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Objetivo geral:

Despertar o interesse pelo estudo  

de Química.

Objetivos específicos:

Reconhecer os tipos de intemperismo quí-

mico que ocorrem no solo;

Explicar o conceito de efeito estufa;

Explicar a importância da calagem do solo 

para o plantio;

Reconhecer o sistema de plantio direto;

Reconhecer a aplicação de composto orgâ-

nico na agricultura;

Compreender como o chorume se forma e 

seus malefícios.

Pré-requisitos:

Não existem pré-requisitos.

Tempo previsto para a atividade:

Consideramos que uma aula (45 a 50 minu-

tos) será suficiente para o desenvolvimento 

das atividades propostas.

Rádio (Áudio)

Programa: Almanaque Sonoro de Química 

Episódio: Química na Agricultura – Parte II

Duração: 10 minutos  (dois blocos de 5 minutos)

Área de aprendizagem: Química 

Conteúdo: Química na Agricultura

Conceitos envolvidos: agricultura, calagem, chorume, compostagem, com-

posto orgânico, efeito estufa, insumo, intemperismo químico, plantio direto. 

Público-alvo: 1ª série do Ensino Médio

Coordenação Didático-Pedagógica
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Redação
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Produção
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 IIIntrodução
O programa Almanaque Sonoro de Química tem por obje-

tivo despertar o prazer em aprender Química e estimular 

a curiosidade pelas suas aplicações no cotidiano. A utiliza-

ção de programa radiofônico como recurso didático tem  

por finalidade propor um momento com seus alunos com 

uma programação diversificada, utilizando, para isso, uma 

linguagem bem-humorada, leve e objetiva. Cada parte do 

programa é composta por variados quadros de curta dura-

ção, reunidos em dois blocos de 5 minutos, portanto com a 

duração total de 10 minutos. As partes de um mesmo tema 

poderão ser utilizadas de diferentes modos: integralmente, 

os dois blocos em uma única aula ou recombinando as qua-

tro partes e seus respectivos blocos.

Para cada parte do programa foi concebido um guia didáti-

co, a fim de contribuir com o trabalho do professor. Nesse 

guia procuramos propor algumas questões próximas do 

cotidiano dos alunos do Ensino Médio, porém, temos certe-

za de que você, professor, conhece mais do que ninguém as 

necessidades e os interesses de sua turma. 

Sabemos que quanto mais nos aproximarmos do universo 

dos nossos alunos, maiores serão as possibilidades deles se 

interessarem pelo tema em estudo. Isso não significa que 

iremos nos limitar àquilo que lhes avizinha. Entretanto, o 

conjunto de questões mais próximas ao foco de interesse e 

da experiência é um importante ponto de partida para que 

os horizontes iniciais sejam ultrapassados.

Por essa razão, acreditamos que você não apenas saberá 

tirar desse guia os subsídios que possam contribuir para a 

estruturação de seu próprio planejamento, como também 

criar outras questões e possibilidades para a utilização do 

áudio. 

Para a execução do áudio, poderá ser utilizado um com-

putador ou um equipamento específico de MP3. Procure 

verificar, com antecedência, se os equipamentos necessá-

rios estão disponíveis para o horário da sua aula. Faça as 

reservas necessárias, de acordo com o seu planejamento.

professor!

A utilização de recursos 

didáticos contribui para 

a aproximação entre a 

ciência e os alunos. 



mais detalhes!

MORAES, Alessandra R. 

de. , CAMPAGNA, Aline 

Fernanda e SANTOS, 

Silvia Ap. Martins dos. 

Recursos Naturais – Solos. 

Disponível em: http://

educar.sc.usp.br/ciencias/

recursos/solo.html.

Nesse texto, você 

encontrará informações 

importantes sobre o solo 

e algumas sugestões de 

atividades práticas.
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Desenvolvimento
O tema Química na Agricultura oferece a possibilidade de debates interessantes, como, por exemplo, a importância do trata-

mento do solo para o plantio.  A partir daí você poderá fazer importantes relações com a Química.

