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Resumo 

O conhecimento cientifico sobre o controle de plantas 

invasoras por meio da alelopatia das plantas será 

apresentado aos educandos do 3º ano do ensino 

médio, a princípio por meio de aulas em sala, 



seguido pela práticas já na execução do projeto na 

horta do colégio. Este trabalho tem o objetivo de 

conscientizar o educando no que se referente às 

questões de produção de alimentos sem o uso de 

herbicidas, levando-o ao desenvolvimento de uma 

consciência em relação à qualidade de hortaliças que 

são consumidos diariamente, mudando assim sua 

postura quanto à alimentação e ao meio ambiente, 

que é afetado diretamente pela produção de 

alimentos. A humanidade já se utiliza da alelopatia 

das plantas desde o início de sua história na 

agricultura. O crescimento da população mundial 

levou o homem a buscar meios que resolvessem 

rapidamente seus problemas com pragas e plantas 

invasoras que apareciam nas suas culturas. O uso 

indiscriminado de agrotóxico trouxe doenças para o 

homem e destruição para o solo, ar e água do 

planeta. Nos dias atuais, mais do que nunca, a 

construção dos conhecimentos caminha junto com a 

qualidade de vida, sendo este um dos objetivos para 

o desenvolvimento deste projeto.    

Palavras-chave  Alelopatia, meio ambiente, solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARANÁ 

GOVERNO DO ESTADO  

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED 

SUPERINTENDENCIA DA EDUCAÇÃO – SUED 

DIRETORIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAS 

EDUCACIONAIS – DPPE 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

EDUCACIONAL – PDE 

 

 

 

UNIDADE  DIDÁTICA 

Buscando formas de desenvolver a consciência, preocupação e 

criticidade em relação as questões ambientais. O tema aborda práticas naturais 

no controle de plantas invasoras.  A implantação será desenvolvida com 

educandos do 3º ano do EM, na horta do Colégio Marilis Faria Pirotelli. 
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UNIDADE I 

 

Buscar na bibliografia científica formas de controle de plantas invasoras 

por meio da alelopatia das plantas. 

 

QUESTÕES PROBLEMATIZADORAS: 

1º-  Como são produzidas as hortaliças que você consome? 

2º- Podemos desenvolver doenças consumindo hortaliças contaminadas 

por agrotóxico? 

3º- Como é abordado o tema: Poluição do Solo no conteúdo de Ecologia?         

4º- Você tem alguma informação sobre: rotação de cultura, plantas de 

cobertura, adubação verde e alelopatia? 

5º- Você considera relevante o conhecimento sobre Princípios 

Alelopáticos das plantas para uso no combate de outras plantas invasoras, fungos 

e insetos nas culturas de pequena e grande extensão? 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Este trabalho tem o objetivo de mostrar a importância e a necessidade de 

utilizarmos os recursos naturais no controle de plantas invasoras em hortas.  

O homem sai em busca de meios que atendam às suas necessidades de 

resolver problemas que estão diminuindo a produção e a produtividade de suas 

culturas. Os agrotóxicos utilizados como recursos para controlar plantas 

invasoras, fungos e insetos trouxeram grandes malefícios a saúde humana. 

A formação dos jovens concluintes do Ensino Médio deve ser ampla, os 

mesmos devem se apropriar de conteúdos selecionados e que atendam às 

necessidades da vida moderna. Diante das possibilidades de pesquisa nos 

laboratórios de informática cabe a nós professores orientar e direcionar a 

aquisição de conhecimentos científicos fazendo com que estes sejam estudados 

e discutidos em seminários, tornando esta aprendizagem significativa. 

O uso dos recursos tecnológicos para aquisição do conhecimento 

científico, seguido de aulas teóricas e práticas vem de encontro com o PPP da 



escola que tem preocupação com seu papel de formadora de cidadãos críticos, 

capazes de refletir e fazer escolhas benéficas para sua vida e da sociedade. 

Pela atração que exerce nos educandos de todas as faixas etárias a 

Internet deve ser aproveitada como recurso didático. Com o objetivo de mostrar a 

história da agricultura, onde mostra o homem utilizando recursos alelopáticos para 

o controle de plantas invasoras nas culturas desde muitos anos atrás. 

O trabalho a ser desenvolvido pauta-se nas mais diferentes formas de 

aprendizagem dos nossos educandos, com pesquisas, atividades individuais, 

seminários, produção de relatórios em cada etapa da prática, interpretação de 

análise de solo e vídeos com o tema para analise da prática que esta sendo 

desenvolvida.  

