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PROJETO DE ENSINO 

1. Introdução 

1.1 Identificação 

Título: Desvendando a Química do Solo  

Tipo de proposta: Projeto de Ensino 

Edital: Edital Complementar do Campus Vacaria/IFRS nº 022/2016 ao Edital 

PROEN/IFRS nº 04/2016 

Instituição: Instituto Federal do Rio Grande do Sul 

Unidade Geral: IFRS – Campus Vacaria – Ensino 

Unidade de Origem: Ensino 

Início Previsto: 17/04/2017  

Término Previsto: 17/12/2017 

Tem recurso financeiro envolvido? (  )sim ( X ) não 

 

 

1.2 Descrição 

 

Resumo: o estudo da Ciência do Solo é de extrema importância para um curso de Técnico em 

Agropecuária, uma vez que esse compartimento ambiental é primordial para a 

sustentabilidade dessa atividade, devendo, portanto, ser bem conhecido. Todavia, o solo não 

deve ser estudado como um componente isolado, pois ele é fruto da interação de vários 

fatores, sendo, portanto, necessário o entendimento das Ciências da Natureza, como a 

Química, para sua efetiva compreensão. Dessa forma, a contextualização e a 

interdisciplinaridade no ensino dessa ciência deve ser uma prática adotada para que se 

obtenha sucesso no processo de ensino-aprendizagem. Sendo assim, objetiva-se, com o 

desenvolvimento deste projeto, proporcionar aos alunos do curso Técnico em Agropecuária 

Integrado ao Ensino Médio a construção de aprendizagens significativas sobre a Química e a 

Ciência do Solo por meio de oficinas temáticas e interdisciplinares sobre esses assuntos e, 

dessa forma, desmistificar a ideia de que a Química é um componente curricular difícil e sem 

aplicação na Agropecuária, demonstrando sua importância para a compreensão das 

Programa (  )    Projeto ( X ) 
N° de Bolsas previstas: 01          
N° de Bolsas e a Carga horária correspondente: 
( ) Bolsas 4h  ( X ) Bolsas 8h    ( ) Bolsas 12h     ( ) Bolsas 16h 
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características químicas dos solos e de suas implicações práticas, despertando assim o 

interesse e melhorando a aprendizagem dos componentes curriculares supracitados.  

Palavras-chave: Química, solos, educação ambiental, interdisciplinaridade, experimentação. 
 

Informações relevantes para avaliação da proposta: este projeto se configura como um 
projeto-piloto, objetivando-se, no futuro, a inclusão e integração entre os componentes 
curriculares de Geografia, Biologia, Matemática e Física. 

 
 

1.2.1 Justificativa 

Uma das modalidades de oferta da educação profissional técnica é aquela articulada ao 
ensino médio na modalidade integrada. Dessa forma, o aluno ingressante nessa modalidade, 
proveniente de uma escola na qual a oferta do ensino fundamental tenha sido padrão, é 
exposto a um modelo completamente novo e diferente daquele que estava acostumado, por 
isso, quanto maior a quantidade de ferramentas que o auxiliem na adaptação a esse novo 
cenário, melhores serão as chances de o mesmo obter sucesso na aprendizagem. 

O campus Vacaria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Sul, ainda em processo de implantação, oferta pela primeira vez, neste ano de 2017, o Ensino 
Médio no formato integrado à formação técnica. Por se tratar de um curso novo, os servidores 
do campus têm se empenhado em tornar o ensino diversificado e atraente para os alunos 
ingressantes, sendo assim, o presente projeto vem ao encontro desse interesse. 

As oficinas sobre a Química do Solo serão importantes para o processo de ensino-
aprendizagem dos alunos do curso Técnico em Agropecuária, tendo em vista que funcionarão 
como um complemento às aulas teórico-práticas das quais os alunos participarão ao longo do 
curso. Além disso, é uma oportunidade para aprofundar conceitos e explorar assuntos que não 
seriam, necessariamente, trabalhados em sala de aula, bem como para desmistificar a ideia de 
que a Química é um componente curricular isolado e sem aplicação prática na sua futura 
profissão.  Cabe salientar que não existe um componente curricular específico sobre solos na 
matriz curricular do curso Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio do campus 
Vacaria, de modo que essas oficinas suprirão tanto a necessidade de carga horária em 
laboratório e/ou campo como a sua relação com os componentes curriculares da grade 
comum, mais especificamente com a Química. 

