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RESUMO
Considerando a importância e a carência do ensino da química ambiental, buscamos debater de forma dinâmica temas
presentes em nosso cotidiano junto com o estudo dos solos, meio ambiente e nutrição de plantas, relacionando o estudo
da química com as transformações do meio ambiente e incentivando o desenvolvimento de ações didático-pedagógicas
e educativas de caráter populares e inclusivas. Objetivamos favorecer a aprendizagem de saberes de química
relacionados ao cotidiano dos alunos. As atividades desenvolvidas se mostraram representativas, favorecendo a
aprendizagem de conhecimentos químicos e a aplicação no cotidiano.
 
Palavras chave: Química dos Solos, Nutrição de Plantas, EJA
 
ABSTRACT
Considering the importance and the shortage of environmental chemistry teaching, we seek to discuss dynamically
themes present in our daily lives along with the study of the soil, environment and plant nutrition, relate the study of
chemistry with chances in the environment incitement the desenvolvimente didactic and pedagogical actions and
educational popular and inclusive character. We aim to encourage the learning of chemistry knowledge related to the
daily lives of students. The activities were representative, encouraging people to learn chemical knowledge and the
application in daily life.
 
Keywords: Soils Chemistry, Plant Nutrition, Adult Education

INTRODUÇÃO

Segundo Marcano e Schnetzler (2008), saber relacionar conteúdos químicos com aspectos e temas da vida cotidiana é
indispensável para que os alunos compreendam algumas importantes contribuições da ciência química à sociedade e à
vida das pessoas.
Na maioria das escolas a forma como a química vem sendo ensinada geralmente é pouco atraente e os alunos não são
estimulados a aprender, sendo um dos motivos para tal acontecimento a falta de criatividade dos educadores ao
abordar o conteúdo para o aluno.
De acordo com Santos e Schnetzler (2003), a discussão dos Temas Sociais articulados ao Ensino de Química é uma
possibilidade para auxiliar na compreensão dos problemas em que a sociedade se encontra imersa. É interessante que
o aluno estude um determinado assunto em sala de aula e depois, no decorrer do seu dia- dia, encontre formas de
aplicar esse assunto de maneira prazerosa para benefício de sua comunidade, por exemplo, pois, assim, ele estará
fixando ainda mais o seu conhecimento e utilizando a química de forma atual e consciente. E uma das maneiras de
fazer essa conexão envolve o debate de conhecimentos químicos a partir de questões locais.
A química, quando ensinada de maneira responsável e instigadora, abordando temas tão presentes em nosso cotidiano
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como química dos solos e nutrição de plantas, poderá desenvolver no aluno uma visão critica e investigativa sobre o
assunto.
É de conhecimento dos professores de ciências o fato da experimentação despertar um forte interesse entre os alunos
em diversos níveis de escolarização. Em seus depoimentos, os alunos também costumam atribuir à experimentação um
caráter motivador, lúdico, essencialmente vinculado aos sentidos. Por outro lado, não é incomum ouvir de professores a
afirmativa que a experimentação aumenta a capacidade de aprendizado, pois funciona como meio de envolver o aluno
nos temas que estão em pauta (GIORDAN, 1999).
À luz da proposta de debates sobre os saberes químicos relacionados a temas sociais e ambientais, juntamente com
experimentos simples, objetivamos estudar a química e as transformações que causam mudanças nos solos, plantas e
fertilizantes, articulando conteúdos e a temática ambiental, associando exemplos significativos com os princípios
teóricos de maneira lógica e agradável para o entendimento da química.
Considerando essas observações é que o estudo ora apresentado foi desenvolvido.
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este é um trabalho de natureza qualitativa (GIL, 2002) no qual procuramos abordar temas importantes e presentes no
cotidiano dos alunos, atentos para o ensino da química ambiental, relacionando-o com o estudo dos solos e nutrição de
plantas.
Para tanto, utilizamos o estudo e resolução de um caso (SÁ e QUEIROZ, 2009) como instrumento didático-pedagógico,
no qual tratamos de um tema que abordou a realidade dos estudantes: problema com plantações devido ao desgaste do
solo. A estratégia foi aplicada numa turma de EJA de uma escola pública do interior do Agreste de Pernambuco.
Participaram da atividade 23 estudantes.
Inicialmente aplicamos um questionário (Quadro 1) sobre temas ambientais, problemas de solos, solução de problemas
do solo e fertilização das plantas, de maneira a levantar os saberes dos alunos, sem fórmulas ou expressões químicas.
Esse questionário serviu auxiliar na resolução do caso. O questionário foi discutido em sala para esclarecer possíveis
dúvidas dos alunos.
 
