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Sobre o Caderno

O Caderno Tecnologia como Educação Ecológica é um subsídio para o trabalho pedagógico nas escolas públicas 
do campo. Abordam-se questões voltadas para a valorização do campo como um espaço de vida e de trabalho; 
para a importância de que as escolas permaneçam nas comunidades; para a produção de alimentos; para o 
cuidado com os recursos naturais; e, também, para o uso de tecnologias acessíveis à população trabalhadora. 
Além disso, aprofunda e denuncia problemas gerados pelo atual modelo produtivo.   

A região Sudoeste do Paraná é formada por 42 municípios, com uma população de 565.000 habitantes. A 
agricultura local é composta, predominantemente, por agricultores familiares e camponeses, que vivem em regime 
de economia familiar (a maioria com área de terra inferior a 10 hectares). Essa condição limita a geração de renda 
para a reprodução social da família, que se encontra ameaçada pelo processo de êxodo rural e sem perspectiva 
de vida digna nos centros urbanos. O Sudoeste do Paraná é uma das 13 regiões brasileiras classiicadas pelo 
Ministério da Integração Nacional como “merecedoras de investimentos que alavanquem seus baixos índices 
sociais e econômicos”.

Essa situação de pobreza se agrava com o atual modelo de desenvolvimento agrícola que, centrado na monocultura 
e controlado por empresas multinacionais, provoca a perda da biodiversidade, a destruição dos recursos naturais 
e coloca em risco a soberania alimentar das populações locais.

Nos últimos anos, os problemas relacionados à falta de água nos períodos de estiagem têm se tornado cada vez 
mais frequentes. As soluções propostas pelas políticas oiciais, frequentemente, limitam-se à perfuração de poços 
para extrair águas subterrâneas. Ignora-se a possibilidade e a necessidade de um melhor manejo das águas de 
superfície (chuva, fontes, lagos e rios).

Além disso, a maioria dos agricultores familiares e camponeses não dispõem de estrutura de secagem e de 
armazenamento de grãos (principalmente de milho) voltadas para a sua realidade. Para secar e armazenar seus 
alimentos, paga-se um preço alto. A produção é vendida e readquirida, posteriormente, para suprir as necessidades 
da família e da criação de animais. 

As políticas governamentais, em especial o crédito e a pesquisa, nas últimas décadas, têm valorizado mais as 
ações direcionadas ao crescimento econômico e menos as ações que asseguram uma gestão sustentável dos 
ecossistemas. Assim, crescem as áreas de monocultura exportadora em prejuízo da gestão sustentável dos recursos 
naturais e da produção de alimentos. Apesar das iniciativas locais e nacionais que se contrapõem a essa lógica, 
ela continua predominante. As ações de preservação de lorestas, por exemplo, estão concentradas em parques e 
reservas. Sua importância é indiscutível, mas insuiciente.
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Ao longo do tempo e recentemente, com as políticas neoliberais, as escolas foram e estão sendo desestruturadas 
e dissociadas dos problemas vividos pela população do campo. Esse quadro, somado ao esteriótipo de que o 
campo é um lugar de sofrimento, de trabalho penoso e com poucas perspectivas para a juventude, reairma o 
ensino voltado para a inclusão destes sujeitos no mercado de trabalho urbano. Há enaltecimento dos valores 
capitalistas, como a competição e o individualismo. Essa educação fortalece a ideia de que o campo é um lugar 
sem conhecimento e vida digna.

Neste sentido é que a ASSESOAR, nas mais de quatro décadas de existência, tem pautado seu trabalho na 
preservação do meio ambiente, na diversiicação da produção local de alimentos, na valorização do campo, no 
desenvolvimento de tecnologias adaptadas às condições da Agricultura Familiar e Camponesa e em políticas de 
Educação do Campo que atendam as especiicidades destes sujeitos no atual contexto.

Em sua estratégia, a ASSESOAR apoia a produção de alimentos e, desde 2003, tem desenvolvido trabalhos de 
implantação de agrolorestas. Inicialmente, fruto de um convênio com o Fundo Nacional de Meio Ambiente, foram 
implantadas 150, em 10 municípios da região. Os aprendizados demonstraram a necessidade de trabalhar para 
além da produção, envolvendo as escolas do campo e as organizações populares locais, na perspectiva de reunir 
força organizada para a luta por políticas públicas voltadas às necessidades da população do campo.

Surge, então, o projeto “Tecnologias como Educação Ecológica”. Projeto esse que é fruto de uma parceria entre 
a ASSESOAR, as comunidades, as organizações da Agricultura Familiar e Camponesa locais, as Administrações 
Municipais, as escolas, as universidades públicas e a Fundação Interamericana – IAF. 

O objetivo do projeto é multiplicar tecnologias já testadas e consideradas eicazes, como forma de melhorar a 
renda das famílias, diversiicar a produção local de alimentos,  contribuir para a redução dos impactos ambientais 
e, ao mesmo tempo, inluenciar na adoção de políticas públicas voltadas para a solução desses problemas. As 
tecnologias trabalhadas consistem em 40 agrolorestas, 16 cisternas para a captação da água das chuvas (8 em 
Unidades de Produção e Vida Familiar - UPVFs e 8 em escolas do campo), além de 8 silos secadores e armazenadores 
de grãos. 

Com relação às escolas do campo, o projeto propõe, através da construção de cisternas, ampliar o debate das 
questões voltadas ao campo, inserindo a escola no cotidiano da comunidade, com base na Educação do Campo. 
Este trabalho permite à escola rever seu currículo, adequando-o à sua realidade, promovendo uma maior interação 
entre a comunidade e a escola.

Assim, a tecnologia passa a ser discutida como uma ferramenta de apropriação do conhecimento por todos os 
envolvidos. Gradativamente, ela tornar-se-á acessível aos trabalhadores e às trabalhadoras que, a partir deste 
conhecimento, replicam-na. Em outras palavras, a tecnologia deve partir da necessidade de quem a utiliza e não 
de modo contrário, em que as pessoas é que devem se adaptar à tecnologia.
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Sugestões para o uso deste caderno

O caderno está organizado em 3 partes. 

A primeira parte destina-se a educandos e educandas do primeiro ao quinto ano, com o 
acompanhamento do educador ou educadora. Para as crianças do primeiro e segundo ano, 
deve-se fracionar os textos para melhor entendimento, devido à quantidade de informações 
que podem ser exploradas. Cada história possui ilustrações que facilitam a compreensão dos 
conteúdos. Ao colorir os desenhos, os educandos e educandas poderão encontrar novos 
elementos e formular suas histórias. 

A primeira parte, ainda, pode ser explorada pelos que gostam do teatro, encenando os diálogos 
dos pássaros José e Fabi, do esquilo Espoleta e da paca Mimosa ou dos irmãos Taís e Pedrinho. 

A segunda parte é destinada aos educandos e educandas do sexto ao nono ano, educadores, 
educadoras, mães e pais. Os educadores e educadoras, do primeiro ao quinto ano, podem 
utilizar os textos desta segunda parte, como subsídio para trabalhar a primeira.

A terceira parte destina-se a todas e todos os que querem ver as coisas acontecendo, pôr a 
mão na massa e desvendar os segredos da natureza. São algumas experiências que podem ser 
realizadas para facilitar a compreensão dos educandos e educandas em relação às temáticas 
abordadas.

No inal do caderno, há a bibliograia e as fontes utilizadas na escrita. Essas podem servir para 
aprofundamento dos temas.
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Ecologia é mais que tecnologia

... é relação de amizade com a natureza ... é tarefa de 
criança esperta.

1ª Parte
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Os irmãos Taís e Pedrinho moravam em uma comunidade 
chamada Bela Vida, no município de Encantado. No sítio onde 
eles viviam, junto com seus pais e sua irmãzinha, havia muitos 
animais, dentre eles cachorros, cavalos, bois, vacas, patos, 
marrecos e coelhos. Eles amavam muito os animais. Seus pais 
trabalhavam na roça, onde plantavam tudo o que precisavam 
para comer e para vender.

Taís e Pedrinho estudavam em uma escola do campo, 
que icava bem pertinho de sua casa. Sua irmãzinha ainda não 
estudava, pois era muito pequenina. Ela icava em casa com o pai 
e a mãe.

Na escola, todos os dias, eles encontravam seus amiguinhos 
que também moravam ali perto. A professora conhecia todos 
eles e também seus pais. Todos gostavam muito de estudar ali.

Depois da aula, eles iam para suas casas. Lá, ajudavam seus 
pais, estudavam e tinham muito tempo para brincar. Normalmente, 
brincavam de esconde-esconde, pega-pega e outras brincadeiras, 
pois, ali onde moravam, havia muito espaço para correr.

Certo dia, todos viram chegar um carro à porta da escola. Do 
carro, desceu um homem  vestido com terno e gravata. Ele olhou 
para todos e disse que fecharia a escola e que, a partir daquele 
dia, todos seriam levados para outra escola que icava na cidade. 
Como a escola icava bem longe, haveria um ônibus para levar as 
crianças.

No início, muitas crianças icaram curiosas e animadas com a 
novidade. Com o tempo, perceberam que tinham que sair bem 

Era uma vez, uma 
escola do campo
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cedinho de casa, andar horas e horas no ônibus, que ia lotado e mal podiam 
se mexer.

Na nova escola, sentiram-se estranhos. Nem as professoras os 
conheciam. O espaço era muito grande, as salas de aula tinham muitas 
crianças e a professora não podia ajudar e dar atenção a todos. Muito 
diferente da escola onde estudavam antes.

Pedrinho e Taís arrumaram um novo amiguinho no colégio. Ele se 
chamava Carlinhos. Como os pais de Carlinhos trabalhavam na cidade e 
ele tinha de icar sozinho em casa, ele não podia sair para brincar. Ele dizia 
que também gostaria de morar no campo, como Taís e Pedrinho. Assim, ele 
poderia brincar muito, icar pertinho dos seus pais e ter muitos bichinhos.