 

 

1.2.2 Fundamentação Teórica  

Os princípios gerais da educação, contidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(LDB), assim como os pilares fundamentais que norteiam os trabalhos das equipes escolares, 
contidos nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), baseiam-se 
principalmente em dois princípios: a contextualização e a interdisciplinaridade, objetivando 
incentivar o raciocínio e a capacidade de aprender dos alunos. Dessa forma, configura-se 
fundamental a elaboração de projetos e/ou ações que promovam condições para o alcance 
desses objetivos. 



 

 

 
 
 

Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
Pró-Reitoria de Ensino 

A nova LDB diz que a educação deve ser estruturada de modo que o aluno aprenda a 
conhecer, a fazer, a viver e a ser, o que pode ser conseguido, dentre outros meios, através da 
participação desse aluno em projetos que buscam contextualizar de forma interdisciplinar os 
conteúdos constantes na matriz curricular de seu curso. Esse tipo de ação permite ao aluno 
desenvolver sua capacidade de aprender pesquisando, buscando informações, analisando-as e 
selecionando-as, ou seja, permite a criação do conhecimento em detrimento de sua 
memorização (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 1996). 

No tocante ao aprender a fazer, cabe ainda destacar que os projetos interdisciplinares 
de ensino proporcionam a aplicação da teoria na prática e a vivência da ciência na tecnologia, 
fazendo com que a aprendizagem seja mais motivadora, uma vez que utiliza os conhecimentos 
de várias disciplinas para resolver um problema ou compreender um fenômeno (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 1996). 

O conhecimento relacionado à Ciência do Solo se configura como um dos principais 
entre aqueles necessários para a formação de um técnico em agropecuária. O solo é a base 
sobre a qual se faz a agropecuária. Para que haja manutenção do ecossistema e sobrevivência 
de todos os seres, inclusive os humanos, o solo precisa ser adequadamente conhecido e 
preservado, estando sua degradação, na maioria das vezes, associada ao desconhecimento de 
suas características, importância e funções (Falcão e Sobrinho, 2014).  

O solo é um dos elementos do meio ambiente e por isso sua preservação está garantida 
por lei. A Constituição Federal, em seu artigo 225, diz que todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações. Cabe ainda salientar que maior ênfase foi dada à questão da 
preservação do solo após a Organização das Nações Unidas (ONU) declarar 2015 como o Ano 
Internacional dos Solos, objetivando chamar a atenção para a importância desse recurso 
natural como parte fundamental do meio ambiente. Logo, é preciso desenvolver projetos que 
dêem continuidade a essa corrente, para que se consiga preservar os solos que ainda não 
estão degradados e também para tentar recuperar aqueles que já estão. 

Para compreender o solo é preciso entender as Ciências Naturais como um todo, 
entretanto, é notória a dificuldade da maioria dos jovens em relação às disciplinas básicas 
como a química, a física e a matemática, já no ensino médio, muito provavelmente por serem 
disciplinas ensinadas fora do contexto da realidade dos alunos. Portanto, a contextualização 
dessas disciplinas dentro da área técnica escolhida pelo aluno será imprescindível para a 
compreensão dos seus fundamentos, além de melhorar a aprendizagem das disciplinas da área 
técnica, as quais são dependentes do conhecimento dessas disciplinas. 

É possível encontrar na literatura alguns relatos de sucesso de autores que buscaram a 
contextualização e a interdisciplinaridade entre a disciplina de solos e outras do ensino básico. 
Ribeiro et al. (2014), por exemplo, trabalhando com alunos do 2° ano do Ensino Médio, 
experimentou o ensino da química por meio da prática e interpretação da análise de solos, 
mostrando aos alunos que a química não é somente explosões e reações incríveis, mas sim 
uma ciência que permite a análise do ambiente com outros olhos, despertando dessa forma a 
curiosidade e interesse dos alunos pelo assunto. Já Vilas Boas e Moreira (2012), avaliando a 
possibilidade da interdisciplinaridade entre solos e biologia, expuseram os alunos do Ensino 
Médio a metodologias diversificadas, como aulas de laboratório e workshops, concluindo que 
é possível melhorar o ensino desses componentes por meio dessas práticas.   
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Diante do exposto, acredita-se que ao buscar atividades interdisciplinares como esta, 
será possível superar as dificuldades encontradas durante o estudo desses componentes 
curriculares quando de forma isolada, alcançando a integralização dos conteúdos, o que 
refletirá em melhor aprendizagem e na formação de uma consciência que valorize a 
sustentabilidade na relação com a natureza. 
 