A nós professores cabe a busca de meios que realmente atendam às 

necessidades das diferentes formas de aprendizagem para que esta se efetive 

com qualidade e prazer.  

Esse material didático destina-se aos estudantes do 3º ano do ENSINO 

MÉDIO, do Colégio Marilis Faria Pirotelli de Cascavel – PR, e tem o objetivo de 

despertar em toda a comunidade escolar uma mudança em relação às escolhas e 

práticas na produção de verduras e legumes livres de agrotóxicos.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Os princípios alopáticos das plantas já são utilizados há muitos anos, mas 

o significado do termo alelopatia ainda é desconhecido por não estar presente nos 

livros didáticos.  Trabalham-se conteúdos referentes à poluição ambiental, ao uso 

de agrotóxico, mas a produção de metabólitos pelas plantas ainda é pouco 

explorada no ensino médio, ficando para as ciências agrárias as pesquisas e 

experimentos em busca de alternativas menos agressivas para o meio ambiente.  

No Ensino Médio busca-se preparar jovens, de tal forma que com os 

conhecimentos adquiridos possam oportunizar escolhas para sua vida, agindo e 

questionando o uso de práticas com resultados rápidos, porém danosos para o 

homem e para o meio ambiente. A denominação trazida no dicionário informal 

deixa clara a ação dos metabólitos no combate a plantas daninhas. 

  



Denomina-se alelopatia o processo pelo qual uma planta 

libera substâncias químicas (aleloquímicos) alterando o 

desenvolvimento de outra espécie vegetal. Este processo 

é uma forma de ¨defesa¨ da planta contra uma espécie in- 

vasora, por exemplo. Uma consequência prática da alalopatia é a 

possibilidade de se obter herbicidas naturais que afetam algumas espé- 

cies e não outras. http://www.dicionarioinformal.com.br/alelopatia/ 

 

Ainda que em pequena escala o uso das propriedades alelopáticas das 

plantas no controle de plantas invasoras e doenças, vem sendo feito desde os 

mais remotos tempos, por diferentes povos e culturas.  

 

Entre as alternativas agroecológicas de controle de plantas invasoras 
pode-se citar a utilização de leguminosas, que além de atuarem como 
coberturas protetoras servem também como adubos verdes e fontes de 
nutrientes para as plantas e microrganismos. Dentre as leguminosas 
utilizadas o guandu tem demonstrado bom resultado no controle de 
plantas invasoras. Desta forma, o uso desta leguminosa em 
reflorestamento situados em áreas de agricultura familiar é uma 
alternativa agroecológica viável para o controle de plantas espontâneas 
e para a manutenção da fertilidade do solo. (REVISTA BRASILEIRA DE 
AGROECOLOGIA, 2012, p.104-110)  

 

Para complementar o exposto Fávero traz alguns apontamentos sobre os 

benefícios das leguminosas no combate as plantas daninhas, dizendo: 

 

 

                                         Observaram que a maior eficiência de leguminosas em diminuir a 
biomassa de plantas daninhas está relacionada à sua capacidade de 
produção de biomassa, ou seja, quanto maior for a capacidade de a 
leguminosa produzir biomassa e cobrir o solo, maior será a eficiência na 
diminuição da biomassa. Na comunidade científica e, por extensão, entre 
a maioria dos agricultores existe o consenso de que culturas de 
cobertura são capazes de reduzir a infestação de plantas daninhas em 
agro ecossistemas. Como principal conclusão deste trabalho, pode ser 
relatado que, as culturas de cobertura exercem efeitos supressivos 
distintos sobre as diferentes espécies da população de plantas do 
agrossistema. Por isso, para um sistema agroecológico e nas condições 
deste experimento, mais racional seria o uso continuado com rotação 
anual das leguminosas, e o feijão-de-porco e o feijão-guandu seriam as 
mais recomendadas, em razão de sua maior tolerância à seca e 
capacidade supressiva. (Fávero 2001, apud Araújo 2007, p.274) 

 

 

http://www.dicionarioinformal.com.br/alelopatia/


Outro aspecto que merece destaque é o uso de agrotóxicos na 

agropecuária, uma vez que este aumentou assustadoramente, conforme 

publicação de Pimentel (2012) no Portal e Observatório Sobre Iniquidades em 

Saúde: Determinantes Sociais da Saúde pode-se dizer que, a produção de 

defensivos agrícolas cresce em todo o mundo em grandes proporções, sendo que 

na última década o mercado mundial de agrotóxicos cresceu 93%.  

No Brasil, em específico, estes dados são ainda maiores, chegando a 

serem alarmantes, ou seja, o crescimento foi de 190%, e em 2008 o país tornou-

se o maior consumidor mundial de agrotóxicos, ultrapassando os Estados Unidos. 

