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Expectativa 

 

 

Questão 1 

A contaminação do solo por meio de adubos químicos ou sintéticos ocorre quando a 

administração é maior do que a necessária, ou seja, o perigo é a quantidade desses produtos 

que são usados. Na medida certa, favorecem ao plantio.  

 

 

Questão 2 

Os adubos orgânicos são aqueles resíduos de origem animal e vegetal dos quais as plantas 

podem obter importantes quantidades de nutrientes.  

O solo, por sua vez, se vê enriquecido não somente com nutrientes mas também suas qualidades 

físicas, químicas e biológicas melhoram consideravelmente.  

 

 

Questão 3 

Entre 5 e 10%, começam as primeiras manifestações de cianose. Entre 10 e 20% surge uma 

insuficiência de oxigenação muscular e acima de 50%, pode ca usar a morte.  

 

 

Questão 4 

Por causa da mineralização gradual e natural a que estão submetidos os materiais orgânicos.  

 

 

Questão 5 

 

A Escola Técnica Agronômica Salesiana “San José” é uma instituição agrícola onde é ensinado 

aos estudantes em primeiro lugar todo o necessário para o manejo efetivo dos animais, das 

plantas e de outros derivados; além disso, produz rótulos para a venda ao coletivo barinês (da 

região de Barinas, na Venezuela), possui uma grande quantidade de terreno e animais. Mediante 

muitas observações diretas foi possível evidenciar que os solos são a base fundamental do 

sustento, no entanto, estão diminuindo suas qualidades físicas, químicas e biológicas naturais 

por causa da alta utilização de adubos químicos em algumas áreas produtivas da instituição, 

como a fruticultura e horticultura.  

Levando em conta o que foi dito antes, a presente pesquisa fenomenológica consiste, 

fundamentalmente, em conscientizar quanto ao uso de adubos orgânicos para alcançar o 

desenvolvimento sustentável da Escola com a possibilidade de que não somente se alcance a 

sensibilização da mesma neste aspecto, mas também consiga que os estudantes que aí estudem 

sejam treinados no tema e sejam multiplicadores ativos uma vez egressos da Escola.  

 

 

 