 

1.2.3 Objetivos  

Objetivo Geral 
Proporcionar aos alunos do curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio 

a construção de aprendizagens significativas sobre a Química e a Ciência do solo por meio de 
oficinas temáticas e interdisciplinares sobre esses assuntos. 
 
 
Objetivos específicos 

• Conscientizar os alunos do curso técnico integrado da importância de se preservar o 
solo e a água para que se possa fazer uma agricultura mais sustentável; 

• Proporcionar ao aluno situações-problema em que ele possa compreender e aplicar 
conhecimentos químicos no cotidiano de um técnico em Agropecuária; 

• Promover o aprimoramento de habilidades cognitivas superiores dos alunos por meio 
da elaboração e apresentação de um trabalho que sintetize os conhecimentos 
construídos ao longo das oficinas.  
 

 

1.2.4 Metodologia 

O público-alvo das oficinas será a turma de alunos do curso Técnico em Agropecuária 
integrado ao Ensino Médio. As oficinas serão ofertadas uma vez por mês no contraturno das 
aulas e ocorrerão da seguinte forma: primeiro haverá a problematização do assunto a ser 
trabalhado, buscando-se levantar os conhecimentos prévios dos alunos, logo após haverá o 
estudo do assunto problematizado, utilizando-se diferentes recursos didáticos (textos, 
reportagens, vídeos, dinâmicas) em conjunto com a realização da parte prática (ver item 1.4), e 
por fim haverá a sistematização do conhecimento de modo a avaliar se os objetivos almejados 
com a realização da oficina foram atingidos. Esta sistematização ocorrerá ao final de cada 
oficina e será realizada por meio de dinâmicas, utilizando-se mímicas e palavras-chave sobre o 
conteúdo, que ajudarão na fixação do conhecimento adquirido sobre o assunto trabalhado. 

A divulgação das oficinas será realizada mediante um vídeo sobre a semana 
internacional do solo, a fim de despertar o interesse no assunto e motivar a participação dos 
alunos no projeto, já que no vídeo o solo é tratado como um dos compartimentos ambientais 
mais importantes para tudo o que envolve o meio agrícola. A avaliação final do projeto se dará 
por meio de um trabalho a ser apresentado pelos alunos sob a forma de vídeo, maquete, 
teatro entre outros que demonstre que ele conseguiu compreender o que foi trabalhado ao 
longo das oficinas. Os critérios para a avaliação deste trabalho serão apresentados aos alunos 
no primeiro dia de oficina. Para que seja concedido o Certificado de Participação nas Oficinas, 
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para comprovação de horas complementares, o aluno deverá ter uma frequência mínima de 
75 % nas atividades, bem como participar da avaliação final. A participação dos alunos nas 
oficinas estará condicionada à sua inscrição no projeto, no período a ser definido pela equipe 
organizadora. 
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1.2.6 Observações 

 O bolsista será de fundamental importância para auxiliar na organização da parte 
experimental das oficinas, bem como para fazer o registro destas por meio de fotografias e 
resumos do que foi tratado, os quais serão utilizados para a elaboração do relatório final e da 
produção acadêmica almejada. Ao final das oficinas, será produzido um artigo em conjunto 
com o bolsista a ser publicado em revista da área. 

 

 

1.3 Outros Produtos Acadêmicos 

Gera Publicações e Outros Produtos Acadêmicos: ( X ) sim  (  ) não 

Em caso afirmativo, especificar qual(is): artigo científico na área de Educação. 

 

1.4 Anexos 
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As metodologias empregadas na parte experimental das oficinas serão adaptadas da 
Experimentoteca de Solos, do Programa Solo na Escola, do Departamento de Solos e 
Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
(http://www.escola.agrarias.ufpr.br/index_arquivos/experimentoteca.htm). 
 
 

1.4.1 Oficina: pH do solo 
 
Preparo do indicador ácido-base a partir do repolho roxo. 
 
Materiais 

• Folhas de repolho roxo; 
• Faca; 
• Água de torneira; 
• Fogão ou bico de Bunsen; 
• Panela; 
• Peneira pequena; 
• Garrafa plástica vazia. 