Segundo um dossiê divulgado em maio pela Associação Brasileira de Saúde 

Coletiva (ABRASCO), a utilização de agrotóxicos nas lavouras do país saltou de 

599,5 milhões de litros no ano de 2002 para 852,8 milhões de litros em 2011. O 

documento está sendo lançado em três partes. Já apresentado na Rio +20 e no 

World Nutrition 2012 terá sua terceira parte lançada no Congresso Brasileiro de 

Saúde Coletiva, em novembro, em Porto Alegre. O relatório final do Programa de 

Análise de Resíduos de Agrotóxicos de Alimentos (PARA) destaca a necessidade 

da difusão e multiplicação da informação e da formação de agricultores com boas 

práticas agrícolas, bem como a fiscalização nos pontos de venda, na manipulação 

e produção dos alimentos. 

O resultado desse aumento do uso de agrotóxicos é um volume cada vez 

maior desses mesmos produtos depositados no meio ambiente, contaminando o 

solo, o ar, a água, os alimentos produzidos e toda a cadeia de seres vivos do 

planeta.  

Neste sentido, de acordo com uma publicação no Portal da ANVISA 

(2012), o relatório final do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos de 

Alimentos (PARA) destaca a necessidade da difusão e multiplicação da 

informação e da formação de agricultores com boas práticas agrícolas, bem como 

a fiscalização nos pontos de venda, na manipulação e produção dos alimentos. A 

Anvisa está reavaliando a autorização para uso de alguns compostos químicos 

utilizados em plantações em função dos danos à saúde decorrentes da exposição 

dietética e ocupacional. 

Durante muitos séculos a humanidade consumiu alimentos produzidos 

com os recursos fornecidos pela própria natureza. No entanto, à medida que se 

http://www.abrasco.org.br/UserFiles/File/ABRASCODIVULGA/2012/DossieAGT.pdf


passou a buscar elevação da produtividade mediante a introdução de 

componentes químicos, passou-se a ingerir alimentos que trazem substâncias 

aparentemente nocivas apenas aos pequenos insetos que atacam as plantas. 

Todavia, em longo prazo, tornam-se inofensivos aos insetos, mas com efeitos 

muito prejudiciais para o organismo humano. 

O uso da alelopatia das plantas para combater plantas invasoras, pragas 

e doenças é objeto de pesquisa nas universidades, com o objetivo de melhorar a 

qualidade de vida. Isso pode ser comprovado nos estudos de Souza Filho (2002, 

p. 107): 

Conquanto alelopatia, enquanto ciência esteja em sua tenra juventude – 
os conceitos básicos estipulados por Molisch, datam de 1937 – na 
verdade, as informações sobre a capacidade das plantas em 
desempenharem outras funções, como defesa são de conhecimento da 
humanidade há muitos anos. Yang & Tang (1988) realizaram extensiva 
revisão sobre o uso de plantas no controle de pestes de importância 
econômica para a agricultura, as quais foram descritas na China, entre 
os anos 25 e 220 d.C.. Eles encontraram referências sobre 267 plantas 
que contêm atividades potenciais como pesticidas. 

 

Os prejuízos para a biodiversidade já estão comprovados e os 

pesquisadores apontam resultados positivos no uso da alelopatia das plantas. 

Almeida (1991, p. 222) evidencia isso dizendo que, “Quando em vez de 

incorporados, os resíduos vegetais são deixados à superfície do solo, como 

ocorre no sistema de plantio direto, também alteram a composição quantitativa e 

específica do complexo florístico”.  

Ainda sobre isso (Putnan & De Frank 1983 apud Almeida (1991) expõe 

que, os resíduos do sorgo reduzem a população de Portulaca oleraceae e 

Digitaria ischaemmem, 70% e 80%, respectivamente. Mais recentemente, Purvis 

et al.; (1985) estudaram o efeito de cobertura morta de sorgo, girassol (Helianthus 

annus), colza (Brassica napus), trigo e ervilha (Pisum sativum) na germinação e 

desenvolvimento de plantas daninhas, tendo verificado que todas elas e em 

especial a de trigo e ervilha, incrementaram a germinação e crescimento de 

Avena fatua e A. sterilis; No entanto, as restantes espécies presentes no terreno 

foram inibidas pelos resíduos dessas culturas, sendo a extensão da inibição 

dependente do tipo de resíduo. 