Todos os dias, Pedrinho e Taís voltavam para casa muito tristes e 
cansados, pois haviam permanecido horas no ônibus. Sentiam saudades 
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da sua antiga escola, que icava ali pertinho. Todas as crianças estavam 
chateadas por não poderem estudar na escola do campo.

Algum tempo depois, a mãe e o pai de Taís e Pedrinho convidaram 
os pais das outras crianças ali da comunidade para fazer uma reunião e 
encontrar uma forma de reabrirem a escola. Nesse dia, todas as crianças, 
os pais, os avós e os tios participaram.

Depois de muita conversa, todos foram ao órgão responsável pela 
escola e exigiram que a escola voltasse a funcionar pois, debatendo em 
conjunto, perceberam que era um direito que tinham. Todos diziam 
que, sem a escola na comunidade, tudo icava muito, mas muito triste. 
As crianças, que costumavam trazer alegria, estavam todas longe dali. 
Depois de muita mobilização, a escola foi reaberta.

Animados, construíram na escola uma horta, chamada Mandala, que 
é construída em forma de círculo, onde não se planta só hortaliças, mas 
também, plantas medicinais e lores. Pedrinho, Taís e as outras crianças 
estão ajudando na horta, pois assim aprendem e podem ajudar em casa. 
Todos comem verduras, legumes e frutas fresquinhas produzidas por 
eles mesmos.

Na escola, os pais e amigos das crianças estão ajudando a construir 
uma cisterna bem bonita, para captar a água da chuva. Dessa forma, 
a água poderá ser usada para lavar os pisos e para dar descarga nos 
banheiros, mantendo assim a escola sempre bem limpinha e utilizando 
a água da fonte somente para beber e cozinhar.

As aulas na escola do campo são muito interessantes e animadas. 

Elas estão sempre ligadas à vida das crianças e de suas famílias.

Mas a história não acaba aqui. Depois que a escola voltou a funcionar, 

todas as pessoas da comunidade, agora mais animadas, passaram a se 

preocupar com a escola do campo. Todos começaram a ajudar a construir 
uma escola muito, muito bonita, com espaços para brincar, estudar, praticar 

esportes e, até mesmo, navegar na internet.
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Eta menina travessa! Não para nem um minuto! 
Está sempre correndo de um lado para o outro, de 
cima para baixo, de baixo para cima.  Ela tem duas 
brincadeiras preferidas: brincar de voar com o amigo 
vento, e de esconde-esconde com o amigo solo. 
Estamos falando da água.

Para voar, a água conta com a ajuda do companheiro 
sol, que produz calor transformando a água em vapor. 
Em forma de nuvens, o vapor de água é carregado pelo 
vento para longas viagens e, quando encontra ar frio, 
vira gotas e cai, formando as chuvas.

O movimento 
das águas

A história da menina travessa
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Além do solo e do vento, a água tem outras amigas. 
As árvores são amigas que não deixam a água da chuva se 
esborrachar no chão. Elas estão sempre de braços abertos 
para recebê-la, deixando-a escorrer pelas suas folhas, galhos 
e troncos, até chegar ao chão e penetrar, lentamente, no 
solo.

Na brincadeira de esconde-esconde no solo, a água 
conta com a ajuda de folhas, galhos e raízes que, ajudadas 
por milhares de bichinhos, transformam-se em alimento 
para as plantas. É a matéria orgânica que, como uma 
esponja, ajuda a água a icar mais tempo escondida dentro 
do solo. Do contrário, a água escorreria rapidamente para 
os rios.
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Sem água não tem vida
Quem de nós já sofreu com a falta de água? O que acontece 
quando falta água em nossa casa ou na roça? Vivemos em 

uma região de água abundante mas, porque tem gente sem 
água? Hoje, no mundo, 2 bilhões de pessoas sofrem por 

falta de água. Isso acontece quando o movimento das águas 
é interrompido. 
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Quando o movimento das águas é interrompido?
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Como cuidar do movimento das águas
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Cisternas de ferro e cimento: colaborando com o 
movimento das águas

A cisterna é um sistema de armazenamento da água 
da chuva e de fontes. A água armazenada em cisternas 
pode ser liberada aos poucos, à medida que é necessária, 
colaborando para sua iniltração no solo e diminuindo a 
erosão.  

A construção de cisternas diminui a necessidade de 
poços artesianos, aproveitando melhor as águas disponíveis 
na superfície da terra. A água que a mãe natureza guardou 
cuidadosamente, no fundo da terra, não deve ser usada a 
todo o momento. Para darmos descarga em banheiros e 
lavarmos calçadas, por exemplo, podemos utilizar a água 
que captamos com esse sistema. Poços artesianos devem 
ser construídos apenas em casos extremos, quando as 
outras técnicas de captação não aparecem como soluções 
adequadas. 

Quando tiramos mais água dos lençóis freáticos do 
que a capacidade natural de reposição, interrompemos 
o movimentonatural e provocamos a diminuição da 
existência desse precioso bem.
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O diálogo do esquilo Espoleta com a paca Mimosa

Certo dia, estavam na mata dois amigos que procuravam 
por comida. O esquilo se chamava Espoleta e a paca, 
Mimosa. Papo vai, papo vem, eles começaram a conversar 
sobre sementes, o principal alimento de suas espécies.

O esquilo, ao longo do diálogo, perguntou à paca:

−− Mimosa, há uma coisa me preocupando! Sabemos 
que as sementes são necessárias para nossa sobrevivência, 
mas sinto que toda a diversidade que existia há alguns anos 
está desaparecendo. Você lembra como tudo costumava 
ser?

−− Você tem razão, Espoleta. Há alguns anos, existia 
muito mais comida. Nem precisávamos procurar muito e já 
estávamos de barriga cheia.

−− As lorestas são raras hoje. As pessoas estão 
derrubando as matas para cultivar milho e soja. E guardar 
comida é cada vez mais um desaio. Você ainda se lembra 
da batata doce?

−− Só de lembrar já ico com fome! Eu adorava batata 
doce. Já faz muito tempo que não a encontrei mais.

−− Você lembra, amiga, de quando entrávamos numa 
roça de milho? Havia abóbora, melancia, melão e outras 
delícias. Tudo juntinho! Era muito bom!

−− É verdade, Espoleta. Hoje só há milho pelas terras. 
Nem uma outra plantinha.

Sementes: precisamos 
guardá-las
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−− Já faz algum tempo, também, que não vejo mais as 
amigas minhocas. Elas cuidavam do solo para as plantas 
crescerem fortes e saudáveis. Fico até doente quando entro 
no milharal!

−− Olha, conversei com uma minhoca alguns dias atrás. Ela 
me contou que iria embora, pois os humanos estão jogando 
muito veneno na terra, e muitas de suas amigas já haviam 
morrido.

Indignado, com tudo o que estava acontecendo, o esquilo 
lembrou-se de algo:

−− Lembrei-me de uma coisa, Mimosa. Sabe aquele dia 
em que você estava doente e eu fui buscar comida sozinho? 
Andei bastante e não achei nada de bom para comer. Até que 
cheguei a um lugar muito especial. Lá, as famílias trabalham 
diferente dos demais, lembra-se?

−− Sim, lembro. O que tem lá?

−− Achei muita coisa boa. Comida à vontade. Pena que 
são poucas famílias e, se irmos até lá todos os dias, logo a 
comida acabará.

−− Puxa! Por que todos os humanos não pensam desse 
jeito?

−− Podemos buscar alguns alimentos lá amanhã! O que 
acha?

−− Claro!

No dia seguinte, os dois partiram para aquele local todo 



25

especial. Ao chegar lá, ouviram algumas vozes: 

−− Espera aí, Espoleta. Você está ouvindo? Ouço o 
que parece duas pessoas conversando!

−− Sim, sim, estou ouvindo! Vamos icar aqui 
quietinhos...

A conversa que eles estavam ouvindo era entre 
Seu Zé e Seu João:

−− Sabe, compadre, ontem fui à cidade buscar 
algumas sementes para plantar. Eu queria vários tipos, 
mas eles não tinham. Insistiam em me vender só soja e 
milho, disseram que isso é que dá dinheiro.

−− Pois é, seu Zé. Comigo aconteceu a mesma 
coisa. Devemos pensar em alguma coisa para sair 
desta armadilha. Lembro que, quando eu era jovem, 
meus pais tinham muitas espécies de sementes que 
hoje nem existem mais. Precisamos achar um jeito de 
resgatar e cuidar dessas espécies.

−− É mesmo! Deixa eu te contar, compadre, 
ouvi falar de uma forma simples e barata de secar e 
armazenar as sementes que produzimos.

−− Como assim, simples e barata? Eu gostei. Diga-
me como é!

−− Trata-se de um silo secador e armazenador 
de grãos. É uma construção simples, barata e de fácil 
manutenção. Olhe o desenho que eles me deram. É 
uma construção cilíndrica de alvenaria. Ele funciona 
com o ar soprado, de baixo para cima, por uma turbina. 



26

O ar, em temperatura ambiente, passa pelo meio dos 
grãos, secando-os e protegendo-os.

−− Gostei. Mas o que podemos secar e guardar no 
silo?

−− Então, podemos secar cereais como milho, 
sorgo, trigo, feijão, aveia, pipoca, arroz, entre outros. 
Assim, deixamos essas sementes protegidas da umidade 
e dos insetos.

−− Pois é, compadre. Esse silo secador vai nos ajudar 
a preservar as nossas sementes. Não precisaremos mais 
vender tudo aquilo que produzimos e depois pagar 
bem mais caro para comprar.

