessar o link: <http://educa.fc.up.pt/catalogo/pt/construcao_ev> “Constru-
ção da Estrela Verde”. 
2. Ler o texto apresentado em “Home > Construção da Estrela Verde”. 
3. Em seguida, responder à Questão 1. 
 
Questão 1. Após a leitura do texto, elabore uma sequência de passos que 
servirá como ponto de partida para você construir o gráf ico Estrela Verde do 
seu experimento. 

Para saber mais 
RIBEIRO, M. G. T. C.; COSTA, D. A.; MACHADO, A. S. C. Uma métrica gráf ica 
para avaliação holística da verdura de reações laboratoriais – “Estrela Verde”. 
Quim. Nova, v.33, n. 3, 759-764, 2010. 
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 5.3 ATIVIDADE 3

Pesquisando os dados necessários para construir o gráfico Es-
trela Verde (EV) para avaliar um experimento 

 
Na atividade anterior, você leu um texto com várias informações sobre 

como construir uma Estrela Verde e elaborou uma primeira sequência de 
passos. Agora é hora de começarmos a sistematizar este conhecimento. 
Para isso, precisamos desenvolver a sequência de passos, procedimento para 
construir a Estrela Verde. 

Vamos iniciar pela pesquisa e organização de todos os dados para cons-
truir a Estrela Verde do seu experimento. 

 
Antes de iniciar a sua pesquisa, você deverá  
 
1. Acessar o link. https://drive.google.com/open?id=1LAepahws6chQz3Vdk-
c01eLSJxtQ_rBOIXecqwh MklsE 

▶Professor(a), você deverá substituir pelo link do arquivo da planilha “Mo-
delo” que você criou para compartilhar com a turma no Google Drive.

2. Clicar em arquivo/fazer uma cópia.
3. Na janela aberta coloque o nome do arquivo da seguinte forma: o primeiro 
nome e o último sobrenome. Veja o exemplo: Aluno Nivia Regina Vitalino de 
Melo - Nome do arquivo: niviamelo. 
4. Clicar em OK. 
5. Voltar a este formulário. 
 
▶Professor(a) Você deverá orientar o aluno para voltar a esta atividade após 
criar e nomear o arquivo na pasta compartilhada com a turma no Google 
Drive. Nós indicamos “formulário” por optarmos em trabalhar com o Google 
Forms. 
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Nesta atividade você deverá

1. Pesquisar todos os dados para construir a Estrela Verde do seu experimen-
to e organizá-los.
2. Efetuar atentamente TODOS os quatro passos: 

1º Passo: Consultar o roteiro do seu experimento. 
2º Passo: Consultar as FISPQ (Fichas de Informações de Segurança de Pro-
dutos Químicos) para obter informações sobre os perigos e a degradabilida-
de das substâncias. 
3º Passo: Pesquisar sobre a renovabilidade, ou não, de cada substância. 
4º Passo: Preencher o Quadro 1 com os códigos de perigo, segundo o Siste-
ma Harmonizado Globalmente para a Classif icação e Rotulagem de Produtos 
Químicos (GHS), degradabilidade e renovabilidade de todas as substâncias 
envolvidas no experimento, na aba “Substâncias/Pontuação” com TODOS os 
dados pesquisados.

ESSES PASSOS ESTÃO DETALHADOS A SEGUIR 
 
1º Passo: Consultar o roteiro do seu experimento 

1. Acessar o link a seguir para consultar o roteiro do seu experimento. Pre-
encher a primeira coluna, Quadro 1, Aba “Substâncias/Pontuação” da sua 
planilha com o nome de TODAS as substâncias que foram utilizadas e gera-
das durante a execução do seu experimento (reagentes, produtos, solventes, 
agentes secantes, resíduos, catalisadores, etc). 

▶Professor(a), ao criar a sua planilha, sugerimos nomear a primeira Aba 
por: Substâncias/Pontuação.
 