Araújo et al. (2007) também enfatizam sobre o cultivo consorciado de 

milho com leguminosas consideradas adubo verdes, as quais  podem diminuir a 

incidência de plantas daninhas, em decorrência de elevada produção de fito 

massa e do efeito alelopático, tanto durante o crescimento vegetativo quando 



durante o processo de decomposição por inibição interespecífica sobre outras 

espécies. 

Conforme exposto, o conhecimento do poder das plantas é de épocas 

remotas, sabe-se que a preocupação do homem em produzir mais alimento não 

advém somente da necessidade humana em sobreviver, mas visa também o 

lucro. Esta colocação da busca do lucro financeiro acima até mesmo da qualidade 

de vida tem sido o maior adversário nas práticas de uso da alelopatia das plantas.  

Porém diante do cenário negativo registrado pela literatura, advindos do uso de 

agrotóxicos e das alternativas proporcionadas pelo uso da alelopatia, cabe à 

ciência desenvolver pesquisas no sentido de viabilizar e intensificar o uso desses 

recursos das plantas.  

Segundo a bibliografia é possível fazer o controle de plantas daninhas, 

com o plantio de cobertura. Antes de semear a planta de cobertura é feito uma 

avaliação da quantidade de plantas daninhas no local, e após o corte também.  

Conforme citado na Revista Brasileira de Milho e Sorgo, v.7, p. 265-278, 2008: 

 

 Para avaliação da infestação de plantas daninhas, utilizou-se o método 
do inventário quadrado, com 0,25 m2, lançado ao acaso, duas vezes em 
cada parcela, aos 30 e 60 dias após o plantio do milho. As amostras 
coletadas para a avaliação da biomassa foram secadas em estufa de 
circulação forçada, a 72ºC, por 72 horas. Os dados de peso seco total de 
plantas infestantes em cada tratamento foram confrontados com aqueles 
coletados na testemunha e analisados pelo percentual de redução de 
biomassa das plantas daninhas, em relação ao pousio. 

 
 

O solo precisa de cuidados sendo este um bem muito valioso para o 

produtor. Algumas intempéries contribuem para a perda de solo, a chuva e o 

vento são ações climáticas que podem ser reduzidas com um planejamento do 

plantio de cobertura verde, agindo também na recuperação mineral do solo. A 

leguminosa escolhida é analisada pelo desenvolvimento de raiz e produção de 

massa verde conforme citado por Alcântra et al (2000), na revista de Pesquisa 

Agropecuária Brasileira, Brasília,v.35, n.2, p. 277-288 fev. 2000.  

 

A família das leguminosas é a mais utilizada como adubo verde. De 
acordo com Miyasaka et al. (1984), a principal razão para essa 
preferência esta em sua capacidade de fixar N atmosférico mediante a 
simbiose com bactérias do gênero Ryzobium/Bradyrhyzobium nas 
raízes. Outros motivos citados pelos autores são seu alto teor de 
compostos orgânicos nitrogenados e a presença de um sistema radicular 
geralmente bem profundo e ramificado, capaz de extrair nutrientes das 
camadas mais profundas do solo.   
 



 

A agricultura tem sido submetida a ações que contribuíram para uma 

degradação do solo, comprometendo o meio ambiente  e com isso a qualidade de 

vida do homem. Diniz (2006) aponta para o plantio direto como uma maneira de 

recuperação e proteção do solo contra as intempéries.  

          Neste cenário surge o plantio direto como uma importante e 

revolucionária ferramenta de conservação e recuperação do solo. O 
plantio direto é acima de tudo a reconstrução de todo um sistema de 
complexa relação de interdependência que tem como resultado final uma 
agricultura sustentável, produtiva e com retorno econômico. Este 
conceito de sustentabilidade na agricultura está erguido por alguns 
pilares, entre eles “a cobertura do solo” ou “palhada” ou “cobertura 
morta”, peça fundamental na estruturação de um bom sistema de plantio 
direto, e é este o tema sobre o qual iremos debater. Plantio direto, 
segundo Gassen & Gassen (1996) a expressão plantio direto é adotada 
para definir: “a prática de semeadura ou de cultivo de plantas sem o 
preparo físico do solo, mantendo a palha da cultura anterior”. 
“Compreende um conjunto de técnicas integradas que visam melhorar as 
condições ambientais (água-solo-clima) para explorar da melhor forma 
possível o potencial genético de produção das culturas” (Primavesi, 
2000). Plantas de Cobertura: são espécies utilizadas com objetivo de 
produzir fitomassa, sendo os resíduos mantidos na superfície do solo 
para formação de cobertura morta, contribuindo para aumentar a 
eficiência do sistema de plantio direto. Cobertura morta: tem como 
objetivo final, através de todos seus efeitos, beneficiar em produtividade 
as culturas econômicas, sem aumentar os custos de produção. 