 
Procedimento 

• Pegar duas ou três folhas de repolho roxo e cortar com a faca; 
• Colocar essas folhas em uma panela, cobrir com água e levar ao fogo; 
• Deixar ferver por 2 ou 3 min e desligar; 
• Deixar esfriar completamente; 
• Retirar as folhas cozidas manualmente e com o auxílio da peneira; 
• Guardar o líquido do repolho cozido na garrafa plástica; 
• Conservar em geladeira. 

 

Preparo da escala de pH 
 
Materiais 

• Vinagre de álcool incolor; 
• Fermento químico em pó; 
• Sabão em pó; 
• Água sanitária; 
• Produto de limpeza que contenha amônia; 
• Leite; 
• Água com sabonete; 
• Água de torneira; 
• Copinhos descartáveis de  200 mL; 
• Seringas de 5 mL e de 20 mL sem a agulha; 
• Copo de medida de 100 mL;  
• Colher de chá; 
• Colher de sopa. 
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Procedimento 
Produzir a escala de pH de acordo com as instruções contidas na tabela abaixo, 

observar a cor e anotar. 
 

Substância Quantidade Água Indicador Cor observada 

Vinagre puro 20 mL - 5 mL 
 

Vinagre diluído 10 mL 100 mL 5 mL 
 

Água da torneira 100 mL - 5 mL 
 

Leite 10 mL 100 mL 5 mL 
 

Fermento químico 1 colher de chá 100 mL 5 mL 
 

Água de sabonete 100 mL - 5 mL 
 

Produto de limpeza 10 mL 100 mL 5 mL 
 

Sabão em pó 1 colher de chá 100 mL 5 mL 
 

Água sanitária 10 mL 100 mL 5 mL 
 

 

Determinação do pH do solo 
 
Materiais 

• Amostra de solo com muita matéria orgânica (bem escura); 
• Amostra de solo adubado ou com calcário; 
• Amostra de solo qualquer (do quintal, de parques ou praças ou da escola); 
• Colher de sopa; 
• Funil; 
• Filtro de café (pequeno). 
• Panela pequena e velha; 
• Fonte de calor (fogão, fogareiro, ou bico de bunsen). 

 
Procedimento 

• Ferver, por alguns minutos, 2 colheres de sopa de amostra de solo com mais matéria 
orgânica com 200 mL de água em uma panela velha; 

• Desligar e deixar esfriar por 5 ou 10 minutos; 
• Coar com o auxílio do funil e do filtro de café em um outro copo; caso a solução fique 

muito escura e turva, filtrar novamente até que se torne clara; 
• Quando a solução estiver completamente fria, misturar com 5 mL do indicador. 

Observar e anotar a cor formada. 
• Repetir o mesmo procedimento para outras amostras de solo. 
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1.4.2 Oficina: Cargas do solo 
 
Materiais 

• Uma bateria pequena de 9 V, facilmente encontrada em supermercados; 
• 50 g de solo argiloso; 
• 50 g de solo arenoso (na falta deste, pode-se utilizar areia de construção); 
• 2 recipientes para colocar as amostras de solo argiloso e arenoso; 
• Um palito de picolé ou uma colher de plástico; 
• Um alicate de ponta fina; 
• Estilete; 
• Dois pedaços de fios de cobre (fio elétrico flexível) com aproximadamente 7 cm cada. 

 

Procedimento 
• Desencapar cuidadosamente, com um estilete, os 2 fios de cobre. Com o auxílio de um 

alicate de ponta fina, fixar um fio de cobre no polo positivo da bateria e outro no polo 
negativo; 

• Colocar a amostra do solo argiloso em um dos recipientes, e a amostra de solo arenoso 
no outro recipiente. Adicionar um pouco de água e agitar com um palito de picolé ou 
uma colher de plástico até obter consistência de uma pasta; 

• Mergulhar no recipiente contendo a pasta com solo argiloso, as extremidades dos fios 
de cobre ligados à bateria e aguardar mais ou menos 5 minutos. Fazer o mesmo com o 
solo arenoso; 

• Após esse tempo, suspender a bateria e verificar qual solo ficou aderido aos fios de 
cobre. Anotar esta informação.  

