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Resumo Expandido

O  uso  da  Química  na  produção  agrícola  -  Os  adubos  orgânicos  Caseiros  Naturais
preparados  por  alunos  da  Casa  Familiar  Rural  de  Zé  Doca  –MA  envolvidos  nos
experimentos educacionais para as suas comunidades.

Inicia-se um compartilhamento sobre uma experiência ao qual propôs-se para os alunos do 1
Ano da casa familiar Rural de Zé Doca Maranhão da área na qual leciono a disciplina de
química do curso técnico agrícola da Educação no Campo. Este trabalho prático subjugou-se
do tema teórico químico: A produção agrícola no estado do maranhão – (O uso da química na
produção agrícola- Adubos Orgânicos caseiros naturais) ofertado no dia 01 de Maio de 2020
no período da pandemia. A Educação de Campo, a área do meu trabalho educacional tem as
diretrizes diferente da educação convencional. Exercemos os nossos conceitos na pedagogia
de alternância, 2 semanas os alunos permanecem na escola em tempo integral e dormem na
mesma e as outras duas semanas passam na sua comunidade (residência da sua casa) ao qual
ajudam as famílias, ao qual a maioria são filhos de agricultores.

Quando  aconteceu  a  pandemia  nós  professores  nos  vimos  em  uma  mudança  prática
educacional e tivemos que nos reinventarmos para não pararmos de lecionarmos. As aulas
continuaram pelo aplicativo WhatsaApp, pois a maioria dos alunos residem no interior e a
forma  mais  simples  de  continuarmos  lecionando  foi  exatamente  este  aplicativo.  Nos
debatemos  diante  de  algo  desafiador,  mas  que  com  a  persistência  dos  alunos  e  a  dos
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professores,  não  pararam de  estudar.  Um dos  fatores  para  o  tema  dos  adubos  orgânicos
caseiros, eleva-se a um conhecimento de prática para os alunos na sua comunidade onde a
família  poderia  está  a  acompanhá-los  e  assim  aprender  também,  estudar  a  composição
química  e  ao mesmo tempo o saber  da parte  da agronomia  que  destina  ao curso técnico
profissional da área da agricultura. A fortificação dos nutrientes químicos tem a função de
fortalecer as plantas em todos os seus processos.  

 Conforme  ADUBAÇÃO  ORGÂNICA  p.1  destaca  as  principais  origens  dos  adubos
orgânicos:  Origem  animal  e  Vegetal.  Origem  animal  mais  conhecida  é  o  esterco  que  é
formado por excrementos sólidos e líquidos e pode estar misturado com os animais. Origem
vegetal  restos  de sobras de arroz das  safras.  Os elementos  químicos  como Cálcio,  Ferro,
Fósforo, Potássio entre outros fortificantes do solo, possui o objetivo de adubar o mesmo, pois
tem a sua origem no solo pelos seus nutriente naturais. Devido as erosões estabelecidos pelas
chuvas ou pelas mudanças climáticas vai havendo uma perda deste nutrientes e assim, por
isso, temos os adubos para novamente preenchermos a área afetada. Os Adubos orgânicos
Caseiros é feito em casa com produtos que possui os mesmos elementos químicos e fáceis de
ser encontrados por que são produtos do nosso uso diário.

A atividade consta-se na pesquisa dos adubos orgânicos caseiros, em seguida na escolha ou
nas  escolhas  destes  adubos  ,  no  procedimento  do  preparo  e  na  colocação  do
próprio  ,resultante em amostras de imagens  ou de vídeos , ou os dois . Realizado em duas
fases  ,  sendo a primeira  já  citada  que é  a  preparação e  a  segunda fase determinada pela
observação de 3 meses do comportamento dos resíduos químicos dos adubos na planta de
estudo. Para este resultado obteve- se a participação de 16 alunos  dos 18 alunos da classe do
1 Ano na primeira fase desta atividade . A maioria optou pelos adubos  orgânicos da Borra de
Café, Casca de ovos ,Cascas de frutas ,Fermentação líquida das misturas da borra de café
natural, Casca de bananas e o pó das cascas de ovos . Abaixo estão alguns dos adubos e as
plantas escolhidos pelos alunos .

Angélica – Planta : Pé de Abacate ( adubo- a trituração no liquidificador , 1 xícara da borra de
café, trituração das 10 cascas de  ovos e das 5 cascas de bananas)e a fermentação em uma
garrafa pet por 3 dias;

Francilene – Planta : cebola de palha( Adubo –Esterco Animal );

Geovana -Planta : Hortelã da folha grossa (Adubo - Borra do café);

Guedson Vitor –Planta : Pé de tomate (Adubo : Borra de Café e as cascas de ovos);

Higor – Planta :4 mudas de  pé de Cupu-açú ( Adubo – Cascas de frutas –Cascas de limão,
banana e abóbora) cortou todos os elementos em pequenos pedaços.