Depois de ouvir toda esta conversa dos agricultores, 
o esquilo e a paca continuaram:

−− Viu só? Se eles conseguirem guardar suas 
sementes, vão plantar muita coisa, Espoleta. Que legal, 
aí vamos ter muitos tipos de alimentos.

−− É verdade, Mimosa, isso é muito bom! Vamos 
pegar algumas coisas e voltar para casa.
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O diálogo dos amigos Zé e Fabi

Em seus voos matinais, os amigos pássaros Zé e Fabi 
pousaram na copa de um grande pinheiro (araucária) e, por 
alguns instantes, icaram calados admirando o que viam. 
Finalmente, Fabi, muito conversadora, comentou:

−− Olha, Zé, que lindo! Veja estes pinheirais e toda a 
diversidade que temos a nossa volta!

Zé suspirou fundo e concordou com a amiga:

−− Um lugar maravilhoso, Fabi! Veja quantas espécies de 
animais e árvores vivem aqui.

−− É mesmo, Zé. E você já percebeu que um não vive sem 
o outro? Que um depende do outro para viver?

−− É verdade. As árvores nos dão abrigo e frutos para 
nossa alimentação. Mas nós, pássaros e outros animais, 
também ajudamos a natureza.  

−− Zé, você lembra do que nossos pais falavam? Que 

Produzir alimentos
de mãos dadas 
com a natureza
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nossa família, durante muito tempo, ajudou a plantar 
milhares de araucárias, aqui no Paraná?

−− Nossos pais também falavam que as nossas 
amigas abelhas, borboletas e outros insetos, ao 
mesmo tempo que colhem seu alimento na natureza, 
polinizam e garantem a reprodução de milhares de 
espécies de plantas.

−− Você já percebeu que as formigas e muitos 
outros animais, ao se alimentarem, derrubam galhos 
e folhas ao chão formando um cobertor sobre o solo?

−− Percebi. Mas, Fabi, lembra que esses dias, 
quando estávamos cavando para guardar nosso 
alimento, encontramos minhocas e outros pequenos 
bichinhos se alimentando das folhas e galhos que 
estavam no chão?

−− Pois é, nossos avós diziam que são esses 
bichinhos da terra que preparam o alimento para as 
plantas. As plantas crescem e icam fortes quando há 
alimento em abundância ao redor de suas raízes.  

De repente, um grande barulho tomou conta da 
loresta. Zé e Fabi icaram assustados e ao mesmo 
tempo curiosos para saber o que estava acontecendo. 
Com muito cuidado e atenção, voaram em direção ao 
barulho, pousando em outra grande árvore, de onde 
podiam ver o que estava acontecendo.

−− Cuidado, Fabi! Vamos icar aqui no alto para 
não sermos vistos. O que é aquilo?
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−− Tu não tá vendo, Zé? São madeireiros, com motosserras 
e tratores.

−− Fabi, esses são daqueles que derrubam sem plantar 
outras árvores no lugar. Quando plantam, são daqueles 
pinheiros americanos, que destroem toda a vida ao seu redor. 
Nós mesmos estamos icando sem ter o que comer.

−− Veja, Zé! Ele derrubou mais uma araucária. Meu Deus! 
Que tragédia!

−− Pois é, Fabi. Você se lembra de quando nossos avós 
falavam sobre a destruição que começou nos anos 50? 

−− Lembro sim.

Fabi e Zé, mesmo assustados com a barulheira da 
destruição, continuaram sobre a grande árvore, conversando 
sobre a destruição que a região sudoeste sofreu nos últimos 
50 anos. Trata-se do processo de modernização da agricultura. 
Máquinas, tratores, venenos e grandes plantações de um único 
tipo de planta. A ordem era plantar só o que dava bastante 
dinheiro. Se soja traz dinheiro, planta-se soja e todo o resto é 
esquecido. Essa nova forma de produzir causou um sofrimento 
muito grande na natureza. Todas as relações de colaboração, de 
ajuda entre os animais, insetos, aves, árvores e seres humanos 
foi sendo quebrada. Muitas espécies de animais, aves e plantas 
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estão desaparecendo. Durante a conversa, mais uma vez, Fabi e 
Zé foram surpreendidos por um novo barulho assustador.

−− Nossa, Fabi! O que é isso?

−− Vamos rápido! Parece um trator! Não, é ainda pior. É um 
avião e está soltando uma nuvem branca.

−− Meu Deus! É veneno! Lembra-se do ano passado, 
quantos amigos aqui da loresta morreram?

−− É mesmo. Alguns receberam uma chuva de veneno e 
outros se alimentaram de bichinhos que morreram envenenados.

−− Mesmo assim, já vi animais e humanos dizendo que isso 
não faz mal.

−− Não faz mal? Você se lembra do que a tia coruja falou? 
“- O veneno pode ir se acumulando no nosso corpo até fazer 
mal e provocar doenças graves.” 

Fabi e Zé conversaram por algum tempo sobre venenos 
inventados por empresas que só querem ganhar dinheiro, muito 
dinheiro. Elas inventaram os chamados “cidas”, que signiica 
morte. Fungicidas, que matam os fungos; herbicidas, que matam 
as ervas; inseticidas, que matam os insetos e bactericidas, que 
matam as bactérias. Além dos venenos, as empresas inventaram 
os adubos químicos, as sementes transgênicas e outras 
tecnologias, sempre com o objetivo principal de ganhar muito 
dinheiro.

Alguns dias depois do grande susto, Fabi e Zé perceberam 
que o veneno derramado pelo avião havia matado todas as 
plantas, menos o soja, e estavam querendo entender por quê.

−− Fabi, você viu que, por onde o avião passou, todas as 
plantas morreram, menos a soja?

−− É verdade, Zé. Acho que a soja é transgênica. Lembra-se 
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do que a tia Coruja falou?

−− Lembro, mas eu não entendi direito o que é esse tal de 
transgênico.

−− Eu entendi que a semente transgênica recebe, em 
laboratório, uma espécie de escudo de proteção contra certos 
tipos de veneno, também criados em laboratório. Por isso, as 
plantas que nascem dessas sementes, quando tomam um banho 
desse veneno, não morrem.

−− Por isso que só as plantas de soja não morreram? Elas têm 
o escudo?

−− Parece que sim. Mas, as outras plantas devem ter icado 
doentes com o veneno. Os humanos, que se dizem racionais, 
criaram venenos que acabam por prejudicar a si mesmos.

−− Parece bem esquisito mesmo! Isso pode provocar o 
desaparecimento de muitas espécies de seres vivos, inclusive a 
nossa.

−− Deus me livre, Zé! Vire essa boca pra lá. Precisamos icar 
espertos e espalhar essa notícia por toda a loresta.

Na verdade, esta forma de produzir, usando venenos e 
sementes transgênicas, está causando muita fome e expulsão de 
famílias da agricultura. Na nossa região, no Brasil e no mundo todo, 
tem gente preocupada com isso. Organizações de agricultores 
familiares do Brasil, com apoio de organizações de outros países, 
estão buscando alternativas baseadas neste modelo. Uma delas é 
a agroloresta.

−− Agroloresta? Gostei do nome, mas o que é isso?

−− Você se lembra de ontem, lá no outro lado do rio, aquele 
grupo de pessoas plantando árvores e sementes? Vários tipos de 
sementes misturados? Eles falavam que agroloresta é uma forma 
de produzir alimentos respeitando a natureza.  
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−− Cultivar árvores, bananas, mamões, abóboras, abacaxis, verduras, grãos... Ao 
mesmo tempo? No mesmo lugar?

−− Isso mesmo!

Enquanto conversavam sobre o que haviam ouvido falar, Zé e Fabi foram 
percebendo que as agrolorestas podem produzir alimentos saudáveis em sintonia 
com a natureza. Ao contrário de grandes áreas de soja, cana e eucalipto, que usam 
venenos que matam todas as outras espécies, as agrolorestas apresentam grande 
variedade de culturas, como milho, feijão, mandioca, abóbora, quiabo, alface, 
repolho, rúcula, ervilha, capim, feijão de porco, ervilhaca, mucuna, laranjas, limão, 
lichia, jabuticaba, bergamota, goiaba, abacate, banana, tangerina, manga, pinheiro, 
bracatinga, cedro, angico, guajuvira, aroeira, açoita cavalo, branquilho, guavirova, 
uvaia, araçá, pitanga e outras tantas. Com essa diversidade, todos os animais são 
abrigados e têm alimentos. O solo também.

−− O solo se alimenta? - Estranhou Zé.

−− Claro! Lembra-se do que a minhoca falou? Ela disse que quando encontram 
terra sem cobertura, desprotegida, as minhocas e muitos outros bichinhos icam 
sem alimento e morrem.

−− Ela disse, também, que quando as minhocas icam sem comida, as plantas 
também morrem.

−− Assim a gente vê que uma coisa precisa da outra, que uma não vive sem a 
outra.

−− É verdade, se plantarmos frutíferas, teremos frutas. E que delícia de frutas!

−− Se plantarmos árvores, teremos abrigo. E é muito bom ter uma casa para 
morar.

−− Por isso é que nós precisamos cuidar da natureza para que ela cuide de nós.
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Ecologia é mais que tecnologia

... é decisão  política
... é opção 

de vida

2ª Parte
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Tecnologias: desaios e riscos 
para a Educação do Campo

No Brasil, entre as décadas de 1910 e 1920, deu-se início a discussões a respeito da 
Educação Rural. Essa foi apresentada com os objetivos de ixar e preparar as pessoas 
que viviam no campo para trabalharem em suas terras. De fato, visava a preparação de 
mão de obra para as grandes fazendas e para as indústrias, já que o real interesse da 
elite era a concentração de terras e o desenvolvimento industrial.