▶Professor(a) Apresentamos, a seguir, um modelo para o Quadro 1.
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Quadro 1. Códigos de Perigo (GHS), degradabilidade, renovabilidade de todas as 
substâncias envolvidas no experimento

OBSERVAÇÕES

No roteiro, item “3 - PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL”, segundo parágrafo, 
linha 2, “...extraia a cafeína com 4 porções de 20 mL de cloreto de metileno...”, 
você deverá substituir cloreto de metileno por 1,2-dicloetano, substância que 
foi utilizada para realizar o experimento. 
 
▶Professor(a), foi necessário incluir esta “observação” na atividade para 
adequar o roteiro à disponibilidade de reagentes no laboratório durante a 
aplicação desta SD. 
 
Link do roteiro: http://nuquiocat.quimica.blumenau.ufsc.br/f iles/2015/07/EX-
PERIE%CC%82NCIA03_Extrac%CC%A7a%CC%83o-da-cafei%CC%81na.pdf 
 
▶Professor(a), você deverá substituir, se necessário, este link pelo link do 
roteiro da atividade experimental selecionada por você. 
 
2º Passo: Consultar as Fichas de Informações de Segurança de Produtos 
Químicos (FISPQ) para obter informações sobre os perigos e degradabi-
lidade das substâncias 
 

Substâncias    Degradabilidade Renovabilidade Código de perigo
(GHS)
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1. Pesquisar e preencher a segunda coluna, Quadro 1, Aba “Substâncias/Pon-
tuação”, da sua planilha com os códigos conforme o Sistema Harmonizado 
Globalmente para a Classif icação e Rotulagem de Produtos Químicos ou Glo-
bally Harmonized System of Classif ication and Labeling of Chemicals (GHS) 
de cada substância. Os códigos GHS nos fornecem as informações sobre os 
perigos para saúde, para o ambiente e os perigos f ísicos das substâncias.

2. Pesquisar e preencher a terceira coluna, Quadro 1, Aba “Substâncias/Pon-
tuação”, da sua planilha com as informações sobre a degradabilidade de 
cada uma das substâncias.

OBSERVAÇÕES

- É preciso ter atenção ao buscar os códigos GHS nas FISPQ, pois há diver-
gências entre informações disponibilizadas por diferentes fabricantes. As-
sim, quando possível, é importante obter os dados em FISPQ de um mesmo 
fornecedor. 

- Copiar TODOS os códigos GHS. 

- Algumas substâncias não apresentam código GHS por serem classif icadas 
como não perigosas. 
 
- Informações sobre degradabilidade, em alguns casos, não estão disponí-
veis. 
 
- Os dados (códigos GHS e degradabilidade) podem ser obtidos nas FISPQ 
(Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos) ou SDS (Safety 
Data Sheet). As FISPQ podem ser consultadas nas páginas Web dos forne-
cedores de substâncias químicas. Sugerimos utilizar preferencialmente os 
fornecedores Merck e SigmaAldrich. 
 
- Nos textos das FISPQ, os códigos GHS encontram-se na Seção 2. Classif ica-
ção dos perigos. Nessa seção você vai encontrar as chamadas frases de pe-
rigo. Um código GHS é construído pela letra H seguida por números, como 
apresentado na Figura 1.  A letra H é utilizada para indicar a Frase de perigo 
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(Hazard Statement). O primeiro número indica o gênero do perigo (f ísico, 
saúde ou ambiente). Os dois números seguintes correspondem à numera-
ção sequencial dos perigos.

Figura 1. Estrutura do código das frases de perigo

              Fonte: Elaborada pelo autor.

- Informações sobre degradabilidade encontram-se na FISPQ - Seção 12. In-
formações ecológicas, 12.2. Persistência e degradabilidade. Esta informação 
nem sempre é disponível na FISPQ ou mesmo na Web. 
 
3 - Buscar as FISPQ na Web. Sugerimos um dos links a seguir. A Figura 2 mos-
tra os passos para encontrar as informações no Site da Merck. 
 Merck (Português) 
https://www.merckmillipore.com/BR/pt/systempage.contactus.channel.pa-
gelet2systempage.contactus.channel 
 Sigma-Aldrich (Inglês) 
https://www.sigmaaldrich.com/safety-center.html.
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Figura 2. Sequência de passos para pesquisar dados na FISPQ no Site Merck
 
 1- Digitar o nome da substância.