A seguir, propomos algumas sugestões que podem ser levadas em consideração para o desenvolvimento da sua aula, lembran-

do que você deve valorizar a vivência dos alunos com os fenômenos químicos que os cercam.

Intemperismo Químico

Darcy Lício: o tema trata de um fenômeno que provoca o desgaste e a decomposição das rochas 
por meio da ação da água, dos ventos, do calor e do frio... Estamos falando de que tipo de 
fenômeno?

Emílio: (A) Intemperismo.

Quem sabe, sabe! 

Professor, ensine que o intemperismo conduz à desintegração total ou parcial das rochas e pode ocorrer de vários modos: 

pelos agentes físicos ou mecânicos, químicos e biológicos.

O intemperismo físico envolve essencialmente a fragmentação da rocha em unidades menores, principalmente pela ação de 

forças como o congelamento e o descongelamento, o umedecimento e a secagem, a abrasão por águas correntes ou ventos, 

ou ainda pelo movimento das geleiras. Esses processos favorecem a ação do intemperismo químico e biológico ao reduzir o 

tamanho dos materiais a serem intemperizados. A ação do intemperismo físico é maior em ambientes com grandes oscilações 

de temperatura, de umidade, e onde o atrito é favorecido pelo movimento das águas, vento e gelo.

Através do intemperismo químico, minerais presentes nas rochas são transformados química e mineralogicamente, produ-

zindo minerais de solo e liberando nutrientes para a nutrição de plantas e dos organismos do solo. Várias reações químicas 

ocorrem no intemperismo químico, entre elas a hidrólise, a hidratação, a carbonatação, a oxidação e a dissolução.

 O intemperismo biológico é decorrente da ação dos vários organismos, incluindo plantas, animais e os micro-organismos do 

solo. Esses agentes biológicos podem ser considerados como catalisadores dos processos de intemperismo físico e, principal-

mente, químico.

1.professor!

Incentivar os seus alunos 

nos conhecimentos de 

Química e sua aplicação 

nos processos ambientais 

pode garantir a existência 

das gerações futuras.
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Uma atividade interessante é a seguinte: você pode pegar um giz, mostrar aos alunos e depois parti-lo em dois. Quem tem 

maior área exposta? O giz quebrado, que passa a oferecer a área do ponto em que se quebrou. Você pode fazer um esboço, 

com base na seguinte figura:

mais detalhes!

ROSA, André Henrique 

e ROCHA, Julio Cesar. 

Fluxos de matéria e 

energia no reservatório 

solo: da origem à 

importância para a vida. 

Em http://qnesc.sbq.org.

br/online/cadernos/05/

fluxos_de_materia_e_

energia_no_solo.pdf.

mais detalhes!

EMBRAPA. Aquecimento 

Global e a Nova 

Geografia da Produção 

Agrícola no Brasil. Em  

http://www.embrapa.

br/publicacoes/tecnico/

aquecimentoglobal.pdf 

Acesso: agosto 2008.

Efeito Estufa 

Darcy Lício: Qual o nome do processo natural que, por conta do acúmulo de gases, forma uma 
barreira que impede o calor do sol de sair da atmosfera?

Emílio: É o efeito estufa. Letra B! 

Quem sabe, sabe!

Professor, questione seus alunos: o que é o efeito estufa? Explique que o efeito estufa é o fenômeno responsável por fazer com 

que o planeta se mantenha aquecido, possibilitando a vida na Terra. Entretanto, enfatize que quando a concentração de gases 

é excessiva, mais calor fica retido na atmosfera. Se o aquecimento global não for contido, as consequências serão catastró-

ficas, ainda neste século.  Então, professor, faça outro questionamento: como fazer para diminuir a concentração de gases? 

Destaque, como exemplo, o fato da indústria consumir os recursos naturais, processando-os para produzir energia e devolven-

do ao ambiente, em seguida, os dejetos, sob a forma de gases, esgoto e resíduos sólidos. No caso dos resíduos de esgoto em 
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or decomposição anaeróbica, há uma emissão de gases, como, por exemplo, o gás metano. Embora possa ser uma alternativa de 

combustível, ele contribui para a formação do efeito estufa e, com isso, para o superaquecimento global. Assim como o gás de 

cozinha, o metano também pode ser queimado. Você poderá falar das características e também apresentar a fórmula estrutu-

ral do gás metano.