Nesse contexto, o Estado capitalista, a serviço da classe dominante, dirigiu à escola 
o papel de disciplinar crianças e jovens para o trabalho. A Educação Rural passou a 
designar uma escola onde os alunos não têm autonomia para decidir o que querem 
para suas vidas, além de os professores não serem valorizados e possuírem poucas 
condições de trabalho. Era vista como uma instituição inserida na política nacional que 
não considerava os diferentes espaços e realidades dos sujeitos - educação para o povo 
rural. Nela, o planejamento era realizado por disciplina e restrito ao livro didático; a 
estrutura física escolar era precária, haja vista que o Estado investe e valoriza mais as 
escolas das cidades. Depreende-se que o rural é somente um espaço de produção, 
desconsiderando-se os indivíduos que vivem nesse lugar e suas necessidades para além 
do produtivo.

Dessa forma, para a Educação Rural, o campo era um lugar de pessoas que não 
sabiam pensar por conta própria, que precisavam ser ‘disciplinadas ao trabalho’ e que 
viviam em locais sujos e sem higiene. Tais realidades são retratadas nas anedotas de 
‘Jeca Tatu’ e ‘Mazzaropi’, que denegriram quem vivia no campo pela maneira como 
expunham esses cenários. Dessa forma, muitas pessoas sentiram vergonha de serem 
agricultores e agricultoras. E, ainda hoje, há pessoas que pensam dessa maneira.

Contraposto à lógica da Educação Rural, movimentos e organizações populares, 
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em 1997, iniciaram a luta por uma Educação do Campo, com o objetivo de mostrar que 
o campo é um lugar de sujeitos que pensam, trabalham e têm direito à terra para garantir a 
produção de alimentos para o campo e para as cidades. Conseguinte, a Educação do Campo:

1. É realizada  pelos seus sujeitos, ou seja, é construída por quem vive e trabalha no 
campo, pelos educadores, educandos, pais e a comunidade em geral;

2. Busca o fortalecimento de um Projeto Popular Brasileiro, que valoriza e transforma 
a agricultura familiar e camponesa, de acordo com os interesses dos trabalhadores do 
campo e da cidade, levando em conta seus anseios e suas lutas.

3. Entende que o campo e a cidade têm a mesma importância. Que um não sobrevive 
sem o outro, já que sem agricultura não haveria alimentos para quem vive na cidade e 
o campo necessita dos bens manufaturados produzidos pelos trabalhadores da cidade.

4. Concebe o campo como um lugar do lúdico, de moradia, de produção, de 
educação, de lazer, de cuidado com a natureza e de relações solidárias.

5. Entende que os educadores devem ser comprometidos, capazes de fazer uma 
análise crítica que contribua com o aprendizado de seus educandos.

6. Compreende que os educandos, como sujeitos, podem ser educados com 
capacidade de tornar a escola comprometida com o espaço do campo.

7. Realiza o planejamento pedagógico da escola coletivamente, levando em conta 
a realidade concreta do campo e os anseios dos educandos, educadores e de toda a 
comunidade.

8. Considera que os jovens têm direito de decidir se permanecem ou não no campo. 
Assim, cabe à escola estudar as condições de vida nas quais a classe trabalhadora se 
encontra, tanto no campo quanto nas cidades.

Em suma, a Educação do Campo luta para que seus sujeitos decidam sobre suas vidas, 
seus anseios e perspectivas. Prega-se que campo e cidade sejam espaços interligados e 
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com a mesma importância, que o agricultor camponês seja reconhecido como produtor 
de alimentos e que seus ilhos possam estudar perto de suas casas, com direito a uma 
educação de qualidade.

O desaio atual da Educação do Campo, além de enfrentar as diretrizes implantadas 
pela Educação Rural, que ainda fazem parte da política nacional de educação, é 
estar contraposto à lógica capitalista de controle das tecnologias, que continuam 
expropriando a classe trabalhadora de seus direitos. Esse controle se dá por meio da 
apropriação privada do conhecimento historicamente construído pela humanidade, ou 
seja, o conhecimento é produção coletiva, mas é controlado por poucos.

O termo Tecnologia vem do Grego “tekhne”, que signiica “técnica, ofício, arte” e o 
suixo “logia” signiica “estudo”. Nesse sentido, a tecnologia é uma aplicação prática de 
um conhecimento cientíico adquirido pela humanidade ao longo dos tempos, seja na 
saúde, na produção, na educação.

 Ao longo dos tempos, os povos foram desenvolvendo objetos, instrumentos e 
métodos. Isso nos remete à ideia de que houve avanços no conhecimento da natureza, 
do trabalho e das relações entre as pessoas, além de crescimentos da capacidade 
tecnológica.

Dentre essas tecnologias, pode-se citar desde as mais primitivas como acender o 
fogo a partir do atrito entre duas porções de matéria - bater uma pedra na outra - a 
roda; a escrita; a agricultura; a relação entre a vida animal e vegetal, entre outras. Ou as 
mais atuais, como os meios velozes de locomoção; os meios massivos de comunicação; 
os maquinários industriais e agrícolas; a medicina; a biotecnologia e a química.

Nesse sentido, o papel original das tecnologias era melhorar a vida das pessoas 
fornecendo mais saúde e trazendo informações para compreender a realidade. 
Também, objetivava-se diminuir o esforço físico no trabalho para sobrar mais tempo 
para diversão e passeio. Mas, o problema é que grande parte dessas ‘invenções’ só 
estavam disponíveis a quem tinha o dinheiro para comprar.

Para entender que as tecnologias nos países capitalistas não estão a serviço dos 
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trabalhadores, citamos a famosa “Revolução Verde” que, nas décadas de 1960 e 1970, 
entrou com grande força nos países subordinados, dentre eles o Brasil. Nesse período, 
países como os Estados Unidos trouxeram técnicas de produção baseadas no consumo 
de agrotóxicos, sementes híbridas e na desenfreada mecanização da agricultura.

Essa proposta espalhou-se rapidamente, prometendo aumentar a produção agrícola 
e se apresentando como a solução para acabar com a fome no mundo. Na prática, o 
processo da Revolução Verde não resolveu o problema da fome, pois a maior parte 
do que se produz é exportado aos países ricos. Além disso, aumentou a concentração 
fundiária já que, tentando enquadrar-se no modelo tecnológico controlado pelas 
empresas, muitos agricultores se endividaram e venderam suas terras. A partir daí, 
apareceu a dependência de sementes modiicadas que são inférteis ou que caem de 
produtividade de um ano para o outro, alterando de forma autoritária as técnicas 
utilizadas e o conhecimento dos Agricultores Familiares e Camponeses, eliminando-os.

Isso mostrou que o problema não está na falta de comida, mas na má distribuição, 
pois pesquisas mostram que a produção mundial de alimentos, se distribuída 
igualitariamente, alimentaria oito vezes a população do mundo.

 Ao contrário da concepção que adotamos frequentemente, os agrotóxicos não 
foram originalmente desenvolvidos para diminuir o trabalho pesado dos agricultores 
ou pensando em alimentar os famintos. Esses produtos foram criados como armas de 
guerra, produzidos e comercializados por multinacionais para derrubar as folhas das 
lorestas e caçar pessoas durante a Guerra do Vietnã. Terminada a guerra, a indústria 
voltou-se à agricultura para continuar lucrando. Desenvolveu para isso as tecnologias 
dos químicos como adubo e venenos. O sucesso deste novo negócio das multinacionais 
foi alcançado também devido ao investimento dos governos em pesquisa, ensino, 
extensão, crédito e comercialização.

Outro agravante foi o incentivo para que os agricultores adotassem uma única 
cultura – monocultivo - principalmente a soja ou milho e deixar de lado a produção de 
outros produtos como o feijão, mandioca, arroz e a batata. Como ninguém sobrevive 
comendo só milho e soja, os agricultores passaram a vender a soja para comprar, no 
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mercado, alimentos, de baixa qualidade e contaminados por agrotóxicos, 
para alimentar a família.

Muitas famílias foram levadas a acreditar que, sem as tecnologias da 
Revolução Verde, não se produziriam alimentos. Se isso fosse verdade, 
a humanidade estaria extinta, já que a Revolução Verde começou 
recentemente, nos anos 40. De certa maneira, os outros conhecimentos 
produzidos pela humanidade foram deixados de lado pelas empresas por 
serem de domínio público e não poderem ser comercializados. Um exemplo 
são as famílias que produzem alimentos sem veneno, agroecológicos, 
baseado no conhecimento do funcionamento da natureza, saudáveis e 
sustentáveis. Essa é a tecnologia que serve aos interesses dos trabalhadores, 
por isso não há políticas públicas para quem quer produzir dessa forma, já 
que o Estado assume os interesses das empresas.

O mundo das tecnologias também leva a escola a ajudar os educandos a 
tomarem decisões quanto às tecnologias a serem utilizadas, compreendendo 
seus efeitos sobre a renda, a natureza, o trabalho e a sociedade. Construir 
e plantar uma horta, por exemplo, com o envolvimento das crianças, é um 
bom ponto de partida para ampliar esse conhecimento. A escola pode se 
dedicar à construção e à compreensão dos princípios de funcionamento de 
um Aquecedor Solar. As disciplinas podem, além do conteúdo, trabalhar o 
sentido dessa tecnologia. Outro exemplo é a construção de um cata-vento 
para os educandos compreenderem a lógica da geração de energia.

Saber como as tecnologias inluenciam e organizam o mundo do 
trabalho, a distribuição da renda e quem a controla são conhecimentos 
fundamentais para a educação de sujeitos capazes de reletir e mudar a 
condição de subordinados, uma luta que se faz presente nos princípios da 
Educação do Campo.
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Cuidando da água
O que está acontecendo com a água?

A água é um recurso indispensável à sobrevivência dos seres vivos. No entanto, a 
qualidade e a disponibilidade deste recurso estão em constante ameaça devido ao atual 
modelo de desenvolvimento capitalista.

