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Resumo 

O fósforo (do grego “phosphorus” que significa portador de luz) foi descoberto 

acidentalmente em 1669 por Henning Brand e recebeu esse nome em razão dos seus compostos 

apresentarem inúmeras combinações distintas de fosfatos (compostos que apresentam o 

elemento químico fósforo na composição). A partir dessa descoberta, esse material foi 

aperfeiçoado para uso doméstico e posteriormente adaptado para ser utilizado como fonte de 

energia. Um exemplo são as caixas com palitos de fósforo. 

Os palitos de fósforo fazem parte do dia a dia, principalmente, no uso doméstico, sendo 

consumido mundialmente, segundo pesquisas na literatura, em média 380 caixas de fósforo 

(com 100 palitos) por hora; dessa utilização são descartados os palitos e as caixas que 

armazenam esse produto. Para uma projeção numérica, com um tronco de pinheiro de 15 

metros, pode-se produzir 74 mil palitos, resultando em 740 caixas com 100 unidades, isso 

equivale a 2 horas de consumo médio por dia, além da quantidade necessária para produzir as 

caixas para armazenar os palitos. Por se tratar de material de baixo peso, esses objetos 

descartados não se tornam atrativos para a reciclagem, isso acarreta a uma série de prejuízos à 

natureza. 

Partindo dessas informações, esse projeto visa uma alternativa sustentável para sanar o 

descarte desses materiais, sintetizando o componente que vai na cabeça do palito utilizando 

sulfeto de antimônio, clorato de potássio, cola e amido de milho os quais serão armazenados 

em um frasco que permitirá a troca por refil e também moldar um suporte seguro para armazenar 

determinadas quantidades desse composto para posterior utilização.   

O custo de produção de 50 frascos, contendo 100g do componente e 50 suportes, são de 

R$ 480,00, resultando em um custo de R$ 9,60 por kit (suporte e frasco com o composto), já o 

custo de refil sairia em torno de R$ 3,85. Cabe destacar que esses materiais são reaproveitáveis 

e a média de utilização do frasco contendo 100g do composto é de 370 vezes. 

 Além da síntese desses materiais sustentáveis para substituir os palitos de fósforo, foram 

feitas ações de conscientização sobre o descarte desses objetos que geram grande quantidade 

de resíduos na natureza. Outra abordagem foi através de uma enquete, onde foi questionado a 

frequência da utilização dos palitos de fósforo e qual o destino dos palitos utilizados.  

 Ao concluirmos nossa pesquisa, tomamos consciência de que vale lembrar que o 

custo/benefício desse projeto ressaltaria garantir em ações continuadas mais estáveis para uma 

convivência sólida e equilibrada entre natureza e homem. Em suma, essa pesquisa faz uma 

retomada de consciência de nossas condutas perante aos impactos que as ações impensadas 

geram na natureza.  

 