Calagem

Darcy Lício: (...) Que nome é dado a uma das práticas mais benéficas à agricultura, cuja função 
é a de correção da acidez do solo?

Emílio: “C” de Calagem, com certeza.

Quem sabe, sabe!

Professor, explique que a calagem é uma atividade de preparo do solo para o cultivo na qual se aplica calcário, um carbona-

to de cálcio, e que também pode conter carbonato de magnésio. E é em função do teor desse último que se classificam os 

calcários em calcítico, magnesiano ou dolomítico. A aplicação de calcário serve a dois propósitos: primeiro, pela dissolução 

(CaCO3 ↔ Ca2+ + CO3
2-) e hidrólise do carbonato (CO3

2- + H2O ↔ HCO3
- + OH-), liberam-se íons que neutralizam a acidez da 

solução do solo; segundo, pela dissolução (CaCO3 ↔ Ca2
+ + CO3

2-), liberam-se Ca2
+ ou Mg2

+ que podem substituir o Al3
+ na su-

perfície carregada dos coloides do solo (argila e substâncias húmicas). Esse alumínio, quando vem para a solução do solo, sofre 

hidrólise, liberando íon hidrogênio na solução: Al3
+ + 3H2O ↔ Al(OH)3 + 3H+. Essa acidez será neutralizada pelo bicarbonato e 

pela hidroxila.

Questione seus alunos: mas se eu adubar o solo é preciso fazer a calagem?  E por que é necessário saber o pH do solo? Explique 

que o adubo não ajuda a neutralizar a acidez do solo. É preciso realizar a análise do solo, pois cada planta tem uma faixa de pH 

em que absorve melhor os nutrientes. Ou seja, ao adubar o solo, se o pH não for adequado, a planta não conseguirá absorver 

os nutrientes, então a calagem e a medição do pH é primordial para uma produção satisfatória e eficiente.

mais detalhes!

MARTINS, Carlos 

Eugênio.  Práticas agrícolas 

relacionadas à calagem do 

solo. Disponível em: http://

www.cnpgl.embrapa.

br/nova/publicacoes/

comunicado/COT47.pdf

BARBOSA FILHO , 

Morel Pereira. Calagem. 

Disponível em: 

http://www.agencia.

cnptia.embrapa.br/

Agencia4/AG01/arvore/

AG01_87_1311200215104.

html

ANDA (Associação 

Nacional para Difusão de 

Adubos). Acidez do solo e 

calagem. Disponível em: 

http://www.anda.org.br/

boletins/Boletim_01.pdf 

ANDA. Corretivos da acidez 

do solo. Disponível em: 

http://www.anda.org.br/

boletins/boletim_06.pdf
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 IISistema de Plantio Direto

Darcy Lício: Que o Sistema de Plantio Direto reduz a erosão, melhora as condições físicas e de 
fertilidade do solo, aumenta o teor de matéria orgânica, dos nutrientes e da água armazenada 
no solo? 

Você sabia? 

Professor, ensine que o plantio direto é uma forma diferenciada de realizar o manejo do solo,  cujo objetivo é diminuir o 

impacto da agricultura e a utilização de tratores, arados, etc. no campo. Provavelmente os seus alunos irão perguntar: o que 

isso quer dizer? Será utilizada uma máquina “plantadeira”, que semeará diretamente sobre o que restou da cultura anterior, 

por exemplo, o cultivo de soja instalado após a colheita do milho. O plantio direto vem substituir o antigo sistema de plantio, 

no qual se utilizavam tratores e arados para incorporar o que restou da plantação anterior, ou seja, limpava-se e aplainava-se 

todo o terreno para depois semeá-lo. Esse novo sistema de manejo apresenta resultados que demonstram relevantes melho-

rias na qualidade da água, na redução da degradação do solo, na evolução da produtividade das culturas e, consequentemente, 

no aumento da renda das propriedades rurais...Como se faz? Nele, a palha e os demais restos vegetais de outras culturas são 

mantidos na superfície do solo, garantindo sua cobertura e proteção contra processos danosos, tais como a erosão.  O solo só é 

manipulado no momento do plantio, quando é aberto um sulco onde são  depositados sementes e fertilizantes.

