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1. INTRODUÇÃO 
O solo, um recurso natural renovável e produto do intemperismo das rochas, 

tem sua formação afetada por diferentes fatores, como, por exemplo, material de 
origem, relevo e tempo, cobre a superfície terrestre e é fator fundamental 
ecossistema terrestre, pois nele se desenvolvem plantas e animais. Dentre suas 
funções podemos citar a ciclagem e reserva nutrientes para as plantas, a infiltração 
da água das chuvas, evitando o escoamento superficial que causa erosão e também 
a filtragem dessas águas. 

Na educação profissional, especificamente no curso Técnico em Florestas, o 
estudo e a caracterização dos parâmetros físicos, químicos e biológicos do solo em 
uma metodologia inovadora, prática e criativa se torna essencial para a 
aprendizagem e fixação dos conteúdos previstos nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Educação Profissional. 

Existem diferentes tipos de solos, que podem ser definidos conforme o 
Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, e dentro de um tipo específico 
podemos encontrar muitas variações nos atributos físicos (exemplos: cor, textura, 
estrutura, pegajosidade, elasticidade, etc), químicos (como o pH) e biológicos. Por 
este motivo, o conhecimento prático para essa caracterização e classificação se faz 
necessário um estudo mais profundo e específico em disciplinas que tratam deste 
assunto. 

A construção de um conhecimento técnico neste assunto, necessário para a 
profissão de Técnico em Florestas, é fundamentalmente importante, já que muitos 
conteúdos de solo previstos em disciplinas da Base Nacional Comum (na disciplina 
de Geografia, especificamente) são tratados de maneira estanque, isto é, não se 
dando o aprofundamento necessário e tendo que concorrer com outros conteúdos 
que também devem ser ministrados. 

Nesse sentido, exponho abaixo uma metodologia diferenciada para ser 
ministrada na disciplina, específica ou não, de solos, demonstrando aulas práticas 
realizadas a campo e em laboratório, seus objetivos, os equipamentos utilizados, o 
desenvolvimento das aulas e os resultados alcançados na melhoria da qualidade do 
processo ensino-aprendizagem e na fixação dos conteúdos pelos alunos. 

Essas aulas práticas foram realizadas com as turmas do 1º ano A, B e C do 
curso Técnico em Florestas Integrado do Centro Estadual Florestal de Educação 
Profissional Presidente Costa e Silva, Irati/PR, na disciplina de Manejo e 
Conservação dos Solos. 

 
2. DESENVOLVIMENTO 

 
Antes do desenvolvimento de uma prática (a campo ou em laboratório) é 

muito importante que o professor exponha com antecedência os conteúdos teóricos 
relacionados aos assuntos que serão vistos, além de deixar bem claro aos alunos os 
objetivos que se pretende alcançar com tal aula. É importante criar certa expectativa 
nos alunos, para que fiquem bem curiosos e interessados no que verão fora da sala 
de aula. Isto faz com que o alunos relacionem os conceitos teóricos com a prática, o 
que desejável, e aumenta o comprometimento dos alunos enquanto estiverem na 
visitação. 
 

2.1. VISITA  AO PERFIL DE SOLO 
Nosso colégio possui 12 perfis de solos, distribuídos em diferentes locais, 

com o intuito de abranger a maior variabilidade possível das características locais, 



respeitando as diferenças de vegetação, declividade, altitude e uso atual do solo. 
Estes perfis foram visitados e neles estudados os atributos físicos (cor, textura, 
pegajosidade, consistência, elasticidade e cerosidade). Durante a visita ao primeiro 
perfil de solo (localizado no ponto de maior altitude do terreno do colégio), questionei 
os alunos sobre as características locais: “Qual o tipo de vegetação podemos 
observar?”, “Que característica climática predomina neste local?”, “Qual a 
primeira impressão vocês podem descrever vendo este perfil?”. Depois de 
respondidas tais perguntas, indaguei os alunos com o intuito de retomar conteúdos, 
teóricos, vistos em sala, antes da visitação aos perfis: “Como o solo é formado?”, 
“Qual a diferença entre intemperismo físico e químico?”, “Qual a diferença 
entre espessura e profundidade no perfil?”, “Qual a composição de um solo 
ideal?”.  Após respondidas as questões, todas elas puderam ser observadas no 
perfil (Figura 1). Ressaltando principalmente o processo de formação do solo e sua 
morfologia.  