 2 - Clicar na “lupa” para pesquisar.

 3 - Clicar em “MSDS” para abrir FISPQ da substância.

 4 - FISPQ da substância.
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 5 - Na seção 2.2, copiar TODOS os códigos GHS da substância.

 

  

  Fonte: Elaborada pelo autor.

6 - Na seção 12.2, copiar as informações sobre degradabilidade da 
substância
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3º Passo: Pesquisar sobre a renovabilidade, ou não, de cada substância

 1. Preencha a quarta coluna, Quadro 1, Aba “Substâncias/Pontuação”, da sua 
planilha com as informações sobre a renovabilidade, ou não, de cada uma 
das substâncias da primeira coluna. Esta pesquisa você deverá fazer na Web, 
considerando o modo de produção da substância. 
 
Questão 1. Anexe sua planilha preenchida. 
 
Para saber mais 
 WALLAU, W. M., SANTOS, A. dos S. O Sistema Globalmente Harmonizado De 
Classif icação E Rotulagem De Produtos Químicos (GHS) – Uma Introdução 
para sua Aplicação em Laboratórios de Ensino e Pesquisa Acadêmica. Quim. 
Nova, Vol. 36, No. 4, 607-617, 2013.  

 5.4 ATIVIDADE 4

Atividade 4: Como medir o grau verde de cada princípio da 
Química Verde no gráfico EV? 

 
Na atividade 1, você refletiu sobre quais dos doze princípios estão em 

jogo no experimento, ou seja, quais serão os princípios avaliados. Conse-
quentemente, def iniu-se o número de pontas de sua EV. 

Na atividade 2, você leu um texto sobre uma das ferramentas que nos 
ajudam a verif icar o quanto o nosso experimento está de acordo com a f ilo-
sof ia da Química Verde – a métrica gráf ica Estrela Verde. 

Na atividade 3, você pesquisou os dados para gerar a EV: enumerou to-
das as substâncias envolvidas no experimento, pesquisou as informações so-
bre riscos para a saúde, para o ambiente e de acidentes, sobre a degradabili-
dade e a renovabilidade. 

Nesta atividade, vamos conhecer e utilizar os critérios pré-estabelecidos 
pelos idealizadores da métrica que tornaram possível quantif icar o grau ver-
de de cada princípio da QV.
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?
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Critérios pré-estabelecidos para pontuar os perigos e princípios 

Para construir um gráf ico é necessário quantif icar os parâmentos que 
queremos avaliar. No caso da EV, esses parâmetros são princípios da QV. As-
sim foram pré-estabelecidos critérios, apresentados no Quadro 1, para pon-
tuar cada substância de acordo com os perigos f ísicos, para saúde humana 
e para o ambiente, segundo a regulamentação do Sistema Globalmente har-
monizado de Classif icação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS).
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Quadro 1. Pontuação e classif icação dos perigos das substâncias para constru-
ção da métrica Estrela Verde (EV), segundo a regulamentação Sistema Global-

mente Harmonizado de Classif icação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS)

Fonte: RIBEIRO; YUNE; MACHADO, 2014                                                           P1 = Pontuação  
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Para pontuar as substâncias de acordo com a sua degradabilidade e re-
novabilidade, foram pré-estabelecidos os critérios apresentados no Quadro 
2. 

 
Quadro 2. Critérios para pontuação das substâncias quanto à degradabilidade e 

à renovabilidade para construção da EV

P1 = Pontuação
Fonte: RIBEIRO; COSTA; MACHADO, 2010

A cada princípio avaliado é atribuída uma pontuação de 1 a 3, crescente 
com o grau verde, devendo ser pontuado de acordo com os critérios pré-es-
tabelecidos e apresentados no Quadro 3. A pontuação tem o seguinte signi-
f icado: 

(3) = Plenamente verde (Caso Ideal: composto, reação, etc., benigno);
(2) = Moderadamente verde (aceitável, embora com algumas restrições);
(1) = Ausência total de verdura química (casos malignos ou vermelhos).