 

Diniz (2006) apud Calegari (1994) destaca os objetivos do uso desta 
prática que estão intrinsecamente ligados às vantagens trazidas pelo uso e 
acúmulo de cobertura do solo. 

                                         • Promover a formação de cobertura vegetal, impedindo o impacto direto 
das gotas de chuva no solo e quebrando a energia cinética da chuva. 

                                        • Manutenção da umidade do solo, diminuindo as perdas por evaporação.    

                                         • Aumentar a infiltração de água no solo, diminuindo o escorrimento 
superficial. 

                                         • Buscar melhor estruturação do solo (melhor agregação, maior 
aeração), favorecendo os cultivos posteriores. 

                                        • Implementar a reciclagem de nutrientes no solo. 

                                         • Melhorar o controle de plantas invasoras, cultivando plantas de 
cobertura com alto grau de competitividade. 

                                         • Aumentar o teor de matéria orgânica do solo, melhorando 
características físicas, químicas e biológicas do solo. 



Tendo como embasamento o conhecimento científico citado, a 

implantação deste projeto será de suma importância na formação dos educandos 

dos 3º Ano do Ensino Médio, dando-lhes a oportunidade de participar, refletir e 

aprender sobre ações impostas na prática da agricultura. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

A partir da bibliografia disponível, pesquisar, reunir, analisar e organizar 

em formato didático direcionado para o Ensino Médio, os conhecimentos 

científicos sobre formas de controle de plantas invasoras, tendo com princípio o 

uso da alelopatia das plantas visando a redução do uso de agrotóxicos. 

 

Objetivos Específicos 

- Identificar com os alunos as dificuldades em usar processos naturais 

para controle de plantas invasoras; 

- Apresentar para aos educandos alternativas, priorizando a qualidade do 

alimento, principalmente na produção de hortaliças consumidos no colégio e nas 

suas residências; 

- Apresentar formas conservacionistas do solo; 

- Implantar e desenvolver o projeto na horta do colégio a partir dos 

conhecimentos sobre os princípios alelopáticos das plantas;  

- Desenvolver o senso crítico do educando no tocante às questões 

ambientais. 

 

UNIDADE 2 

 

ATIVIDADES PASSO A PASSO  

 As atividades serão desenvolvidas buscando sempre o envolvimento da 

comunidade escolar. Na semana pedagógica será apresentado o Projeto de 

Implantação, primeiramente aos professores, depois à equipe pedagógica, 

agentes educacionais e à direção do colégio. Os educandos estarão presentes 

durante todo o processo de desenvolvimento. Na reunião de pais também será 



apresentado o Projeto para que fiquem informados de uma das ações do colégio, 

que tem como meta uma educação efetiva e transformadora. 

 

1º Etapa:  APRESENTAÇÃO DO PROJETO PARA OS PROFESSORES – 

4 horas 

Na reunião pedagógica será feita a apresentação do projeto, dos objetivos 

e das atividades que se iniciaram em outubro de 2012. Neste momento os 

professores poderão contribuir com sugestões que serão apontadas para que na 

execução da produção didática sejam repensadas. 

Para tanto será utilizado o multimídia para apresentações de slides com 

fotos, e toda a pesquisa que faz parte do projeto de implantação. O objetivo é que 

todos tenham compreensão da proposta e da sua importância na formação dos 

educandos, com isso busca-se o êxito como resultado final desta unidade.  

 

QUESTÕES NORTEADORAS PARA DISCUSSÃO COM OS 
PROFESSORES: 
 

1)  O que foi exposto teve relevância informativa para sua vida? 

2)  O solo deve ser protegido de todos os tipos de agressões, sendo este 

o berço que mantém a vida no planeta. Que sugestão poderia dar para que este 

trabalho tenha bom desenvolvimento?  

 

2ª – ETAPA: APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO PARA VERIFICAÇÃO DO 

CONHECIMENTO TRAZIDO PELO EDUCANDO E SISTEMATIZAÇÃO DOS 

DADOS – 4 horas 

Os alunos do 3º Ano do Ensino Médio serão convidados a responder um 

questionário contento 10 questões sobre princípios alelopáticos das plantas, 

agrotóxicos e poluição do solo. Após, será feita a análise e sistematização das 

respostas para se verificar o conhecimento que eles possuem sobre esse tema. 