Atualmente, é comum ouvirmos falar sobre fontes de água e poços, que nunca 
haviam secado antes, estarem secando ou terem sua vazão drasticamente reduzida. 
Práticas como o aterramento de pequenos lagos naturais e banhados, destruição das 
matas, impermeabilização e uso intensivo do solo podem estar desencadeando este 
problema, uma vez que interferem diretamente no abastecimento do lençol freático.

A exploração das águas subterrâneas, através de poços, é cada vez maior. Estamos 
retirando do subsolo muito mais do que a capacidade de reposição. Consequentemente, 
é natural que a cada ano o efeito da estiagem sob o abastecimento de água seja mais 
danoso.

Aterrando banhados e lagoas, perde-se dois locais de grande importância para o 
abastecimento do lençol freático, haja vista que eles funcionam como reservatórios 
naturais que reúnem a água das chuvas, possibilitando sua lenta iniltração no solo.

As áreas urbanas estão cada vez mais impermeáveis, seja pela cobertura asfáltica 
das vias ou pelas construções. A impermeabilização do solo reduz a iniltração da água 
da chuva, icando assim cada vez mais frequentes os casos de enchentes e alagamentos. 
O lançamento de esgoto e resíduos industriais, sem qualquer tratamento, diretamente 
em córregos e rios, somado às construções em Áreas de Preservação Permanente – APPs 
(locais declivosos e margens de rios) comprometem, ainda mais, os recursos hídricos.

Na agricultura, a destruição da cobertura do solo e o uso de maquinários pesados 
e agroquímicos causam um grande impacto sobre os recursos hídricos. Os solos 
compactados e sem cobertura (verde e/ou seca) impossibilitam a iniltração da água. A 
água da chuva, nestas áreas, escorre pela superfície, levando para dentro de córregos 
e rios partículas do solo e os agroquímicos utilizados. Isso resulta no assoreamento e 
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contaminação química da água.

Mesmo com o Sistema de Plantio Direto, em épocas de muita chuva, grande 
parte do solo acaba sendo levada para dentro dos mananciais. O não revolvimento 
do solo é apenas uma das práticas previstas no Plantio Direto, e não é suiciente. Eis 
o que é necessário nesses casos: cobertura de solo com produção de biomassa; fazer 
diversiicação e rotação de cultivos; usar equipamentos e máquinas adaptadas aos 
diferentes tipos de solo; construir terraços; não usar venenos e ter cuidado com a macro 
e a microbiologia que mantêm o solo vivo e permeável.

A cobertura do solo e a presença de matéria orgânica são fundamentais para 
que a água iniltre. A cobertura protege o solo da incidência direta do sol e evita que 
haja desagregação pelas gotas da chuva, além de manter a umidade. Esta cobertura, 
transformada em matéria orgânica, funciona no solo como uma “cola” e uma “esponja”, 
que agrega as partículas do solo e absorve a água. Nas lorestas, as copas das árvores 
captam a água da chuva, que escorre pelos seus galhos e caule até chegarem ao 
solo coberto por folhas, galhos e vegetação rasteira. Nessas condições de solo não 
compactado e muito poroso, a iniltração é facilitada com os canais abertos pelas raízes 
da vegetação.

A lógica capitalista de aumento da produção e da produtividade agropecuária 
fortalece a mentalidade de que áreas de terraços, fontes, banhados e lagoas são “áreas 
perdidas”.  Para que estas se transformem em “áreas úteis”, muitos agricultores continuam 
aplainando terraços e drenando fontes e banhados, ignorando a grande contribuição 
destes para a iniltração da água, diminuindo sua velocidade de escoamento e a erosão.

As soluções podem ser mais simples do que se pensa:

No campo ou nas cidades do Sudoeste e de todo o Estado do Paraná, nos últimos 
anos, muitas famílias enfrentam sérios problemas com a falta de água. Em resposta a 
esses problemas, as soluções propostas pelas empresas e pelas políticas oiciais, raras 
vezes vão além da perfuração de poços para extrair águas subterrâneas. Prática que, a 
médio e a longo prazos, ao contrário de resolver, pode agravar o problema.
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Atualmente, quase como um modismo, empresas e órgãos públicos contam com 
a perfuração de poços artesianos como única forma de resolver o problema de acesso 
à água, ignorando os impactos ambientais de tal prática. É inconcebível que se tenha 
como primeira e única solução o uso de águas subterrâneas de alta potabilidade para 
descarga de banheiros, lavar calçadas, carros ou estábulos, sem nenhuma preocupação.

Como prova desse fenômeno, vê-se em programas oiciais o “programa de 
implantação de sistemas de abastecimento de água” do Governo do estado do Paraná, 
cujos convênios foram assinados no dia 12 de junho de 2012. “O programa completo 
prevê a construção de 480 sistemas de captação de água até 2014, a um custo estimado 
de R$ 58 milhões (para os cofres do estado). Cada unidade é composta pelo poço, a 
rede elétrica fornecida pela Copel e as bombas e está orçado em R$ 185 mil. Desse 
total, o Estado entra com R$ 123,5 mil. A diferença ica a cargo das prefeituras, como 
contrapartida”.1

A um custo aproximado de R$ 5 mil por unidade, com os recursos acima descritos, 
poder-se-ia construir 17.760 cisternas de ferro/cimento, com capacidade de 30 mil litros 
de água cada uma. Ou 37 cisternas para cada poço artesiano.

A pergunta, diante disso, é: por que não se esgotam todas as outras possibilidades 
de aproveitamento das águas disponíveis na superfície da terra, inclusive a água da 
chuva e só depois, quando necessário, buscam-se as águas subterrâneas?

Então, que tal a troca de um poço artesiano por 37 cisternas? Ou mesmo, um poço 
artesiano acompanhado por cisternas, para que os beneiciários usem a água do poço 
somente para o consumo humano e a água da cisterna para outras necessidades? 
Contribuiríamos assim para um menor impacto possível sobre o lençol freático. De 
qualquer forma, não é sensato que empresas e programas estatais continuem perfurando 
poços como a única solução para o problema de falta de água em nossa região. Até 
mesmo porque a água da chuva, se iltrada, fervida ou tratada, com processos simples 
e baratos, torna-se potável.

1. http://www.cidadao.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=69405&tit=Programa-preve-480-sistemas-de-
abastecimento-de-agua-no-Estado?&mobile=1 (acessado no dia 18 de junho de 2012).
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Cisternas: uma entre muitas ações

Quando o assunto é preservar os recursos hídricos, a construção de uma cisterna 
ou qualquer outra prática isolada pode amenizar o problema, mas não resolvê-lo. Para 
conseguirmos preservar este bem tão fundamental, é necessário que as ações estejam 
interligadas, que elas aconteçam no campo e nas cidades e que tenham força política 
para enfrentar os interesses econômicos que, em nome do desenvolvimento capitalista, 
ignoram a questão ambiental.  

A proteção de fontes, de banhados e de rios é uma prática a ser difundida e 
fortalecida. As ações, incluindo a proteção das nascentes e das matas ciliares, contribuem 
para evitar o assoreamento e preserva a qualidade e a disponibilidade de água.

O cuidado com a água inclui medidas urgentes de superação do atual modelo de 
produção agropecuária, centrado no monocultivo e no uso intensivo de agroquímicos 
e venenos. Defender a proteção das nascentes e rios e a não contaminação das águas 
signiica lutar por um novo modelo de produção de alimentos, a agroecologia. Venenos, 
monocultura e agronegócio não combinam com água limpa e saudável.

Nas áreas urbanas, a preservação dos recursos hídricos implica em diminuição do uso 
de poluentes industriais e domésticos, investimentos em saneamento, melhor controle 
sobre novos loteamentos e novas construções, diminuição da impermeabilização dos 
terrenos, além do armazenamento da água da chuva e sua reutilização.

Cisternas de ferro e cimento: uma forma simples e barata de se ter água, 
respeitando a natureza

Diante dos quadros de poluição e escassez da água, é inquestionável e urgente a 
necessidade de se encontrar formas de economia, reutilização e uso racional da água. 
Em regiões como o Sudoeste do Paraná, onde a água ainda é abundante, as ações 
são lentas e não são assumidas como política pública. Nestes locais, práticas simples e 
eicientes para a preservação de recursos hídricos ainda são ignoradas pela população 
e autoridades. A captação da água da chuva e seu armazenamento em cisternas, por 
exemplo, só ocorrem de forma signiicativa no semiárido nordestino. Naquela região, 
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de grandes períodos de escassez de água, o seu armazenamento em cisternas foi uma 
eiciente forma encontrada para disponibilizar água para a população.

A construção de cisternas é uma tecnologia barata e de baixíssimo impacto ambiental, 
à medida que capta a água da chuva e das fontes de superfície de forma permanente, 
diminuindo a exploração das águas subterrâneas e garantindo a sua disponibilidade 
durante o ano todo. Vale lembrar que o armazenando de águas pluviais em cisternas 
não interrompe o seu movimento de precipitação e iniltração no solo. A iniltração, 
neste caso, é apenas retardada. Com a utilização da água armazenada, o ciclo volta a 
ser estabelecido.

Como visto, são muitas as vantagens da construção de cisternas, veja aqui algumas: 
disponibilização de água em épocas de estiagem, com baixo custo; alívio no sofrimento 
de muitas famílias em períodos de estiagem que estão se tornando cada vez mais 
frequentes na região; aproveitamento de um recurso natural disponível, reduzindo a 
perfuração de poços artesianos que ameaçam os lençóis freáticos, tirando de lá mais 
água do que a capacidade de reposição natural pela iniltração; garantia de continuidade 
das atividades agropecuárias na UPVFs em épocas de estiagem; diminuição dos custos 
para o agricultor e para os cofres públicos com o transporte de água em tratores e 
caminhões tanques, podendo disponibilizar estes recursos para outras atividades e a 
disponibilização de tecnologia e conhecimento acessível às administrações públicas 
e à população, diminuindo a dependência com relação às empresas detentoras de 
tecnologias complexas e caras como a dos poços artesianos.