José Antônio – Planta :Pé de limão (  Adubo – Mistura da borra  de café com a maceração das
cascas de ovos );

Kaynã –Planta : Pé de Pimenta (Adubo : Junção da borra do café com o pó das cascas de ovos
);

Lucas – Planta : Pé de Cupu-açú ( Adubo: Borra do café ) ;

Matheus – Planta : Pé de Cupu- açú ( Adubo : Trituração de Cascas de ovos ).

Abaixo algumas imagens dos preparos dos adubos orgânicos Caseiros feitos pelos alunos da
Casa Familiar Rural .

 

Imagem : A atuação dos dois componentes do adubo : A casca de ovos e a borra de café.

Conforme a primeira fase exposto acima os resultados dos principais adubos e plantas. Pode –
se  entender  desta  primeira  análise  que  este  estudo foi  passado  por  métodos  tecnológicos
estudáveis.  A  exemplo  os  links  de  pesquisa  no  dia  da  aula  foram   :
Almanaquedocampo.com.br.  revistagloborural.globo.com/12 opções de adubo orgânico .  A
segunda fase estabeleceu-se  no dia 14 de Agosto de 2020 pelos relatos escritos dos alunos
sobre a observação dos 3 meses das plantas com os adubos  .

A seguir estão alguns  descritos dos alunos : Conforme a Aluna SILVA,N.2020 : “ O adubo
que escolhi  foi o  de Borras de café , o esterco animal  é o que a gente mais usa aqui em casa .
Mas escolhi fazer algo  diferente  e mais prático e que gostei bastante”.

O aluno DOURADO, k.2020. Expõe : “O adubo já está todo misturado a terra , mas ainda há
pequenos pedaços de cascas de ovos, encontra-se uma pequena quantidade de adubo no copo:
As plantas tiveram um bom desenvolvimento”.



Relato sobre o adubo do  esterco animal :O esterco animal é um
adubo  muito  utilizado  em  canteiros  pelos  agricultores  em
diversas plantações , um exemplo é na plantação de cheiro verde
e cebola de palha.  Dos adubos orgânicos caseiros , o esterco
animal é considerado o mais importante, sendo que seu principal
nutriente  é  o  nitrogênio.  O principal  nutriente  ,  a  mistura  do
esterco  animal  com  adubos  fosfatados  tem  excelentes
resultados . Ajuda  a reter o fósforo no solo , reduz as perdas  de
nitrogênio . (COSTA,F.2020).

Um Breve resumo do meu entendimento sobre a concepção dos alunos sobre este método
experimental exercido por eles: Dos relatos que li , dos trabalhos da observação da plantas
estudadas, o diagnóstico  estabeleceu-se na análise da composição química dos elementos , a
exemplo o aluno kaynã que cita o cálcio e o ferro encontrados nas cascas dos ovos  e  na borra
do café que ambos são ricos nestas substâncias químicas .Diante disso , o pé de pimenta
obteve  um  rápido  crescimento  ,  o  caule  com  uma  cor   amarronzada  e  um  bom
desenvolvimento . 

O pé do cupu-açú foi uma das plantas mais ditadas pelos alunos Higor, Lucas e Matheus  ao
qual usaram o pó das cascas de ovos, borra do café e o outro adubo, as cascas de frutas.  As
folhas do babaçu ficaram na tonalidade verdes  da cor aparentemente  viva e fortes. O pé de
limão  estudados  pelos  alunos  Graziele,  José  Antônio,  Nayla  Samylly  e  Regiane  com os
adubos da borra do café natural com a areia ; café mais as cascas de ovos . As folhas do limão
desenvolveram –se fortes com os frutos grandes. 

Os recursos tecnológicos desenvolvidos para obtenção da aula deu-se pelo aparelho celular, os
links  das  fontes  de  pesquisas  bibliográficas  dos  sites  e  pelo  aplicativo  já  citado  .  Aula
ministrada  durante  o  período  de  isolamento  remete  aos  alunos  um  novo  saber  ao  qual
conseguiram se fomentar  a  nova informação e a nova forma de estudarem  .  Nem todos
entregaram devido ao acesso a internet das localidades dos interiores onde moram. Mas aos
que entregaram fica  uma diversificada experiência com a família e com a escola, por que ao
mesmo tempo tanto o conhecimento teórico  quanto a prática integrava-se  a  um conteúdo da
agricultura técnica e do eixo comum  que é a disciplina química. 
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