 
 

1.4.3 Oficina: Solo como filtro 
 
Materiais 

• Duas amostras de solo: uma arenosa e outra argilosa (aproximadamente 300 g ou o 
necessário para completar o volume da garrafa). Caso não tenha amostra de solo 
arenoso, pode ser utilizada areia de construção, mas neste caso deve ser indicado aos 
alunos que a comparação é entre solo e areia. Não deve ser usada massa cerâmica 
(popularmente conhecida como “argila” de modelar) nesta experiência; 

• Folhas de jornal; 
• Rolo de macarrão velho ou garrafas de vidro; 
• Três garrafas PET de 2 L limpas e sem rótulo; 
• Tesoura; 
• Dois círculos pequenos de tecido (aproximadamente 7 cm de diâmetro, ou o tamanho 

necessário para vedar o gargalo da garrafa PET); 
• Pedaço de barbante ou elástico; 
• Metade de uma beterraba média; 
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• Liquidificador; 
• Peneira. 

 
Procedimento 
Preparo do solo 

Colocar as amostras de solo para secar sobre as folhas de jornal por alguns dias ao ar 
livre em local seco. Após a secagem, passar uma garrafa de vidro ou rolo de macarrão velho, 
com objetivo de destorroar um pouco as amostras, para que isso não interfira no resultado 
final do experimento. 
 
Preparo das garrafas 

• Com a tesoura, corte a garrafa PET aproximadamente na metade da mesma. Prender o 
tecido no gargalo da garrafa PET com o barbante ou elástico de forma que o tecido 
fique firme. Montar o experimento de modo que a parte superior fique como um funil 
encaixado na parte inferior da garrafa. 

• Preencher o funil com as amostras de solo secas, anteriormente preparadas. Em um 
funil será colocado o solo argiloso e em outro o solo arenoso. Deve ser colocada uma 
quantidade de solo que não complete totalmente o funil, deixando uma borda de no 
mínimo 2 cm. 

 

Preparo do corante 
• Cortar a beterraba em cubos e transferi-la para um liquidificador contendo 1 L de 

água. Fechar a tampa do liquidificador e bater por aproximadamente 2 minutos. 
• Coar a mistura utilizando uma peneira, reservar o bagaço (fibras retidas) e transferir o 

volume coado para uma garrafa PET de 2 L completando o seu volume. Obs: por se 
tratar de um corante natural que pode sofrer degradação, recomenda-se o 
armazenamento em geladeira por no máximo três dias. 

 

Filtração 
Colocar lado a lado os funis contendo o solo arenoso e argiloso e adicionar a mesma 

quantidade do corante de beterraba. O volume a ser utilizado depende do tamanho da garrafa 
PET utilizada. Se for uma garrafa de 2 L, é aproximadamente      200 mL. Observar a velocidade 
da filtração e a coloração do filtrado. 
 
 

1.4.4 Oficina: Salinidade do solo 
 
Materiais 

• 3 vasos para jardinagem pequenos ou 3 copos de plástico; 
• Pratos de plástico; 
• Terra para jardinagem; 
• Nove sementes de feijão; 
• Fita crepe; 
• Um copo de 200 mL; 
• Uma colher de sopa; 
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• Água de torneira; 
• Sal de cozinha; 
• Tesoura com ponta; 
• Chave de fenda. 

 
Procedimento 

• Fazer alguns furos no fundo dos copos de plástico com auxílio da tesoura ou de uma 
chave de fenda aquecidos para o escoamento da água; 

• Preencher mais da metade dos copos ou vasos com o solo (o mesmo solo para todos 
os copos ou vasos) e colocá-los sobre os pratos de plástico; 

• Colocar três sementes de feijão em cada vaso ou copo, e enterrar cerca de 1 cm; 
• Umedecer a terra de cada vaso ou copo com água de torneira. Cuidar para deixar os 

vasos úmidos, e não encharcados; 
• Aguardar alguns dias (varia em torno de uma semana) o crescimento das plântulas em 

cada vaso até que se abram as duas primeiras folhas. Os vasos devem ser mantidos 
sempre úmidos (não encharcados) e sob insolação direta (por exemplo, em uma 
janela); 

• Após as plantas abrirem as primeiras folhas, identificar e numerar cada vaso fixando 
pedaços de fita crepe: 1 – Água com sal; 2 – Água sem sal; 3 - Sem rega; 

• Preparar a solução salina: uma colher de sopa cheia de cloreto de sódio comercial em 
200 mL de água da torneira; agitar bem esta mistura com a colher até que o sal se 
dissolva na água; 

• Regar o vaso nº 1 com esta solução salina (não encharcar, apenas umedecer) e 
observar o que acontecerá em uma ou duas horas; 

• Regar o vaso nº 2 apenas com água de torneira (não encharcar, apenas umedecer) e 
manter o vaso nº 3 sem regar até o final do experimento (até que a planta morra – 
pode levar alguns dias); 

• Comparar e discutir os resultados com os alunos. 
 