Quadro 1: questionário norteador da resolução do caso
Questionário Auxiliar do Caso
 

◦ O que estaria acontecendo com as terras do senhor Rubem?
◦ Quais são os primeiros procedimentos a serem tomados?
◦ O que é NPK?
◦ O que é Calcário? Para que serve na plantação?
◦ O solo está acido?
◦ Por que só a plantação do feijão caiu e a do milho não?
◦ A alternância no cultivo dos grãos seguida pelo senhor Rubem está correta? 

 
Em seguida entregamos aos alunos o caso denominado O caso dos pés de feijão, apresentado no Quadro 2.
 
Quadro 2: O caso usado para promover os debates em sala de aula
O caso dos pés de feijão
 
O senhor Rubem é um pequeno agricultor que mantém uma plantação de feijão para
subsistência na cidade de Santa Maria do Cambucá, cidade situada no agreste
setentrional do estado de Pernambuco. Eventualmente ele alterna o cultivo dos feijões
com milho, cultivando feijão 4 ou 5 seguidas para cada 1 plantação de milho. Esses
procedimentos são efetuados sem quaisquer acompanhamentos técnicos.
Após um período trabalhando assim, o senhor Rubem observou que os pés de feijão não
estavam se desenvolvendo como antes e a produção dos grãos estavam ficando muito
ruim, fazendo com que a venda dos grãos sequer conseguisse pagar a compra dos vários
produtos que ele precisa usar para o cultivo da terra.
Numa conversa com o vendedor dos produtos utilizados, ele reclama:
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- Carlos, esses produtos que você está vendendo não estão servindo. A plantação de
feijão não está boa. Isso deve ser por causa do calcário ou por causa do NPK.
- Como assim, senhor Rubem? O senhor está fazendo o teste de acidez do solo para
verificar se o problema é com o calcário? E o de alumínio? Está usando a proporção
adequada de NPK? E o agrotóxico?
- Não fiz teste de acidez, não! Só estou espalhando o calcário como você indicou.
Também estou seguindo as orientações para o uso do NPK.
- Olha, senhor Rubem, é melhor chamar um técnico agrícola para analisar o solo que o
senhor está fazendo a plantação. Tenho um amigo chamado Davi Silva que acabou de se
formar e abriu uma microempresa de consultoria agrícola. Ele está prestando consultoria
voluntária nessa região para ajudar os pequenos agricultores a melhorar o cultivo. Vou
ligar para ele e pedir que procure o senhor ainda esta semana.
- Obrigado, Carlos! Vou esperar.
 
            O caso foi entregue com o objetivo de levar os alunos a refletirem sobre vários aspectos relacionados a solo,
questões ambientais e saberes químicos.
Em seguida organizamos a turma em grupos com 4 alunos. Os grupos formados seriam os consultores da
microempresa de Davi Silva, citado no caso do Quadro 2.
Os grupos deveriam resolver o caso entregue, apresentando os fatores que poderiam estar gerando os problemas na
plantação do senhor Rubem, bem como propondo uma solução.
Sabemos que em uma plantação devemos levar em conta vários fatores locais, como tipo de solo, umidade,
temperatura e luminosidade. Para auxiliar os alunos na resolução do caso devido a tantas variáveis, disponibilizamos
listas de sites de ensino de química e meio ambiente, estimulamos pesquisas e consultas a agricultores, técnicos
agrícolas e engenheiros agrônomos da região. 
            A análise da resolução do caso e das respostas ao questionário serviu de referência para verificarmos a
aprendizagem e conscientização dos alunos, bem como verificarmos o entendimento dos assuntos pelos alunos para
que estes possam aplicar o conhecimento adquirido em sala de aula em seu dia-a-dia.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
 