Para exemplif icar, observe a Figura 1, que apresenta uma EV de seis pon-
tas para um experimento no qual foram avaliados os seis Princípios: (P1), (P5), 
(P6), (P7), (P10) e (P12). Os Princípios P5, P10 e P12 receberam pontuação 1 
(casos malignos ou vermelhos), o Princípio 1 recebeu pontuação 2 (aceitável, 
embora com algumas restrições) e os Princípios 6 e 7 receberam pontuação 
3 (caso Ideal, plenamente verde). 
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Figura 1. Estrela Verde 6 Pontas (6 Princípios)

Fonte: Elaborada pelo autor. 

O que fazer quando não conseguimos avaliar um determinado princí-
pio do nosso experimento? 

Quando a avaliação não puder ser feita, seja por falta de dados ou re-
sultados/dados não confiáveis, atribui-se o valor 1, o que signif ica aplicar o 
princípio da precaução. 
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 Quadro 3. Critérios para pontuar os Princípios da QV para construção da EV
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Fonte: RIBEIRO; COSTA; MACHADO,2010.

Nesta atividade, você deverá 
 
1º- Pontuar todas as substâncias utilizadas de acordo com os critérios. 
2º- Pontuar todos os princípios envolvidos na sua atividade experimental. 
 
PASSOS PARA REALIZAR A PONTUAÇÃO 
 
1º Passo: Abrir o arquivo da sua planilha. 
2º Passo: Preencher o Quadro 2 na aba “Substâncias/Pontuação” consultan-
do os dados do Quadro 1 na mesma aba.  
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▶Professor(a), apresentamos, a seguir, um modelo para o Quadro 2.

Quadro 2. Pontuação dos riscos para a saúde, para o ambiente e de acidentes 
considerando os códigos GHS de todas as substâncias do experimento

3º Passo: Consultar os critérios apresentados anteriormente, nos Quadros 1 
(Pontuação e classif icação dos perigos das substâncias para construção da 
métrica Estrela Verde (EV), segundo a regulamentação Sistema Globalmente 
Harmonizado de Classif icação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS)) e 
o Quadro 2(Critérios para pontuação das substâncias quanto à degradabili-
dade e à renovabilidade). Se uma substância apresentar mais de um código 
GHS para um mesmo perigo, considere o mais penalizador para atribuir a 
pontuação. Veja o exemplo na Tabela 1:

Tabela 1: Seleção do código GHS para substâncias que apresentam mais de um 
código
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OBSERVAÇÕES 

 − Códigos que se iniciam com H2 referem-se a perigo f ísico. 
 − Códigos que se iniciam com H3 referem-se a perigo para Saúde Hu-
mana. 
 − Códigos que se iniciam com H4 referem-se a perigo para o ambiente. 
 
4º Passo: Preencher o Quadro 3 na aba “Substâncias/Pontuação”. Para pre-
encher o Quadro 3, utilize os dados do Quadro 2. Consulte os critérios apre-
sentados anteriormente, no Quadro 3, para descobrir a pontuação de cada 
princípio. 

▶Professor(a) Apresentamos, a seguir, um modelo para o Quadro 3. 

Quadro 3. Pontuação dos Princípios para construir a Estrela Verde

O Quadro 3 só apresenta os princípios P1, P5, P6, P7, P10 e P12 porque: 
 - Embora a EV contemple todos os princípios da QV, no contexto do en-
sino, como não se pretende criar novos produtos e não monitora em tempo 
real os processos de fabricação, os princípios P4 e P11 não se aplicam.   
- Como a atividade experimental “Extração da cafeína do chá preto” não é 
uma reação de síntese, os princípios P2, P4, P8, P9 e P11 não foram incluídos.

Questão 1. Anexe sua planilha preenchida. 
 
Para saber mais
RIBEIRO, M. G. T. C.; YUNES, S. F.; MACHADO, A. A. S. C. Assessing the Green-
ness of Chemical Reactions in the Laboratory Using Updated Holistic Gra-
phic Metrics Based on the Globally Harmonized System of Classif ication and 
Labeling of Chemicals, Journal of Chemical Education, 91, 1901-1908, 2014.
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 5.5 ATIVIDADE 5

O experimento avaliado atende aos princípios da Química Verde? 
 