Em oito municípios da Região Sudoeste do Paraná, com o objetivo de construir e 
socializar conhecimentos em torno do tema água, o Projeto Tecnologias Ecológicas 
construiu, em UPVFs e Escolas, 16 cisternas de ferro-cimento, com capacidade de 30 
mil litros cada uma. Em consequência disso, dezenas de outras foram e estão sendo 
construídas.

Trata-se de uma construção de malha de ferro de 4,2mm (soldada em 15cmX15cm), 
areia peneirada e cimento (na proporção de 2 medidas de areia para 1 de cimento), em 
formato cilíndrico, com 2,2 metros de raio e 2 metros de altura.

O tamanho e o formato escolhidos levam em conta aspectos como viabilidade 
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técnica e econômica, praticidade e segurança, principalmente. A capacidade 
de armazenamento desse formato de cisterna pode variar de 15 e 60 mil 
litros de água. Tamanhos menores de 15 mil litros são, economicamente, 
inviáveis e maiores de 60 mil necessitam redimensionamento da estrutura 
de ferro, para resistir ao peso da água e evitar rompimentos.

Acesso à água é um direito básico e fundamental para todos. Lutar por 
políticas públicas que respeitem os recursos naturais e promovam o acesso 
desse bem à toda a população, do campo e das cidades é um dever de 
todos. E não esqueça, no Paraná, pode-se propor a troca de um poço por 
37 cisternas de ferro-cimento. Que tal?

Cálculo da capacidade de uma cisterna

A fórmula para calcular o tamanho/volume, em m3, de uma cisterna cilíndrica é (v=π*r2*h), sendo 

que “v” é o volume; “π” é a constante matemática utilizada para cálculo de circunferências – cuja 

pronúncia é pi e seu valor é 3,14; “r” é o raio da cisterna e “h” é a altura da cisterna.

Exemplo:

1. Para saber o tamanho/volume, em metros cúbicos, de uma cisterna de 2,2 metros de raio e de 2 

metros de altura, usa-se a fórmula:

v = π * r2 * h
v = 3,14 x 2,22 x 2

v = 3,14 x 4,84 x 2

v = 30,39  m3

2. Sendo que, em 1 m³  cabem 1.000 litros de água, acrescenta-se à fórmula acima, a multiplicação 

por 1.000, assim:

c = π * r2 * h * 1.000
c = 3,14 x 2,22 x 2 x 1.000
c = 3,14 x 4,84 x 2 x 1.000

c = 30.390 litros

3. Assim, uma cisterna de 2,2m de raio e 2m de altura, tem a capacidade de armazenar 30.390 litros 

de água.
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Secagem e armazenamento de grãos na agricultura familiar e camponesa
 

A secagem e o armazenamento de cereais é um fator que limita o desenvolvimento 
da agricultura familiar. Grande parte dos agricultores familiares e camponeses não dispõe 
de estrutura de secagem e armazenamento de grãos (principalmente o milho), tendo 
que pagar um preço alto para isso ou vender a produção e comprá-la mais tarde, para 
suprir as necessidades da família e da criação de animais. Nesse processo de secagem e 
armazenamento fora da Unidade de Produção e Vida Familiar - UPVF, os agricultores/
as acabam perdendo o controle sobre sua produção ecológica, misturando-a com a 
produção convencional.

Além disso, o atual modelo de desenvolvimento agrícola, centrado na monocultura, 
é causador de um processo acelerado de destruição da biodiversidade nas UPVFs. Muitas 
espécies vegetais e animais estão sendo perdidas, o que coloca em risco a soberania 
alimentar das populações locais e a produção de alimentos para o consumo da população 
brasileira.

As políticas governamentais, o crédito e a pesquisa, nas últimas décadas, têm 
valorizado mais as ações direcionadas ao crescimento econômico e menos as ações 
que asseguram uma gestão mais sustentável das Unidades de Produção e Vida Familiar 
- UPVFs. Apesar das iniciativas locais e nacionais que se contrapõem a essa lógica, ela 
continua predominante. Assim, crescem as áreas de monocultura exportadora em prejuízo 
das práticas de gestão sustentável dos recursos naturais e de produção de alimentos.  

Nas UPVF’s brasileiras, a secagem e o armazenamento da produção de grãos é 
um problema que ainda se encontra longe de uma solução deinitiva. Enquanto que a 
capacidade de armazenamento dos agricultores em países como França, Argentina e 
Estados Unidos varia de 30 a 60% da safra, no Brasil este índice é de, aproximadamente, 
5%1. No Brasil, o armazenamento da produção agrícola é monopolizado por cooperativas 
e empresas privadas.
1. Prof. Marisa A.B. Regitano d’Arce, do Departamento Agroindústria, Alimentos e Nutrição ESALQ/USP, em http://www.
esalq.usp.br/departamentos/lan/pdf/Armazenamentodegraos.pdf, acessado em julho de 2012.
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A solução para este problema pode ser mais fácil do que se pensa. Se, por um lado, 
os modelos de silos disponíveis no mercado são de alto custo e necessitam de mão de 
obra especializada para construção, operação e manutenção e, portanto, longe 
do alcance dos agricultores familiares e camponeses, por outro lado, existe 
hoje tecnologia adaptada e de baixo custo que, através de uma política pública, 
poderá estar ao alcance desses agricultores e camponeses.

Silo Ecológico

Trata-se de uma estrutura cilíndrica de alvenaria, construída nas dimensões 
desejadas de acordo com a necessidade de armazenamento e o espaço disponível. 
Para maior segurança, algumas dimensões devem ser respeitadas para que a estrutura 
suporte o peso a ser armazenado (máximo de 5 metros de diâmetro e 5 de altura (com 
4 de aproveitamento). Por tratar-se de uma construção simples, pode ser executada 
pelos próprios agricultores, com ajuda de proissionais da construção e orientação 
técnica a partir de oicinas de capacitação. Pode secar cereais como milho, sorgo, trigo, 
feijão, aveia, pipoca, arroz, entre outros. Ele funciona pela injeção forçada de ar em 
temperatura ambiente que, ao passar pela massa de grãos, promove a secagem.

Características e funcionamento do silo ecológico

A uma altura de 25 cm do fundo do cilindro de alvenaria, coloca-se um lastro de 
madeira, feito com ripas sobre vigas, deixando frestas para permitir a passagem do ar. Os 
suportes para as vigas podem ser feitos de concreto ou de madeira. Uma possibilidade 
é utilizar concreto nas pontas e no meio de madeira. Sobre o lastro, é colocada uma tela 
plástica ou sombrite, para evitar que os grãos passem através das frestas. A colocação 
das vigas deve ser no mesmo sentido da entrada de ar e para facilitar sua circulação no 
interior do silo. O silo deve ter saídas (canos) com tampa (uma ou duas) logo acima do 
lastro de madeira para retirada dos grãos.

A cada iada de tijolos, coloca-se um io de arame galvanizado, formando anéis. 
A cada metro linear de parede, coloca-se outro io, na vertical, cruzando os anéis e 
amarrando-os, criando uma espécie de rede metálica envolvendo todo o cilindro de 
alvenaria.
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É necessário fazer uma cobertura ou utilizar um telhado já existente, já que o silo 
deve ser totalmente aberto, na parte superior, para facilitar a passagem do ar.

Para facilitar o acesso ao interior do silo, pode-se colocar, a cada quarenta 
centímetros, um ferro de meia polegada, no formato de um retângulo, deixando uma 
sobra de 10 cm para cada lado, formando uma escada. O interior das paredes não deve 
ser rebocado para que os cereais tenham contato direto com os tijolos, facilitando assim 
a troca de umidade e calor.

Uma turbina acoplada a um motor é adaptada ao silo, de forma que o ar seja 
coletado do ambiente e injetado para dentro, sob o lastro de madeira. O ar injetado 
sobe, passando pela massa de grãos, retirando a umidade.

A secagem depende da temperatura, umidade relativa e vazão do ar. O importante 
é que esses três fatores sejam considerados para que a secagem seja completada sem a 
deterioração do produto. Para isso, convém escolher períodos em que o ar esteja mais 
frio e seco (baixa temperatura e baixa umidade relativa do ar), pois o processo será 
facilidade, diminuindo o tempo para que o cereal atinja a temperatura e umidade ideal 
de armazenamento.

Deve-se injetar ar desde o momento em que o cereal é armazenado no silo até a 
sua completa secagem. De acordo com informações de agricultores que já utilizam essa 
tecnologia, pode-se armazenar cereais com umidade diversa. No entanto, recomenda-
se que seja em torno de 22%. De qualquer forma, quanto maior a umidade, maior será 
o tempo de secagem e maiores os riscos de aquecimento e fermentação.

O monitoramento da temperatura, no processo de secagem, é fundamental. Apesar 
das formas soisticadas e caras para controle de temperatura dos silos convencionais, 
no caso do silo ecológico, pode-se fazer uso de um método simples, realizado pelos 
próprios agricultores. Neste processo, introduz-se uma haste metálica na massa de 
cereais, deixando-a por certo tempo (mínimo de 15 minutos) e, ao retirá-la, veriica-se 
se está aquecida.

Para uma boa secagem, são necessárias, em média, cinco horas de ventilação 
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forçada por dia, durante uma semana. Depois desse período, uma hora de 
ventilação forçada por dia até a secagem ideal. Por im, para manutenção 
dos grãos nas condições desejadas e protegidos, uma hora de ventilação 
por semana é suiciente.