Analisando os debates e pesquisas feitas pelos alunos a partir do questionário
A partir das pesquisas e dos debates em sala iniciados com a leitura do questionário, os alunos observaram que seria
necessário iniciar a resolução do caso estudando o tipo de solo e clima da cidade.
Os alunos estudaram a geografia da cidade de Santa Maria do Cambucá, situada no agreste de Pernambuco.
Observaram que o solo da região possui como característica principais solos profundos (latossolos), com relevo
extremamente variável, associados a solos rasos (litossolos), solos relativamente férteis.
 
A partir da pesquisa na internet, verificamos que o solo da região é argiloso e arenoso-argiloso, apresentando áreas de
solos profundos e de solos rasos. Esses tipos de solos são próprios para o cultivo de diferentes plantas de pequeno
porte e grãos. (Grupo 3).
Os latossolos são solos rasos e é indicada a plantação de espécies de raízes curtas. Os litossolos são solos profundos,
onde podemos plantar árvores e plantas diversas. (Grupo 2).
O solo da cidade é arenoso-argilosa, sendo adequado para o plantio de feijão. Devido ao sistema radicular que possui, o
feijão prefere solos soltos, leves, de textura arenoso-argilosa, mais ou menos profundos, ricos em matéria orgânica e em
elementos fertilizantes. (Grupo 1).
 
É importante destacarmos que a textura ideal de solo, para a maioria das plantas, é um solo arenoso-argiloso, que teria
uma constituição de textura média, capaz de ser trabalhado e de reter nutrientes e água.
Solos argilosos são mais difíceis de serem trabalhados, pois a terra gruda nas ferramentas, são mais compactos, menos
arejados e a água tem dificuldade em penetrar e escoar.
O solo arenoso é fácil de ser trabalhado e as ferramentas como enxada e enxadão penetram facilmente nesse solo.
Contudo, é um solo que se empobrece mais rapidamente porque os nutrientes são mais facilmente carregados pela
água das chuvas e das regas. Para o feijão e o milho o melhor tipo de solo é o arenoso-argiloso, conforme apontaram
os alunos.
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Para verificar o tipo de solo, os alunos fizeram um teste para saber a constituição do nosso solo, no qual foi usada uma
ferramenta do cotidiano deles, a pá. Cavaram um buraco com 20 cm de profundidade, colheram a terra e colocaram-na
numa garrafa PET de 2L transparente. Completaram o volume da garrafa com água e agitaram bem, para misturar e
dissolver bem os torrões. Deixaram descansar por um período de 2 horas, para que todo material assentasse. Depois
desse tempo eles notaram diversas camadas diferentes. Na parte debaixo ficaram as areias, que são partículas mais
pesadas e maiores. No meio ficaram as argilas e em cima, ficou uma fina camada preta, que seria a matéria orgânica.
Os alunos encontraram solos com características arenoso-argilosas e argilosas.
O tamanho de cada uma dessas camadas é que vai definir o tipo de solo. Se houver mais de 85% de areia, será um
solo arenoso. Com 70% de areia, o solo é arenoso-argiloso, e com menos de 60% de areia, será argiloso Com o teste,
observamos que o solo está entre argiloso e arenoso-argiloso. (Grupo 2).
 
Outra forma de analisar o solo é sujando as mãos. Pega-se uma porção da terra úmida e amassa-se nas mãos,
apertando bem o punhado de terra, inclusive batendo. Se as mãos ficarem sujas, o solo é argiloso. Se as mãos ficarem
limpas e sentir-se os grãos de areia, o solo é arenoso. E o meio termo seria o solo arenoso-argiloso. Esse método é
mais exigente do que o primeiro e exige prática para acertar. Esse teste não foi executado pelos alunos, nem
mencionado nas suas pesquisas.
Considerando que o solo seria adequado para o plantio de feijão, os alunos decidiram que poderia ser útil fazer um teste
de acidez do solo.
 