Figura 1: (A) determinação da espessura do horizonte; (B) determinação da 
profundidade do perfil. 

 
2.1.1. Equipamentos necessários 
Pá cortadeira, pisseta com água, sacho, saco plástico e trena ou fita métrica. 
 
2.1.2. Atributos físicos 
Antes de iniciar a caracterização dos atributos físicos os alunos realizaram a 

limpeza do perfil com ajuda de uma pá cortadeira (Figura 2). Este procedimento é 
necessário para evitar uma análise errada, influenciada pela ação da umidade e 
temperatura ambiente, que modificam as características físicas do perfil. 



Figura 2: Limpeza do perfil de solo. 
 

Para tal caracterização pedi aos alunos que apanhassem uma porção de solo 
na mão (Figura 3), com ajuda do sacho, umedecessem com água (que foi levada na 
pisseta) e começamos a trabalhar os atributos físicos.  

Figura 3: Porção de solo para análise dos atributos físicos 
 

 Textura 
Para o conhecimento da textura os alunos apalparam (Figura 4)  essa porção 

e classificaram o solo em áspero, macio ou intermediário. Nesse sentido pude 
relacionar a sensação palpada por eles, com a granulometria, isto é, com o tamanho 
das partículas de solo: areia, silte e aragila. Se tiver maior porcentagem de areia, a 
textura será áspera; se tiver maior concentração de argila, a textura será macia; e 
uma sensação intermediária, terá maior quantidade de silte, ou uma mistura de areia 
e argila. 



Figura 4: Aluno apalpando o solo para sentir a textura 
 

 Pegajosidade 
Para avaliar a pegajosidade os alunos foram orientados a fazerem uma 

“bolinha” com solo que tinham em mãos. Essa “bolinha” deveria ficar entre os dedos 
indicador e polegar e os alunos analisavam a pegajosidade como a resistência, ou 
não, em tirar os dedos dessa “bolinha”. Se houvesse uma grande resistência, 
podemos afirmar que o solo possui alta pegajosidade, caso contrário, média ou 
baixa pegajosidade. 
 

Figura 5: (A) aluno moldando a “bolinha de solo”; (B) Aluno testando a pegajosidade 
do solo 

 

 Consistência 
Para avaliar a consistência do solo, os alunos pegaram uma porção de solo, 

umedeceram com água, e tiveram que moldar uma “cobrinha” (Figura 6). Se não 
conseguissem fazer este molde, significa que não havia consistência neste solo. 
Caso conseguissem fazer o molde, de tamanho bem fino, era necessário que 
segurassem com a ponta dos dedos. Se este molde não arrebentar podemos afirmar 
que o solo é consistente. Nesse sentido os alunos foram questionados: “Porque 
existem solos consistentes e pegajosos e outros não?”.  A maioria dos alunos 
conseguiu relacionar a pegajosidade e a consistência com a granulometria, ou seja, 
com o tamanho das partículas de solo e como essas características influenciam no 
manejo que será realizado no solo. 
 



 
Figura 6: (A) professora apontando a espessura ideal para o molde para se avaliar a 

consistência; (B) aluno moldando o solo para ser avaliado. 
 

 Elasticidade 
Para o estudo da elasticidade utilizamos o mesmo molde feito para analisar a 

consistência, fazendo com ela um arco, ou um formato de anel. Se com este molde 
for possível fazer este anel, podemos dizer que o solo é elástico, caso contrário, não 
o é. 
 

 cerosidade 
Com o auxílio de uma pá cortadeira foi retirado um torrão de solo, de tamanho 

suficiente que fosse possível parti-lo ao meio sem o auxílio de nenhum outro 
instrumento. Para avaliar a cerosidade é necessário observar se neste torrão de solo 
existe certo brilho, como o aspecto de cera. Se acaso existir esse brilho podemos 
afirmar que existe cerosidade no solo. 

Figura 7: torrão de solo para análise da cerosidade 
 

Esta análise foi realizada em todos os perfis visitados, enfatizando-se a 
diferença da vegetação, ou seja, o uso atual do solo, e da topografia do terreno e 
como essas características locais irão afetar o solo formado. Os alunos tiveram a 
oportunidade de aprender a caracterizar os solos, de acordo com os atributos 
físicos, espessura dos horizontes e profundidade do perfil, e como essa 
caracterização pode influenciar no manejo que será dado a este solo, que ações 



devem ser tomadas, antes, durante e depois, para possível utilização do solo. 
Os alunos foram divididos em grupos de 5-6 alunos e orientados a coletar 

duas amostras de solo: de solo coberto por floresta e de solo descoberto para 
posterior utilização em laboratório. 
 