Agora que você já tem todos os dados, é hora de criar a Estrela Verde e 

responder: 

- O experimento realizado atende aos princípios da Química Verde? 

Para responder esta pergunta, vamos utilizar a métrica gráf ica Estrela 
Verde. A EV é um gráf ico radial que pode ser criado utilizando planilhas ele-
trônicas.

Como criar um gráfico radial na planilha do Google? 
 
1º Passo: Abrir o arquivo que contém a sua planilha. 
 
2º Passo: Na Aba “Estrela”, preencha as células em azul da linha do “Experi-
mento em análise”, Quadro 4 da planilha, com os valores atribuídos aos prin-
cípios, localizados no Quadro 3, segunda Aba da sua planilha.
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▶Professor(a), ao criar a sua planilha, sugerimos nomear a segunda Aba 
por: Estrela. 
 
▶Professor(a), apresentamos, a seguir, um modelo para o Quadro 3. 

A primeira linha (célula verde) refere-se a uma experiência ideal, expe-
rimento plenamente verde, em que um dos princípios é preenchido com a 
pontuação 3. A célula seguinte é preenchida pelo valor 1. 

A segunda linha (célula azul) refere-se a uma experiência real, experi-
mento que você quer analisar. Cada um dos princípios é preenchido com a 
pontuação que você determinou a partir dos seus dados e dos critérios pré- 
estabelecidos (Atividade 4). A célula seguinte é preenchida pelo valor 1. 

A terceira linha (célula vermelha) refere-se a uma experiência execrável, 
ausência total de qualquer grau verde, em que um dos princípios é preenchi-
do com a pontuação 1. A célula seguinte é preenchida pelo valor 1. 
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A Figura 1 apresenta uma tabela preenchida com todos os dados neces-
sários para gerar a EV de um experimento. 

Figura 1. Modelo de tabela preenchida com dados para construir EV

Fonte: Elaborada pelo autor.

3º Passo: Selecionar todas as informações da tabela para gerar o gráfico.

- Após a finalização da sua tabela, selecione TODAS as células que foram preenchidas 

somente com números. Clique em “Inserir”.

4º Passo: Escolher o tipo de gráfico.  

- Selecione o gráfico de radar (Figura 2).

Figura 2. Seleção do gráfico radar 

                                 Fonte: Elaborada pelo autor
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5º Passo:  Editar o gráf ico. 
- Para f inalizar a construção da Estrela Verde, edite o seu gráf ico (Figura 3). 
 

Figura 3. Edição do gráfico

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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- Título: clique com o botão direito sobre o título para obter as opções para 
a sua edição (Figura 4). 

Figura 4. Edição do gráfico

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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- Preenchimento: clique com o botão sobre a linha a ser preenchida para 
obter as opções para a sua edição (Figura 5). 

Figura 5. Edição do gráfico

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 
6º Passo: Gráf ico f inalizado! (Figura 6). 

 

Figura 6. Gráfico f inalizado: Estrela Verde

         Fonte: Elaborada pelo autor. 



42

Para identif icar as pontas da estrela referentes a cada princípio analisado, 
pode-se utilizar outras ferramentas de edição.  
 
Questão 1. Anexe sua planilha e o gráf ico editado. 
 
Questão 2. Considere a EV construída e discuta em quais aspectos o experi-
mento atende aos princípios da Química Verde. 
 
Questão 3. Proponha uma alternativa para esverdear este experimento. 
 

Para saber mais 
RIBEIRO, M. G. T. C.; COSTA, D. A.; MACHADO, A. A. S. C.  Uma métrica gráf ica 
para a avaliação holística da verdura de reações laboratoriais “Estrela Verde”. 
Qui. Nova, v.33, n3, p. 759-764, 2010. 
 
COSTA, D. A.; RIBEIRO, M. G. T. C.; MACHADO, A. A. S. C., Análise da Verdura 
das Actividades Laboratoriais do 11º Ano do Ensino Secundário, Química, Bol. 
S. P. Q., 2011, 123, 63.
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