O tipo de solo da região é adequado para plantar feijão. Nesse caso, talvez tenha algum problema na terra, pois vimos
que os solos podem ser ácidos ou básicos. Qual seria o melhor para cultivar feijão? (Grupo 5).
O feijão é da família das leguminosas que tem preferência pelos solos cujo pH varia entre 6,5 e 7. O pH do solo serve 
para avaliar as condições de um solo: ácido, neutro ou alcalino. A escala de pH vai de 1 ao 14, sendo 7 a neutralidade,
abaixo de 7 a acidez  e acima de 7 a alcalinidade.  A faixa ideal de pH para o desenvolvimento das plantas  é de 6,5 a 7,
isto é, solos neutros. Os solos ácidos apresentam problemas para a agricultura porque as plantas não desenvolvem
bem nestas condições de acidez. A disponibilidade de nutrientes é muito pequena para as plantas. A produtividade das
lavouras é muito baixa. A parti daí os alunos perceberam que o solo adequado para o plantio do feijão deveria ser
levemente ácido a neutro.
 
Para cultivar feijão o solo não pode estar ácido nem básico demais. (Grupo 6).
 
Em seguida, partiram para a apresentação das condições climáticas da região. Destacaram em seus levantamentos que
a região está inserida numa área sujeita a secas, cuja precipitação pluviométrica varia entre 300 e 1200 mm/ano,
oscilando predominantemente entre 700 e 800 mm/ano.
Apontaram ainda que o clima Santa Maria do Cambucá é semiárido Bsh da classificação de Koppen, árido ou semiárido,
muito quente, com chuvas no outono e inverno.
O período normal de chuva se inicia em fevereiro/março e pode estender-se até agosto. Dados históricos de
precipitação revelam uma média anual de 648,70 mm, com um máximo de 912,80 mm e o mínimo de 384,70 mm. 
As temperaturas variam, acompanhando a época das precipitações pluviométricas. A média anual fica em torno de 20 a
25°C. Temperatura adequada para o feijoeiro que se situa entre 10 e 25°C.
Os alunos observaram que o milho é uma planta que exige, durante o ciclo vegetativo, calor e umidade para produzir
satisfatoriamente. O clima mais favorável à cultura é aquele que apresenta verões quentes e úmidos durante o ciclo
vegetativo, acompanhado de invernos secos, o que facilita a colheita. Para o milho, a maturação é acelerada em
temperaturas médias diárias de 25°C. Em regiões com temperaturas médias abaixo de 19,5°C, o milho não tem
condições de produzir.
Com base nessa pesquisa os alunos perceberam que o tipo de solo e clima são adequados tanto para o cultivo de milho
quanto para o de feijão.
 
Podemos plantar milho e feijão na região, pois o clima e solo são corretos. (Grupo 2).
 
Resolução do caso: apresentando o problema e solução para o senhor Rubem
Depois do estudo do clima e solo do terreno da cidade onde o senhor Rubem tem o seu plantio, os alunos decidiram
que o primeiro procedimento a ser tomado é uma análise de solo, pois como ele estava plantando 4 ou 5 vezes
seguidas a cultura de feijão para 1 de milho, levando a plantações sucessivas de mesma cultura, o que favorece a perda
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de nutrientes no solo.
 
É preciso verificar se o solo não está pobre em nutrientes. (Grupo 2).
A análise de solo serve para o agricultor fazer uma adubação conforme a análise. (Grupo 3).
Ele (senhor Rubem) deve verificar se está usando NPK corretamente. (Grupo 6).
 