Vantagens do Silo Ecológico

Redução de custos com transporte, armazenamento e secagem; 

Cálculo da capacidade de um silo secador

A fórmula para calcular o tamanho/volume, em m3, de um silo cilíndrico é (v=π*r2*h*), sendo que “v” é o volume; “π” é a constante matemática 
utilizada para cálculo de circunferências – cuja pronúncia é pi e seu valor é, aproximadamente, 3,14; “r” é o raio do silo e “h” é a altura do silo.

Para calcular a capacidade “c” de armazenamento, em Kgs, de um silo, deve-se acrescentar à formula, a densidade “d” do grão a ser 
armazenado (que no caso do milho varia de 780 a 840 kg/m3, icando assim: c = π*r2*h*d.

Obs. Densidade ou massa especíica de uma substância, é a quantidade dessa massa em um determinado volume, como o metro 
cúbico, nesse caso. A densidade ou massa especíica média da cevada é de 580 kg/m3, do milho 780 a 840 kg/m3, 

do trigo 780 a 790 kg/m3, da soja 800 kg/m3 e do arroz em casca 600 kg/m3.

Exemplos:

1. Para saber o tamanho/volume, em metros cúbicos, de um silo de 2,5 metros de raio e de 4 metros de altura (com 3 metros de aproveitamento), 
usa-se a fórmula:

v = π * r2 * h
v = 3,14 x 2,52 x 3
v = 3,14 x 6,25 x 3

v = 58,87  m3

2. Para saber a capacidade, em kgs, de um silo de 2,5 metros de raio e de 4 metros de altura (com 3 metros de aproveitamento), usa-se a 
fórmula:

v = π * r2 * h * d
v = 3,14 x 2,52 x 3 x 800
v = 3,14 x 6,25 x 3 x 800

v = 47.100 kgs de milho (785 sacas)

controle dos agricultores sobre sua produção ecológica; possibilidade de 
ser subdividido, armazenando vários tipos de cereais; custo de investimento 
relativamente baixo; domínio da tecnologia de construção, operação e 
manutenção pelos agricultores; minimização de perdas em quantidade e 
qualidade; melhoria da qualidade dos grãos que permanecem na UPVF; 
praticidade e adaptabilidade podendo ser localizado e dimensionado 
conforme a necessidade, com aproveitamento de estruturas já existentes.
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Agrolorestas: produzindo alimentos e cuidando da natureza
Para compreendermos a que a tecnologia de produção de alimentos, comumente 

chamada de agrolorestas, se propõe, é importante resgatar a história da região sudoeste 
do Paraná, do Brasil e do mundo. Então, convido você para, de forma rápida, conhecer 
um pouco mais sobre a história da agricultura.

No início, os humanos tinham suas dietas constituídas, basicamente, da caça e da 
pesca = proteína animal (em torno de 20%), e da coleta de frutos (em torno de 80%). 
Este fato lhes colocava em uma situação de busca constante por territórios mais ricos 
em animais e em frutos silvestres. Dessa maneira, esses povos eram caracterizados 
como nômades.

Há aproximadamente 10.000 anos, surgiram os primeiros resquícios da agricultura. 
Esta descoberta se deu pela observação das sementes que, descartadas após as refeições, 
nasciam e produziam frutos semelhantes aos consumidos. Isso provocou um salto na 
história da humanidade.

A partir da descoberta da agricultura, as tribos iniciaram a produção de alimentos 
nas proximidades dos locais onde estavam estabelecidas, fato que contribuiu para a 
ixação das aldeias e para a criação dos primeiros povoados, próximos a terras férteis.

A produção de alimentos, a domesticação dos animais e o invento de pequenos 
equipamentos para o cultivo do solo permitiram um crescente aumento da população 
que não dependia mais da coleta de alimentos e sim, poderia produzi-los, evitando 
períodos de escassez e fome. O excedente da produção era trocado ou vendido, 
iniciando assim as primeiras atividades econômicas e disputas por território e poder. 
Foi nesse cenário que surgiram as primeiras aldeias, cidades, civilizações e impérios.

Por volta do século X, na China, houve a descoberta da pólvora. Ela é uma 
mistura de salitre, enxofre e carvão vegetal. Esta descoberta revolucionou as guerras e 
posteriormente a agricultura. Costuma-se dizer que a indústria agroquímica é ilha da 
indústria da guerra.
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Não é novidade, por exemplo, que a Monsanto fabricou o Agente Laranja (2.4D), 
utilizado pelo governo norte-americano na guerra do Vietnã, de 1965 a 1969, para 
desfolhar as matas e assim evidenciar a presença de soldados. Com o im da guerra, 
a Monsanto e outras corporações, como a Dow Chemical, fornecedoras do 2.4D como 
arma de guerra, viram na agricultura um mercado promissor para o produto.

Outro destaque é a utilização do salitre (componente da pólvora) encontrado no 
adubo nitrogenado utilizado para a fertilização das plantas. Isso foi possível devido a 
pesquisas realizadas por Justus Von Liebig, que evidenciou que as plantas absorviam 
em maior quantidade determinados minerais – NPK – nitrogênio, fósforo e potássio. 
Iniciou-se, então, um processo de industrialização destes componentes artiicializando 
a produção agrícola.

Estas imposições das indústrias e dos governos nunca foram bem aceitas pelos 
agricultores e agricultoras. Para tanto, os cursos de formação de técnicos e agrônomos, 
bem como a assistência técnica, tiveram um papel fundamental na imposição deste 
modelo agrícola.

A assistência técnica tinha o papel fundamental de convencer as famílias agricultoras 
de que o que faziam para produzirem alimentos era atrasado e, portanto, necessitavam 
de tecnologia para produzir. Esta tecnologia é a compra de sementes, adubos e os 
herbicidas, fungicidas e inseticidas.

É importante salientar que não se trata de negar a tecnologia e sim, a forma como 
ela chega até o agricultor. A tecnologia não parte da realidade e das necessidades 
destes trabalhadores, mas das necessidades da indústria em gerar riquezas.

Partindo desta premissa é que, na Europa, esta forma de produção começou a ser 
questionada, já na década de 1920. Agricultores se opunham à crescente exploração da 
natureza para a produção de mercadorias em detrimento da produção de alimentos e 
o enriquecimento das empresas produtoras deste pacote.

Apesar de já haverem questionamentos sobre esta tecnologia, ela foi  implantada no 
Brasil na década de 60 e com maior aporte do estado na década de 70, sendo chamada 
de Revolução Verde. Ela trata da utilização intensiva de sementes geneticamente 
melhoradas – híbridos, de fertilizantes químicos, agrotóxicos e mecanização. Todas 
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estas inovações são promovidas pelas indústrias, ou seja, os agricultores e agricultoras 
devem pagar para terem acesso a elas.

O uso de sementes híbridas e a mecanização dos campos promoveu a expansão 
de grandes áreas de cultivo único, ou seja, locais onde só uma cultura existe. Este fato 
promoveu a derrubada massiva das lorestas, drenagem de nascentes e aterramento de 
banhados e áreas alagada, além da descaracterização cultural das regiões.

Na Região Sudoeste do Paraná, o processo de desmatamento se acirrou na década 
de 50 em função da indecisão com relação à posse da terra. Houve também, um 
signiicativo impulso político nacional no qual a produção agrícola estava em franco 
crescimento. Assim, até 1957, havia 10 milhões de araucárias, e em menos de cinco 
anos, foram dizimadas, dando lugar ao cultivo de milho e à criação de animais.    

A lógica desenvolvimentista se sobrepõe à da preservação da natureza. As políticas 
públicas fortaleceram essa lógica em todo o país. A Região Sudoeste sofreu os efeitos 
dessa modernização agrícola, passando de um período próspero - posterior ao da 
colonização, quando a devastação das matas deu lugar à produção de policultivos e à 
criação de animais - para os monocultivos incentivados pela revolução verde.                  

Neste sentido, o governo militar e governos subsequentes passaram a adotar 
várias medidas para implantar a Revolução verde. Nesta lista, aparece o crédito para 
investimentos nesta linha; a concessão de espaços para empresas internacionais, bem 
como sua implantação no Brasil; o envio de técnicos e pesquisadores para o exterior para 
que ao retornarem pudessem treinar os agricultores e agricultoras a implantar o pacote 
tecnológico e, por último, a criação de centros de pesquisa e também de empresas de 
assistência técnica, que fariam as pesquisas para a adequação da tecnologia a realidade 
local de solos e clima e também, a transferência do pacote tecnológico (EMBRAPA, 
EMATERs e Cooperativas). Neste processo, reformula-se o Banco do Brasil para que o 
mesmo possa atuar como inanciador deste modelo.

Cabe ressaltar o grande esforço do estado brasileiro em investir seus recursos 
públicos em pesquisa e em pagamentos às grandes empresas multinacionais para 
a implantação deste pacote tecnológico. Aos agricultores e agricultoras, coube o 
“treinamento” para a aplicação da nova tecnologia. A obrigatoriedade da utilização 
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dos chamados “defensivos agrícolas” ao acessar o crédito, através do Plano Nacional 
de Defensivos Agrícolas, motivou ainda mais as famílias agricultoras a utilizarem estes 
venenos em sua produção.

Neste modelo aplicado, quem se opunha era e ainda é tido como atrasado e sem 
tecnologia. Essa pressão social sobre as famílias encurralou-as, não deixando outra 
opção a não ser entrar na onda da modernidade. Essa opção signiicou modiicação 
na forma de pensar e agir, abrindo espaço para a competitividade a qualquer custo e 
o lucro acima de qualquer coisa. Dessa forma, as famílias que não se adaptaram a este 
modelo foram excluídas do campo e consideradas “pouco trabalhadoras”. Esta exclusão 
passa a ser vista como algo natural, e não como imposição do modelo e do sistema 
vigente, concentrador das terras e das riquezas na mão de poucos.