 
1.4.5 Oficina: Vermicompostagem 

Para esta oficina, será proposto aos alunos uma “Corrida do húmus”: cada um dos 
alunos deverá fazer uma vermicomposteira e levar para casa e ao final das oficinas será 
verificado quem conseguiu produzir a maior quantidade de material humificado. A 
metodologia empregada para a contrução da vermicomposteira foi extraída de 
https://www.youtube.com/watch?v=pRNs3tfyihg como segue: 

Materiais 
• 1 folha de papel para etiquetar os recipientes (minhocário, húmus; chorume); 
• 1 faca; 
• 1 tesoura ou chave de fenda; 
• 3 recipientes plásticos com tampa (baldes de sorvete ou de banha); 
• Minhocas; 
• Material orgânico (cascas de fruta, legumes e verduras e/ou restos de poda); 
• Torneira de plástico (opcional). 
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Procedimento 

• Aquecer a ponta da chave de fenda ou da tesoura e fazer furos no fundo de dois dos 
baldes (no que servirá de minhocário e no que servirá para coleta do material 
decomposto); 

• Em um dos baldes, adicionar solo ou húmus com as minhocas, preenchendo todo o 
fundo e até a metade de sua capacidade; em seguida, adicionar restos de poda e/ou 
cascas de frutas, legumes e verduras, de preferência em pequenos pedaços. Podem 
ser utilizados também grãos, sementes, borra e filtro de café, saquinhos de chá, erva 
de chimarrão, folhas secas, casca de ovo e folhas. Não devem ser utilizados laticínios, 
óleos e gorduras, alimentos cozidos, cebola e alho, carnes, fezes de cães e gatos, jornal 
e papéis e restos de frutas cítricas. 

• Cortar o centro das tampas de dois baldes para permitir sobrepor um recipiente ao 
outro e, ao mesmo tempo, permitir que as minhocas e o material decomposto passem 
de um recipiente ao outro. 

• No recipiente que servirá para coleta de chorume, fazer um furo na lateral e instalar a 
torneira para facilitar a retirada do líquido. 
 
Obs: O tempo para a produção de húmus pelas minhocas pode variar entre 30 e 60 

dias. O húmus produzido estará no recipiente central e poderá ser utilizado como adubo para 
hortas e jardins; já o chorume, para ser utilizado, deve ser diluído em água na proporção de 1 
mL de chorume para 5 L de água e ser borrifado sobre as plantas. A sobreposição dos 
recipientes deve ser realizada como segue: recipiente inferior = chorume; recipiente do meio = 
material decomposto; recipiente superior = minhocário. 
 

 
1.4.6 Oficina: Efeito da adubação no crescimento das plantas 

A metodologia empregada para a execução desta oficina foi extraída de 
https://www.youtube.com/watch?v=LNiC4pV6gtA como segue: 

Materiais 
• 1 folha de papel para etiquetar os recipientes; 
• 3 vasos de plantas (ou recipientes plásticos como potes de margarina, garrafas PET 

cortadas); 
• Solo não adubado; 
• Adubo NPK (adubo mineral); 
• Adubo orgânico (pode ser o produzido na vermicompostagem); 
• 1 colher; 
• 1 bandeja; 
• Sementes de feijão. 

 
Procedimento 

• Etiquetar os recipientes: sem adubo; com adubo orgânico; com adubo mineral; 
• No primeiro vaso, colocar apenas solo; 
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• No segundo vaso, acrescentar solo misturado previamente em uma bandeja com 
adubo mineral; 

• No terceiro vaso, acrescentar solo misturado previamente em uma bandeja com 
adubo orgânico; 

• Colocar cinco grãos de feijão em cada vaso e afundá-los no solo (em torno de    1 cm 
de profundidade), molhar o solo e deixar os vasos em um local iluminado; 

• Observar o desenvolvimento das plantas. 
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