Os nutrientes de que as plantas necessitam são encontrados no solo e dissolvidos na água. Eles apresentam em sua
composição elementos químicos, como nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio e ferro, que são absorvidos pelas raízes
das plantas.
Dependendo da quantidade em que são utilizados pelas plantas, esses nutrientes podem ser divididos em dois grupos:
1 - Macronutrientes (do grego makrós = grande): são consumidos em grandes quantidades, como compostos de
nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre.
2 - Micronutrientes (do grego mikrós = pequeno): são nutrientes que as plantas consomem em quantidades muito
pequenas, mas que também são importantes para o seu desenvolvimento, como compostos de manganês, boro,
molibdênio, zinco, ferro e cobre.
O solo que apresenta tanto os macro quanto os micronutrientes necessários para o desenvolvimento das plantas, além
de uma quantidade adequada de ar e de água, é um bom solo para a agricultura, sendo chamado solo agrícola.
O NPK é um fertilizante com as siglas Nitrogênio (N), Fósforo (P) e Potássio (K). As letras representam esses elementos
na tabela periódica. Essa sigla é utilizada quando queremos nos referir a adubos. O NPK são os macronutrientes
primários, os mais absorvidos pelas plantas em termos de quantidade desconsiderando oxigênio, carbono e hidrogênio
disponíveis em abundancia.
O feijão normalmente não consome muitos nutrientes, mas considerando-se a fragilidade da planta, a precariedade do
seu sistema radicular, o seu pequeno porte e o ciclo muito curto, é importante a existência, no solo, de elementos
nutritivos indispensáveis ao seu desenvolvimento. 
Considerando esses apontamentos, os alunos levantaram os elementos nutritivos mais importantes para o cultivo de
feijão, os quais são apresentados abaixo.

• Nitrogênio – sendo uma leguminosa produtora de frutos ricos em proteína, o feijão é mais exigente em nitrogênio
que outras plantas, requerendo um suprimento contínuo e adequado para o seu desenvolvimento vegetativo e
também para a formação de vagens e sementes. O feijão pode fixar o nitrogênio do ar, através de simbiose com
Rhizobim phaseoli, mas essa faculdade é limitada pela inexistência de estirpes de alta capacidade e pelo seu
ciclo vegetativo muito curto, não alcançando, na pratica, os resultados esperados. O Nitrogênio (N) é melhor
aproveitado pela planta em solo com pH acima de 5,5. A disponibilidade máxima na faixa de pH do solo entre 6 e
6,5 para depois diminuir.

• Fósforo – embora o feijoeiro não absorva da terra mais de 4,7 kg de fósforo por hectare, sabemos que é
necessário colocar à disposição das raízes cerca de quatro vezes mais a quantidade requerida, para assegurar o
desenvolvimento normal da planta e a boa produção de sementes. O Fósforo, usando na forma de óxido de
fósforo (P2O5), tem melhor disponibilidade para as plantas em pH 6 a 6,5.

• Potássio – com relação ao potássio, o feijoeiro remove grande quantidade do solo. Todavia, em estudos
realizados, o efeito de adubos potássios foi comparativamente fraco, embora se tenha notado que, corrigidas as
deficiências de nitrogênio e fósforo, eles começaram a manifestar sua reação. Esse elemento participa da
composição de quase todos os órgãos da planta, assumindo papel importante na resistência à seca, na
translocação dos compostos formados entre os órgãos na síntese das enzimas que catalisam a combinação do
fósforo com açucares e na formação de proteína. Quando ocorre menor variação de temperatura no solo e maior
disponibilidade de água, há maior assimilação de potássio, como se verificou em ensaios realizados em regiões
quentes.

• O Potássio é usado na forma de óxido de potássio (K2O), sendo melhor aproveitado em pH do solo maior que
5,5.

• Cálcio e magnésio – o cálcio é muito importante no fortalecimento das raízes do feijão e atua no metabolismo do
nitrogênio, enquanto o magnésio, entretanto na composição da clorofila, desempenhada papel importante na
fotossíntese. Em terras neutras e carentes de cálcio e fósforo, basta a aplicação de adubos fosfatados que
contenham cálcio, como o superfosfato simples.

• Enxofre e zinco – O enxofre, participando da composição da proteína é absorvido pelo feijoeiro em maior
quantidade que o fósforo. Em solos ricos deste elemento, o uso de adubos como o superfosfato simples ou
sulfato de amônia resolve o problema. Em terras de zinco, especialmente em solos arenosos, como acidez com
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índice próximo de pH = 7. Pode-se corrigir a deficiência com a aplicação nas folhas de sulfato de zinco, na base
de 3 kg dissolvidos em 300 litros de água/hectare.
 Ao final, os alunos concluíram que a alternância no cultivo de grãos do senhor Rubem estava errada, pois ele
estava tendo plantações sucessivas da mesma cultura, no qual havia perda de nutrientes do solo, deixando-o
infértil.
 