Por outro lado, houve um aumento considerável na produção agropecuária. No 
entanto, este aumento mantêm-se às custas da destruição da natureza, da poluição das 
águas e, como já dito aqui, da exclusão de famílias do campo.

Outro aspecto desta produção é a padronização das dietas alimentares baseadas 
em alguns poucos produtos. Cerca de 90% dos alimentos industrializados possui em sua 
composição milho ou soja. Isso provoca a redução da biodiversidade e o consequente 
empobrecimento genético das espécies. Há, também, a perda da autonomia das famílias 
agricultoras e dos consumidores nas cidades.  

Diante disso, organizações e movimentos no Brasil e no mundo, denunciam os 
reais interesses deste modelo de produção e cooperam para o desenvolvimento de 
tecnologias ecológicas que integrem a produção de alimentos com o cuidado ambiental. 
A implantação de agrolorestas é um exemplo disso.

A agroloresta é uma forma de produzir alimentos, respeitando as relações que se 
estabelecem na natureza. Segue-se a perspectiva da geração de renda para as famílias 
agricultoras. São plantadas, em uma mesma área e ao mesmo tempo, espécies que 
produzirão alimentos em 60 dias (hortaliças); 90 dias (raízes); 120 dias (mandioca, milho, 
feijão); 1 ano (mamão, bananas, maracujá); 3 anos (citros, goiabas); cinco anos ou mais 
(caquis, jabuticabas); 10, 20, 30 anos ou mais (cedros, araucárias).

A lógica é que tenhamos uma produção planejada a curto, médio e longo prazo, 
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seja de alimentos como as frutas, hortaliças, raízes e grãos e de lenha e madeira através 
do corte das árvores presentes na agroloresta.

A agroloresta é um sistema de produção que leva em conta, também, a alimentação 
do solo. A produção convencional baseia-se em três macronutrientes - nitrogênio, 
fósforo e potássio - artiiciais, para o desenvolvimento das plantas, quando, na verdade, 
as plantas necessitam de aproximadamente 42 nutrientes.  Alguns desses nutrientes são 
absorvidos em maior quantidade = macronutrientes, outros em menor quantidade = 
micronutrientes. Além disso, entre as plantas existe toda uma gama de relações. Fungos, 
micorrizas e outros tipos de vida são necessários para o seu bom desenvolvimento.

Neste sentido, a agroloresta, com várias espécies de plantas num mesmo ambiente, 
promove uma grande interação entre elas. As podas, roçadas ou mesmo a implantação 
de espécies especíicas para a produção de matéria orgânica, formam uma camada 
protetora do solo, fertilizando-o.

Esta disponibilidade de matéria orgânica cria um ambiente propício para a vida 
de fungos, micorrizas, minhocas, coleobrocas e outros animais que irão consumir os 
frutos, as folhas, os galhos, as raízes e defecar no local. Essa camada, em permanente 
composição e decomposição, fertiliza e dá vida ao solo.

A água e a umidade são tão essenciais quanto qualquer outro nutriente para uma 
planta se desenvolver. A circulação do ar e a luminosidade também são importantes. No 
caso das agrolorestas, com o sombreamento promovido pelas plantas e o acúmulo de 
matéria orgânica  manterá o solo com umidade por muito mais tempo.

A matéria orgânica nada mais é do que restos de folhas, galhos, troncos, raízes de 
árvores ou mesmo restos de fezes animais. São restos de organismos vivos. Ela possui 
uma composição variada que permite, inicialmente, alimentar uma gama muito grande 
de micro-organismos.

Estes micro-organismos terão um papel essencial na transformação da matéria 
orgânica em diferentes compostos para as plantas, em especial na disponibilização dos 
nutrientes que estão retidos nela.

Então, um solo com matéria orgânica abundante reterá maior quantidade de 
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água e de vida, pois, os fungos, as bactérias, as minhocas, as brocas de 
besouros e os cupins estarão constantemente decompondo estes materiais 
e transformando-os em nutrientes para as plantas que, por sua vez, 
produzirão mais material a ser decomposto. Este ciclo (produção de matéria 
orgânica, decomposição dessa pelos organismos vivos, disponibilização 
de nutrientes para as plantas) promoverá um equilíbrio da temperatura 
no solo facilitando ainda mais o desenvolvimento da vida neste local e a 
disponibilização de minerais que poderão estar retidos nas partículas do 
solo.

A presença de minhocas, de cupins, de besouros e outros organismos 
vivos no solo, além de auxiliar na decomposição da matéria orgânica, 
facilitará o transporte da última para as camadas mais profundas do solo, 

abrindo sulcos que servirão para a entrada de ar e de água.

Na agroloresta, as roçadas e podas de condução abrem clareiras para 
novas espécies se desenvolverem, promovendo um aumento natural da 
diversidade que pode ser manejado conforme a necessidade da família.

Outro fator, na agroloresta, é o aumento da fauna no local. A presença 
de pássaros e roedores fará o transporte de sementes. Assim, a vida pode 
ser mantida em altos níveis de produção de alimentos tanto para os seres 
humanos, que a estão cultivando, quanto para o solo, as plantas e os animais 
ali presentes.

A agroloresta tem como objetivo principal produzir alimentos ao 
mesmo tempo em que a natureza é preservada.
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Ecologia é mais que tecnologia

...é observar sempre e tudo o que acontece ao nosso redor
... é desvendar a 

natureza.

3ª Parte
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Experiências
Seguem aqui algumas experiências que podem ser realizadas para facilitar a 

compreensão em relação às temáticas abordadas neste caderno.

1. Iniltração de água no solo
Tem o objetivo de veriicar a iniltração de água em 

solos descobertos, cobertos com vegetação e cobertos  com 
palhada. Através do experimento, pode-se perceber, também, 
o processo de erosão nas diferentes condições.

Materiais necessários: 3 recipientes grandes (garrafões 
plásticos de 10 ou 20 litros cortadas ao meio deixando o 
bocal), 3 garrafas pet, 1 regador, terra, palha, vegetação (leivas 
de grama).

Como fazer: preencher os três recipientes com terra. No 
primeiro, deixe somente a terra nua; no segundo coloque 
uma camada de palha sobre a terra; no terceiro, coloque uma 
camada de leivas de grama sobre a terra.

Coloque os três recipientes inclinados, em uma mesa, de 
maneira que o bocal ique na parte mais baixa.

No bocal de cada recipiente, amarre garrafas pet 
cortadas ao meio. Elas servirão para coletar a água e fazer as 
comparações.

Após tudo pronto, com o regador, despeje a mesma 
quantidade de água, na parte superior de cada um dos 
recipientes.

Observar o movimento da água e a sua coloração ao inal, 
dentro da garrafa. http://quimicaensinada.blogspot.com.br/2012/04/experimento-sobre-erosao-do-solo.html
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2. Erosão provocada pela chuva sobre o solo

O objetivo é veriicar o impacto da gota da chuva sobre solos cobertos e descobertos.

Materiais: 2 recipientes grandes (vasos, galões, baldes...), 2 garrafas pet, terra, água, barbante, 
estrutura para pendurar as garrafas pet, palha, leivas de grama.

Como fazer: preencha os dois recipientes grandes com terra. Em um deles, deixe a terra 
sem cobertura e, no outro, coloque uma camada de palha ou leivas de grama. Pode-se utilizar 
diferentes tipos de cobertura.

Acima dos recipientes com terra, faça uma armação que sustente as duas garrafas pet cheias 
de água a uma altura aproximada de 1,5 metros. Faça um furo na tampa das garrafas pet, encha--as 
de água, pendurando-as de maneira que  a água pingue sobre o solo de cada um dos recipientes.

Observar o impacto da gota sobre o solo coberto e descoberto.

3. Temperatura do solo

Em um dia quente, por volta das 11h da manhã ou das 14h da 
tarde, convidar a turma para veriicar a temperatura do solo em 
diferentes condições: solo com grama, totalmente descoberto, com 
árvores, com milho, com soja e outras culturas existentes na época. 
Para isso, caminhar pelo pátio, horta ou uma roça vizinha à escola, 
colocando a mão para sentir as diferentes temperaturas.

Debater com a turma as diferentes condições encontradas, e qual 
o impacto que elas provocam na vida do solo.

 http://solonaescola.blogspot.com.br/2011/04/experimentos-1.html
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4. Diversidade vegetal no solo

Escolher dois locais de condições distintas de vegetação. Demarcar, com um 
barbante, em cada local, um quadrado de 1m x 1m e fazer a contagem de todas as 
espécies vegetais encontradas em cada quadrado demarcado.

O ideal para este experimento é visitar uma lavoura convencional e outra ecológica. 
Se isso não for possível, veja um espaço de lavoura e de horta.

A partir dessa observação, questione os educandos e educandas: em qual espaço há 
uma diversidade maior de plantas? Por quê? 

5. Macrofauna do solo

Escolher dois locais de condições distintas de vegetação, de preferência os mesmos locais da 
experiência sobre a diversidade vegetal do solo. Demarcar os quadrados de 1m x 1m e fazer a contagem 
de todas as espécies (minhocas, besouros, formigas, aranhas...) encontradas nas diferentes condições.

Novamente, conversar com os educandos e educandas: qual a relação entre a diversidade vegetal 
e a quantidade de espécies presentes no solo? Qual a sua inluência para a fertilidade do solo?

6. O ciclo das águas

Materiais necessários: 1 bacia de plástico grande, 1 bacia de plástico pequena, plástico ou ilme 
plástico para vedar a bacia grande e elástico.

Coloque água na bacia pequena. Em seguida, coloque-a dentro da bacia grande de plástico. Cubra 
a bacia grande com o plástico ou o ilme plástico, observando para que ique bem vedado, prendendo-a 
nas bordas com o elástico. Colocar as bacias ao sol para aquecer.

Ao aquecer a água no interior da bacia, o ciclo das águas ocorrerá: evaporação, condensação e 
precipitação.