 

2.2. LABORATÓRIO DE SOLOS 
Dando sequência a prática de visitação dos perfis, os alunos de posse das 

amostras de solos coletadas durante a visitação dos mesmos realizaram um 
experimento no laboratório para fazer uma análise dos atributos biológicos do solo e 
análise granulométrica. 
 

2.2.1. Equipamentos necessários 
Placas de Petri, pinças, lupas de mão e lupa de bancada, filme de PVC, 

pisseta com água, caneta permanente ou para retroprojetor, peneiras, balança 
normal e de precisão e recipientes (Figura 8). 

Figura 8: Equipamentos de laboratório utilizados. 
 

2.2.2. Atributos biológicos 
Para tal experimento os alunos foram separados em 5 grupos, cada grupo 

com duas amostras de solo: solo de floresta e de local descoberto. Eles dispuseram 
em placas de Petri as amostras de solos coletados na visita aos perfis. Num primeiro 
momento os alunos puderam observar, com o auxílio de pinças e lupas o que existe 
no solo que pudesse ser enxergado, visto a olho nu ou com o auxílio das lupas. 
Segue alguns relatos: “Podemos observar a presença de raiz de plantas e de 
pequenos pedaços de rochas. Existem também pequenos animais, formigas.”; 
“Na amostra de solo de floresta podemos observar um solo mais úmido do que 
de lugar descoberto”; “Existem algumas sementes e restos de animais mortos 
(besouros e formigas)”. 

Todas essas amostras, de solo descoberto e de floresta, foram umedecidas e 
lacradas, com o auxílio do filme de PVC. Foi explicado aos alunos que se 
lacrássemos essas amostras, a umidade permaneceria dentro do recipiente, 
permitindo o desenvolvimento de formas de vidas que não poderiam ser observadas 
a olho nu. Essas amostras lacradas e devidamente identificadas com o marcador 
permanente foram colocadas em B.O.D. (Biochemical Oxygen Demand), 
equipamento parecido com uma geladeira, onde é possível se manter temperatura e 
luminosidade controladas. Este equipamento foi programado para manter a 



temperatura entre 17 e 23 ºC e com luminosidade alta (intensa). As amostras 
permaneceram por 7 (sete) dias dentro deste equipamento.  

Num segundo momento, estas amostras foram novamente avaliadas pelos 
alunos, e estes, de posse do primeiro relatório de observação, puderam observar 
novamente o que havia no solo. Utilizaram pinças, lupas de mão e lupa de bancada 
para realizar esta nova análise. Muitas diferenças puderam ser observadas, como 
segue: “Houve o aparecimento de vida no solo”; “Observamos a germinação 
das sementes que haviam nele”; “As raízes brotam e agora também tem 
fungos e bactérias na amostra”. 

Foi explicado aos alunos que com este experimento pode-se observar dois 
aspectos muito importantes para o Manejo e Conservação dos Solos. Primeiro, 
como a cobertura florestal influencia na biota do solo, pois na amostra de solo 
coletado de local descoberto não houve o desenvolvimento de vida e segundo, como 
existe vida além do que podemos observar a olho nu, e que se promovermos uma 
situação ideal, de temperatura, luz e umidade, muitas formas de vida podem se 
desenvolver. 
 

2.2.3. Análise granulométrica 
Antes de iniciar a análise granulométrica do solo em laboratório, foi repassado 

para os alunos os tamanhos das partículas de solo, para serem classificadas como 
sendo areia, silte ou argila – sendo a areia a partícula de maior tamanho e a argila a 
de menor tamanho – como mostra a Tabela 1. Para fins de análises de laboratório é 
utilizada apenas a parte do solo que passa na peneira com abertura de 2 mm. 

 
 
Tabela 1: Escala internacional de classificação das frações granulométricas do solo 
 

FRAÇÃO LIMITES DOS DIÂMETROS DAS 
PARTICULAS (mm) 

Argila <0,002 
Silte ou Limo 0,002 – 0,02 

Areia fina 0,02 – 0,2 
Areia grossa 0,2 – 2 

Cascalho 2 – 20 
Pedras >20 

Fonte: ABNT, 1984. 
 