O cultivo sucessivo de feijão está empobrecendo o solo. (Grupo 1).
 
O solo onde está acontecendo às plantações do senhor Rubem não é acido. O solo só é acido na parte litoral do
estado de Pernambuco, pois o solo é arenoso. Um solo arenoso quando chove ou quando é regada a plantação,
a água penetra com mais facilidade nos grãos de área onde os microelementos presentes penetram junto com a
água e vai até certa profundidade.
 
Em bases de nossos estudos chegamos ao resultado que o solo de Santa Maria do Cambucá – PE, não é um
solo ácido e não precisa fazer uma calagem que é uma prática de incorporar calcário ao solo. (Grupo 5).
 
Calcário é o nome que normalmente se dá para o carbono de cálcio e/ou magnésio, onde vai corrigir a acidez do
solo, neutraliza o efeito fitotóxico do alumínio e do manganês.
 
Concluímos que o NPK estava sendo usada de uma forma incorreta, por isso que os resultados não estavam
acontecendo. Pois o senhor Rubem apenas estava aplicando o fertilizante onde cada microelemento tem o seu
tempo de agir no solo. (Grupo 3).
Acreditamos que p solo estava precisando de Nitrogênio, Fósforo e Potássio. O feijão é uma cultura de período
muito curto (leva de 45 a 60 dias para amadurecer). O nitrogênio reage imediato no solo. Já que o fósforo e
potássio levam um período maior de agir no solo. Então o senhor Rubem colhia o feijão antes mesmo que o solo
ficasse fértil, pois quando o NPK começava a agir, ele já estava colhendo e plantando novamente, onde o solo
nunca iria ficar fértil novamente, porque com a nova plantação já estava retirando novamente os nutrientes antes
mesmo está pronto o solo. (Grupo 1).
A plantação do milho não caiu porque o feijão tem uma bactéria chamada Rizobium que favorece todas as outras
plantações ao redor. E o milho tem um período de cultivo mais longo do que o do feijão (90 dias), logo consegue
receber mais microelementos do que o feijão. (Grupo 6).
 
Considerando esses apontamentos, vemos que a solução, de modo geral, envolvia a proposta para o senhor
Rubem retirar todo o cultivo, colocar o fertilizante NPK, no período de 90 dias sem plantar nenhum tipo de cultivo,
pois o solo iria receber os microelementos novamente e iria passar a ser fértil. Quando ele plantasse novamente
sua plantação iria ter bons resultados.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através deste trabalho acreditamos que os estudantes do EJA desenvolveram um pensamento crítico em relação
aos problemas enfrentados no cultivo de alimentos, discutindo sobre o que é fertilizante de solos, tipos de solos,
desgasto de micro e macro elementos, a importância do Nitrogênio, Fósforo e Potássio para as plantas e sua
colheita. A partir dessa atividade acreditamos que eles terão um conhecimento básico, porém útil, sobre temas
necessários para a vida de cidadãos comprometidos com um futuro melhor no meio em que eles vivem,
principalmente por terem debatidos sobre algo que lhes é comum: plantações de feijão e milho.
Por meio do questionário acreditamos que eles poderão identificar problemas de plantações onde moram e isso
fará com que reflitam sobre quais atitudes devem ser estão tomadas.
Mediante a realização desse estudo, concluímos que hoje foi muito importante trabalhar a química em sala de
aula mostrando os problemas de solos e plantações e questionando os alunos sobre seu papel social e científico
neste contexto.
Por fim, acreditamos que os alunos puderam entender que o cultivo de grãos não envolve apenas plantar as
sementes e esperar germinar e dar frutos. A planta precisa de cuidados e de nutrientes para que possa crescer e
dar frutos. 
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