Insumos Alternativos

Dante: Veio vender algum tipo de fertilizante para salvar a nossa lavoura? Se for isso, 
esqueça. Nossa meta aqui é o uso exclusivo de insumos alternativos e de baixo custo para os 
agricultores, se é que o senhor me entende...

Perito Berílio

Professor, questione seus alunos: o que são insumos alternativos? São insumos, normalmente de origem biológica, que 

tendem a substituir os insumos químicos. Contudo, deve-se ter em mente que esse conhecimento está muito relacionado ao 

conhecimento local, típico da agricultura familiar. Esses insumos podem ser usados tanto no combate e prevenção de pragas 

e doenças, quanto como fonte de nutrientes. Isso inclui: adubação verde e orgânica (gestão do N); compostagem e vermi-

compostagem; biofertilizante; plantio direto na palha e em cobertura verde permanente; manejo da vegetação espontânea; 

rotação de culturas; cultivo em aleias; consórcios; seleção de cultivares; melhoramento; substratos alternativos; biota do solo e 

mais detalhes!

Plataforma Plantio Direto 

da Embrapa. Disponível 

em: http://www22.sede.

embrapa.br/plantiodireto/

mais detalhes!

Marco referencial em 

Agroecologia. Disponível 

em: http://bbeletronica.

sede.embrapa.br/bibweb/

bbeletronica/2006/inst/

inst_10.pdf

Referências de Agricultura 

Orgânica. Disponível 

em: http://www.cnpab.

embrapa.br/publicacoes/

agri_org.html

Exemplo de manejo 

Agroecológico. Disponível 

em: http://www.cnpab.

embrapa.br/publicacoes/

artigos/fazendinha.html
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associada às plantas; entomofauna (controle biológico conservativo); sistemas de controle fitossanitários (agentes, antagonis-

tas, resistência vegetal; biofertilizantes líquidos e caldas alternativas).

Compostagem e Composto Orgânico

Berílio: Usina de compostagem? Peraí... O senhor me desculpe a franqueza, seu Dante, mas, 
pelo cheiro, a tal usina me pareceu um lixão a céu aberto. 

Perito Berílio

Giuseppe Salvattore: Crime é se utilizar desse parentesco para ser o único fornecedor de 
composto orgânico para a nossa cooperativa. Aliás, diga-se de passagem,  que “aquilo” não 
tem nada de composto orgânico! É lixo mesmo! Lixo.

Perito Berílio

Converse com os seus alunos sobre a possibilidade de se fazer adubo, composto orgânico. Aproveite para perguntar-lhes: o 

que é compostagem? Qual a vantagem da compostagem? Explique que a compostagem é um processo natural de reciclagem, 

pois se dá por meio da decomposição de resíduos orgânicos. Você pode citar alguns materiais utilizados na compostagem, tais 

como: cinzas, lixo doméstico, aparas de grama, podas de arbustos, folhas, serragem. Lembre-os que a compostagem é uma 

forma de reduzir a quantidade de resíduos enviados para os lixões e aterros sanitários.

Chorume

Giuseppe Salvattore: Só se for eficiente contra la salute umana. E com essa chuvarada, o 
chorume deve estar escorrendo para o leito do rio. 

Perito Berílio

Professor, pare o áudio e explique: o chorume é um líquido de cor escura e odor forte, que nos lixões  é originado pela decom-

posição de compostos orgânicos. Os processos que ocorrem são biológicos, químicos e físicos de resíduos orgânicos. A grande 

dica!

Dois comunicados 

técnicos podem contribuir:

Compostagem. Disponível 

em: http://www.cnpab.

embrapa.br/publicacoes/

download/cot050.pdf 

(mostra as etapas para 

realizar a compostagem).

Vermicompostagem. 