Para a análise granulométrica, os alunos tiveram que secar amostras de solo. 
Essas amostras poderiam ser as mesmas utilizadas no experimento sobre biologia 
do solo ou novas amostras coletas nos mesmos lugares onde foram coletadas para 
o experimento já citado. A secagem poderia ser feita a pleno sol, por 3 a 4 dias, ou 
em forno (de fogão a gás), por 20 minutos. Após secas as amostras, para realizar a 
análise granulométrica, é necessário destorroar o solo, isto é, desmanchar os 
torrões de solo que por ventura existirem com o auxilio de cadinho e pistilo. 
Preparadas as amostras, procede-se da seguinte maneira: 

 Pesa-se um recipiente que acomode a amostra de solo. Anota-se o valor. 

 Pesa-se o recipiente + a amostra de solo. Anota-se o valor (Figura 9). 

 Despeja-se a amostra de solo sobre as peneiras e agita-se bem (Figura 10). 

 Pesa-se a porção de solo retida em cada peneira (de abertura conhecida) no 
recipiente de peso conhecido. Anota-se cada valor. 



 Procede-se os cálculos e análise granulométrica. 

Figura 9: Pesando-se o recipiente mais a amostra de solo seca 

 
Figura 10: Despejando-se a amostra de solo no conjunto de peneiras. 

 
 

Conhecidos os pesos de solo retidos em cada peneira, descontando-se o 
peso do recipiente, temos a quantidade de solo que pertence a determinado 
tamanho: 

 Na peneira de 0,25 mm de abertura ficaram retidos 35 g de solo; na peneira 
de 0,075 mm de abertura ficaram retidos 15 g de solo; etc.  
 
Procede-se com o cálculo de regra de três simples, para se conhecer a 

porcentagem de solo: 

 Peso total da amostra de solo: 150 g 
150g ______ 100 % 

35 g ______ x % 
  

x = 23,33% 
(essa é a porcentagem de solo que ficou retida na peneira de 0,25 mm) 

 



Conhecidas todas as porcentagens retidas em cada peneira (Figura 11), para 
de determinar se o solo é arenoso, siltoso ou argiloso é necessário consultar o 
triângulo de classificação granulométrica, como mostra a Figura 12. 

Figura 11: Porções de solo retidas em cada peneira. 

Figura 12: Triângulo de Grupamento Textural. 
Fonte: Lemos e Santos, 1984. 

 
3. AVALIAÇÃO 

Como reconhecimento do trabalho desenvolvido, o jornal local “Folha de Irati”, 
em sua edição Ano 41, Nº 2052, publicou uma matéria sobre as aulas práticas 
desenvolvidas, acompanhando as aulas de laboratório e de campo. Essa 
reportagem foi realizada por Gilson Leveovix e publicada no dia 19 de setembro 
deste ano. Além de acompanhar os alunos nas aulas praticas o repórter também 
entrevistou alguns alunos sobre a melhoria na aprendizagem dos conteúdos e no 
rendimento escolar, como pode ser verificado no Anexo I. 

Para avaliação do rendimento escolar após a inclusão das aulas práticas na 
metodologia das aulas, as turmas que participaram das aulas práticas foram 
submetidas a duas avaliações: uma com questões exclusivamente teóricas e outra 
com questões exclusivamente práticas. O valor de cada uma dessas avaliações era 
10,0 pontos, com 4 questões, de valor 2,5 pontos cada (Anexos II e III) 

 
 
 
 



4. CONCLUSÕES 

 Com as aulas práticas é possível obervar uma melhora expressiva no 
rendimento escolar dos alunos, observando-se o aumento das notas nas 
avaliações em torno de 40%; 

 Os alunos se tornam mais interessados e comprometidos quando se inclui 
aulas práticas na metodologia de sala de aula; 

 Os conteúdos abordados nas aulas práticas são aprendidos e não 
memorizados; 

 Mesmo quando avaliados de forma escrita sobre os conteúdos das aulas 
práticas os alunos demonstraram não esquecer os procedimento vistos em 
campo. 

 As aulas se tornaram mais interessantes e eu, ganhei maior reconhecimento 
dos meus alunos como professora, o que é muito motivador para a profissão. 
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6. ANEXOS 
 
Anexo I – Matéria no Jornal Folha de Irati – Sempre Presente (Ano 41, Nº 2052) 
Anexo II – Modelo de avaliação empregado sobre conteúdos teóricos de solos. 
Anexo III – Modelo de avaliação empregado sobre conteúdos práticos de solos. 
 



ANEXO I 
  

 