  

 

 

 

 



1º- IDADE 

--------------------- 

2º-SEXO 

(   ) Masculino    (   ) Feminino 

 

 

3º-  NA SUA OPINIÃO, CONSUMIMOS ALIMENTOS (HORTALIÇAS) QUE 

FORAM PRODUZIDOS COM ADIÇÃO DE AGROTÓXICO? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4º- VOCE TEM ALGUM CONHECIMNETO SOBRE OS PRINCÍPIOS 

ALELOPÁTICOS DAS PLANTAS? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5º  SABE-SE  QUE É DO SOLO QUE RETIRAMOS TODOS NOSSOS 

ALIMENTOS, QUAL SERIA O MOTIVO DO DESCASO DO PRODUTOR EM 

FAZER USO EXAGERADO DE AGROTÓXICO NAS CULTURAS? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6º - EM SUA OPINIÃO É IMPORTANTE ATIVIDADES EXTERNAS PARA 

APLICAR O CONHECIMENTO TEÓRICO? VOCÊ JÁ PARTICIPOU DE 

ALGUMA ATIVIDADE, NA HORTA OU EM OUTRO ESPAÇO DO COLÉGIO? 

QUAL ATIVIDADE? 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 



7º- COMO É ABORDADO O TEMA: POLUIÇÃO QUE VEM SENDO 

TRABALHADO DESDE A 5ª SÉRIE? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

8º -  VOCÊ TEM ALGUMA INFORMAÇÃO SOBRE: ROTAÇÃO DE CULTURA, 

PLANTAS DE COBERTURA, ADUBAÇÃO VERDE E ALELOPATIA? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

9º - VOCÊ CONSIDERA RELEVANTE O CONHECIMENTO SOBRE 

PRINCÍPIOS ALELOPÁTICOS DAS PLANTAS PARA USO NO COMBATE A 

PLANTAS INVASORAS, FUNGOS E INSETOS NAS CULTURAS DE PEQUENA 

E GRANDE EXTENSÃO? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

10º- SE PODEMOS UTILIZAR METABÓLITOS PRODUZIDOS PELAS 

PLANTAS NO COMBATE A PLANTAS INVASORAS,  EM SUA OPINIÃO  POR 

QUAL MOTIVO OS AGRICULTORES AINDA FAZEM USO DE AGROTÓXICOS 

EM GRANDE ESCALA? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIAL DIDÁTICO 

 

Para instalação do ensaio demarcou-se 10 canteiros dando inicio às 

ações no mês de outubro. Algumas atividades iniciaram-se durante o estudo e 

desenvolvimento do projeto para que no início do ano letivo (2013), o projeto de 

implantação tivesse condições de ser aplicado. 

 

1ª AÇÃO: COLETA DO SOLO DA HORTA PARA ANÁLISE 

Procedimento: foi retirada uma camada de solo, de aproximadamente 20 cm, de 

todos os canteiros, reservaram-se todas as amostras e em seguida foram 

misturadas, deste volume foi retirado 500 g para a análise. O objetivo é ver a 

necessidade de se fazer correção deste solo.  

Conforme o resultado da análise em 13/08/2012 não serão necessárias 

correções na parte química, mas será feita uma leve adubação orgânica. 

 

 

ANÁLISE DO SOLO 

 



2ª AÇÃO:  CONTAGEM E CORTE DE PLANTAS INVASORAS 

Procedimento: No dia 26/11/2012 foi feito a contagem de invasoras, utilizou-se o 

método do inventário quadrado, com 0,50 m de lado, lançado ao acaso, quatro 

vezes em cada canteiro. Após foi feito o corte das plantas invasoras presente nos 

canteiros. Dos dez canteiros, um ficará como testemunha para confrontar os 

resultados do experimento (Ver fotos). Os resultados de contagem de plantas de 

folhas largas e folhas estreitas foram os seguintes: 

 

Foto 02 Canteiro com as plantas invasoras cortadas: a autora 

 

 

Canteiro-A1 

foto 03; a autora  

Lanç. - 01 = 10 planta folha larga;   00 planta folha estreita 

Lanç. - 02 = 11 planta folhas larga;  00 planta folha estreita 

Lanç. - 03 = 10 planta folhas larga;  00 planta folha estreita 

Lanç. - 04 = 09 planta folhas larga;  00 planta folha estreita 



Canteiro-A2 

 

foto 04: a autora 

Lanç. - 01 = 34 planta folhas larga;    00 planta folha estreita 

Lanç. - 02 = 30 planta folhas larga;    00 planta folha estreita 

Lanç. - 03 = 45 planta folhas larga;    00 planta folha estreita 

Lanç. - 04 = 38 planta folhas larga;    01 planta folha estreita 

 

 