Disponível em: http://

www.cnpab.embrapa.br/

publicacoes/download/

cot008.pdf (indica 

como usar a minhoca na 

melhoria do processo).
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 IIquantidade de matéria orgânica presente no chorume costuma atrair moscas, que também podem trazer doenças aos seres 

humanos.

Professor, questione os alunos: quais as consequências para o meio ambiente? Como evitar o chorume nos lixões? Quais alter-

nativas para o meio ambiente? Explique que o tratamento do chorume é fundamental para a preservação do meio ambiente. 

Caso contrário, pode atingir lençóis freáticos, rios e córregos, levando à contaminação desses recursos hídricos. Assim, os 

peixes podem ser contaminados e, caso a água seja usada na irrigação agrícola, a contaminação pode chegar aos alimentos 

(frutas, verduras, legumes, etc.).  Discorra sobre a separação seletiva do lixo,  falando sobre a importância das pessoas terem 

consciência do destino do seu lixo. Mostre, por exemplo, que deve ser evitada a utilização de plásticos que não sejam biodegra-

dáveis e que as pessoas devem se acostumar a separar todo o seu lixo reciclável dos dejetos orgânicos. Ressalte, também, que 

mais importante do que tratar o lixo é não gerá-lo. Leve os alunos a pensar maneiras não só de reduzir, mas também de evitar o 

consumo desnecessário.

Atividades
Comente a programação do áudio em geral e pergunte a seus alunos quais programas eles mais gostaram.  Valorize os comen-

tários e esclareça de imediato qualquer assunto que não tenha sido entendido corretamente. 

Promova um espaço para comentários extraconteúdo, isto é, comentários sobre os programas, personagens, músicas, etc. 

Peça para os seus alunos separarem notícias de jornais ou revistas que tratem do assunto relacionado à Química na agricultura. 

Organize um mural,  converse com eles sobre os conteúdos e sobre como a Química é importante no nosso cotidiano.

Converse com seus alunos sobre como elaborar um compostor e, então,  coloque no refeitório da escola coletores/recipientes 

(compostores) de matéria orgânica (cascas de legumes e verduras) para realizar a reciclagem de resíduos orgânicos. Construa 

um quadro para ser afixado na parede da cozinha do refeitório, a fim de indicar quais resíduos podem ou não ir para o compos-

tor.

Organize uma horta ou jardineira para utilizar o material da compostagem. Observe os resultados. Elabore com os alunos e os 

professores de Biologia e Português um guia de compostagem para ser distribuído em todo o país para professores e funcioná-

rios.

dica!
Leia este artigo 

sobre a importância 

de conscientizar os 

alunos e a comunidade 

da necessidade de 

preservação do meio 

ambiente:

SANCHES, Sérgio M.; 

PAULA DA SILVA, Carlos 

Henrique Tomich de; 

VESPA, Izabel C.G. 

e VIEIRA, Eny Maria. 

A Importância da 

Compostagem para a 

Educação Ambiental nas 

Escolas. Disponível em: 

http://qnesc.sbq.org.br/

online/qnesc23/a03.pdf  

definição!
Compostor: recipiente no 

qual a matéria orgânica 

é armazenada e ocorre 

todo o processo de 

compostagem.

2.
a)

b)

c)

d)

e)
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Avaliação 
A avaliação pode ser realizada com a participação de todos.  A autoavaliação deve ser realizada não só por seus alunos, mas 

você também deve avaliar o seu próprio trabalho. 

É importante que a avaliação de conteúdo seja considerada como um indicador de dificuldades e pontos a serem revisados e 

não como um indicador de aprovação/reprovação. 

A participação dos alunos e o seu envolvimento nas aulas deve ser avaliado não apenas por você, mas também por eles. 

Adequadamente realizada, a avaliação contribui para o desenvolvimento do respeito ao trabalho de cada um. 

professor!

Procure, na biblioteca 

de seu município, o livro 

NOVAIS, Roberto Ferreira 

e outros. Fertilidade do 

Solo. Sociedade Brasileira 

de Ciência do Solo (SBCS). 

2007
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