Canteiro-A5 testemunha 

 

foto 05: a autora 

Lanç. - 01 = 21 planta folhas larga;    00 planta folha estreita 

Lanç. - 02 = 17 planta folhas larga;    00 planta folha estreita 

Lanç. - 03 = 32 planta folhas larga;    00 planta folha estreita 

Lanç. - 04 = 12 planta folhas larga;    00 planta folha estreita 

 



Canteiro-A6 

 

Foto 06: a autora 

Lanç. - 01 = 08  planta folhas larga;    00 planta folha estreita 

Lanç. - 02 = 14  planta folhas larga;    00 planta folha estreita 

Lanç. - 03 = 19  planta folhas larga;    00 planta folha estreita 

Lanç. - 04 = 11 planta folhas larga;     00 planta folha estreita 

 

 

Canteiro-A7 

 

foto 07: a autora 

Lanç. - 01 = 02 planta folhas larga;   06 planta folha estreita 

Lanç. - 02 = 18 planta folhas larga;   30 planta folha estreita 

Lanç. - 03 = 14 planta folhas larga;    07 planta folha estreita 

Lanç. - 04 = 17 planta folhas larga;    00 planta folha estreita 



Canteiro-B8 

 

foto 08: a autora 

Lanç. - 01 = 02  planta folhas larga;    06 planta folha estreita 

Lanç. - 02 = 18  planta folhas larga;    30 planta folha estreita 

Lanç. - 03 = 14  planta folhas larga;    07 planta folha estreita 

Lanç. - 04 = 17 planta folhas larga;    00 planta folha estreita 

 

Canteiro-B9 

 

Foto 09: a autora 

Lanç. - 01 = 07  planta folhas larga;    01 planta folha estreita 

Lanç. - 02 = 18  planta folhas larga;    00 planta folha estreita 

Lanç. - 03 = 13  planta folhas larga;    00 planta folha estreita 

Lanç. - 04 = 15 planta folhas larga;    00 planta folha estreita 



Canteiro-B10 

 

Foto 10: a autora 

Lanç. - 01 = 16  planta folhas larga;    05 planta folha estreita 

Lanç. - 02 = 12  planta folhas larga;    04 planta folha estreita 

Lanç. - 03 = 19  planta folhas larga;    00 planta folha estreita 

Lanç. - 04 = 09 planta folhas larga;    00 planta folha estreita 

 

 

3ª AÇÃO: Plantio das coberturas selecionadas 

 

Procedimento 

No dia 05/12/2012 serão semeadas as duas coberturas escolhidas. 

Passar um rastelo nos canteiros para que a superfície do solo fique mais fofa. 

Semear o feijão guandu a lanço nos canteiros A1 até A6, repetir o procedimento 

com o milheto nos canteiros B7 ao B10. Totaliza-se 10 canteiros da horta para a 

implantação do projeto. 

 

2ª - ETAPA 

 

1ª – FASE: APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO  DIDÁTICA 

PARA OS EDUCANDOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO. 2 HORAS 

 

Objetivo específico 

- Demonstrar para os educandos o projeto de implantação. 



- Buscar alunos com disponibilidade de horário para desenvolver atividade 

no contra turno. 

 

Procedimento 

Será apresentado o projeto para os educandos na TV pen drive, esta 

apresentação tem o objetivo de informá-los do seu envolvimento nesta etapa, da 

importância deste trabalho para sua formação, quais os objetivos a se atingir com 

este trabalho e o que foi preciso executar no ano de 2012, e o que levou à 

escolha deste tema.  

 

2ª – FASE: DESENVOLVIMENTO DA PARTE TEÓRICA QUE DEU SUBSÍDIO 

NA ELABORAÇÃO DO PROJETO - 6 HORAS  

 

Objetivo específico 

- Desenvolver o gosto pela pesquisa científica; 

- Identificar com os alunos as dificuldades em usar processos naturais 

para controle de plantas invasoras; 

- Apresentar para aos educandos alternativas, priorizando a qualidade do 

alimento, principalmente na produção de hortaliças consumidos no colégio e nas 

suas residências; 

- Apresentar formas conservacionistas do solo. 

 

Procedimento 

Levar os alunos ao laboratório de informática para que pesquisem sobre 

alelopatia das plantas. Em sala, instigar sobre a pesquisa realizada e como foi o 

entendimento sobre o assunto. Desenvolver o conteúdo estruturante 

Biodiversidade com o tema Poluição do Solo fazendo uso da TV pen drive, 

explorando todo o material pesquisado sobre rotação de cultura, plantas de 

cobertura, adubação verde e alelopatia.  

 

 

 

 



3ª- ETAPA 

 

1ª -  FASE:  PRIMEIRA AULA PRÁTICA NA HORTA – 4 HORAS 

 

Objetivos específicos 

- Apresentar aos educandos alternativas priorizando a qualidade do 

alimento, principalmente na produção de hortaliças consumidos no colégio e nas 

suas residências; 

- Implantar e desenvolver o projeto na horta do colégio a partir dos 

conhecimentos sobre os princípios alelopáticos das plantas;  

- Desenvolver o senso crítico do educando no tocante às questões 

ambientais. 

 

Procedimento 

Os educandos serão levados para a horta, neste momento as plantas de 

cobertura devem estar bem desenvolvidas. Será explicado na prática o motivo da 

escolha do feijão guandu e do milheto, por ser espécie excelente para a 

recuperação do solo, pela quantidade de massa verde produzida e pelas raízes 

profundas (feijão guandu). Os registros serão feitos através de fotos e filmagens e 

relatórios, neste momento verificar-se-á o desenvolvimento das plantas utilizando-

se a fita métrica para medir a alturas das espécies para posterior comparação 

com a literatura. 

 

2ª -  FASE:  CORTE DAS PLANTAS DE COBERTURA – 4 HORAS 

 

Objetivo 

- Implantar e desenvolver o projeto na horta do colégio a partir dos 

conhecimentos sobre os princípios alelopáticos das plantas;  

 

Procedimento 

Neste momento será feito o corte das plantas de cobertura, com 90 dias 

desde seu plantio, inicio do mês de março de 2013. A massa verde produzida 

pode ser incorporada ao solo ou deixada espalhada nos canteiros, a segunda 



opção será a adotada neste ensaio. Com a finalidade de proteger o solo e 

controlar a germinação de plantas invasoras, as coberturas permanecerão 

espalhadas nos canteiros.  Com aproximadamente 10 dias as plantas devem 

estar secas. 

 

 3ª – FASE:  PLANTIO DAS ESPÉCIES – 6 HORAS  

 

Objetivo 

- Apresentar para aos educandos alternativas, priorizando a qualidade do 

alimento, principalmente na produção de hortaliças consumidos no colégio e nas 

suas residências; 

Procedimento 

Com a massa verde produzida já seca, inicia-se o plantio das espécies 

escolhidas. Serão priorizadas espécies de desenvolvimento rápido e de grande 

utilidade para serem acrescentadas à merenda dos educandos. Neste momento 

para atender as necessidades de análise dos resultados será semeada salsinha, 

rúcula, alface americana, almeirão, acelga e um canteiro de cebolinha.  

Das espécies escolhidas, a rúcula é a de mais rápido desenvolvimento, 

com aproximadamente 40 dias completa seu ciclo. A cebola completa seu 

desenvolvimento com 150 dias, extrapolando o tempo da implantação, mesmo 

assim será feito o plantio de mudas prontas para que se possa atender o mais 

rápido possível a demanda para feitio da merenda.   

 

 

4ª FASE:  PALESTRA - 04 HORAS 

 

Objetivo 

- Desenvolver o senso crítico do educando, levando-o à reflexão sobre as 

questões ambientais. 

-Proporcionar para a comunidade escolar contato com profissional e 

pesquisador na área de conservação do solo. 

 

 



Procedimento 

Organizar uma palestra com profissional da área das ciências agrárias, 

trazendo-o para falar sobre o uso de agrotóxico no Brasil,  e da viabilidade do uso 

da alelopatia das  plantas no combate a plantas daninhas, fungos e insetos.  

Nesta atividade, serão convidados os alunos dos 3º anos, professores 

equipe pedagógica, direção e funcionários  para que participem da palestra.   

 

4ª ETAPA 

 

1ª FASE: APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS PARA A COMUNIDADE 

ESCOLAR - 06 HORAS 

 

Objetivo 

- Apresentar os resultados da implantação para a comunidade escolar. 

- Oportunizar para os educandos momento de expor o trabalho em que 

esteve envolvido para a comunidade escolar. 

 

Procedimento 

Nesta etapa serão apresentados, juntamente com os alunos, os 

resultados finais da implantação da produção didática para a comunidade escolar. 

Exposição dos resultados, com fotos, vídeos, banners e folders na feira de 

ciências.  

A avaliação será qualitativa, toda produção e participação do educando 

será observada e discutida no grande grupo, oportunizando questionamentos, e 

esclarecimento de duvidas. Com isso a aprendizagem se dará de forma 

significativa, qualitativa e prazerosa, possibilitando ao professor aferir o 

crescimento do educando neste tema. 
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