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1. PÚBLICO SUGERIDO: Alunos do nono ano do ensino fundamental e ensino médio. Devido à 

complexidade dos conceitos envolvidos a experiência não é recomendada para alunos do primeiro ao oitavo 

anos do ensino fundamental. 

 

2. OBJETIVOS 

* Demonstrar a existência de cargas elétricas no solo. 

* Discutir a finalidade das cargas elétricas presentes no solo. 

 

3. MATERIAIS 

* Uma bateria pequena de 9 V, facilmente encontrada em supermercados. Não utilize baterias de carro 

ou tomadas elétricas, pois pode ser muito perigoso. Utilize apenas as baterias pequenas de 9 V. 

Baterias velhas podem não apresentar o resultado desejado. Prefira baterias novas. Para uma maior 

durabilidade pode ser usada bateria recarregável, sendo também necessário um carregador. 

* 50 g (aproximadamente) de solo argiloso. 

* 50 g (aproximadamente) de solo arenoso. Na falta deste, pode-se excepcionalmente utilizar areia de 

construção. 

* 2 (dois) recipientes para colocar as amostras de solo argiloso e arenoso. Pode ser usado, por 

exemplo, um pote de papinha de nenê vazio e limpo. 

* Um palito de picolé ou uma colher de plástico. 

* Um alicate de ponta fina. 

* Estilete. 

* Dois pedaços de fios de cobre (fio elétrico flexível) com aproximadamente 7 cm cada. 
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4. PROCEDIMENTOS 

É importante que o professor faça o experimento previamente, pois dependendo do tipo de solo os 

resultados podem ser distintos. Nem todos os solos apresentam o mesmo tipo de carga predominante em 

suas partículas, o que alterará o resultado a ser observado. 

a) Desencapar cuidadosamente, com um estilete, os 2 fios de cobre (Figura 1). O professor deve 

desencapar os fios antes de aula para evitar que os alunos utilizem materiais cortantes. 

 

 

Figura 1. Fios de cobre desencapados. Foto: Gabriela Nicolau Maia. 

 

b) Com o auxílio de um alicate de ponta fina, fixar um fio de cobre no polo positivo da bateria e 

outro no polo negativo (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Fios de cobre fixados nos dois polos da bateria de 9 V. Foto: Valmiqui Costa Lima. 

 

c) Colocar a amostra do solo argiloso em um dos recipientes, e a amostra de solo arenoso no outro 

recipiente. Adicionar um pouco de água e agitar com um palito de picolé ou uma colher de plástico até 

obter consistência de uma pasta (Figura 3). 
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Figura 3. Solo argiloso e arenoso misturados com água nos recipientes. Foto: Gabriela Nicolau Maia. 

 

d) Mergulhar no recipiente contendo a pasta com solo argiloso, as extremidades dos fios de cobre 

ligados à bateria e aguardar mais ou menos 5 minutos (Figura 4). Fazer o mesmo com o solo arenoso 

(Figura 5). 

 

 

Figura 4. Fios de cobre ligados à bateria mergulhados no solo argiloso. Foto: Gabriela Nicolau Maia. 

 

 

Figura 5. Fios de cobre ligados à bateria mergulhados no solo arenoso. Foto: Gabriela Nicolau Maia. 

 

e) Após esse tempo, suspender a bateria e verificar qual solo ficou aderido aos fios de cobre 

(Figura 6). Anotar esta informação. No exemplo da Figura 6, este solo argiloso tem predominância de 

cargas negativas em suas partículas, pois o solo aderiu mais ao polo positivo da pilha de 9 V. Todavia, o 

resultado pode ser diferente deste, pois nem todos os solos apresentam predominância de cargas 

negativas em suas partículas. Por este motivo é recomendável ao professor testar o experimento antes de 
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apresentar aos alunos. Em relação ao solo arenoso espera-se que o mesmo não seja atraído, ou tenha 

pouca atração, pelos polos da pilha, pois este apresenta poucas cargas em suas superfícies. 

 

 

Figura 6. Resultado do experimento com o solo argiloso no qual predominam cargas negativas na 

superfície das partículas. Foto: Valmiqui Costa Lima. 

 

5. QUESTÕES E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

Sugere-se a utilização das perguntas abaixo antes de se iniciar o experimento, para que os alunos 

possam formular hipóteses do que irá acontecer, para depois, confrontar com os resultados obtidos após o 

experimento.  

a) O solo possui cargas? 

b) O solo argiloso pode ser atraído pelo polo de uma pilha? 

c) O solo arenoso pode ser atraído pelo polo de uma pilha? 

d) O solo argiloso vai ser atraído por qual polo da pilha? Positivo, negativo, ambos ou 

nenhum? 

e) O solo arenoso vai ser atraído por qual polo da pilha? Positivo, negativo, ambos ou 

nenhum? 

 

As perguntas sugeridas para os alunos responderem após a obtenção dos resultados são: 

a) Qual polo da bateria atraiu o solo argiloso? 

b) Por que as partículas de solo argiloso são atraídas aos fios da bateria? 

c) O solo argiloso tinha predominância de cargas positivas ou negativas? 

d) Por que as partículas de solo arenoso não foram atraídas (ou foram menos atraídas) 

aos fios da bateria? 

 

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA OS PROFESSORES 

As partículas minerais e orgânicas do solo podem apresentar cargas elétricas nas suas superfícies. 

Normalmente em solos de zonas tropicais e subtropicais, quando o pH está abaixo de 5,0, pode haver 

predominância de cargas positivas (que atraem ânions) nestas partículas e, à medida que o pH do solo se 

eleva (pela calagem, por exemplo), passam a predominar cargas negativas (que atraem cátions) nestas 

superfícies (MEURER et al., 2006). 

Na prática, os dois principais fatores que alteram o balanço de cargas elétricas dos solos com 

cargas variáveis é a calagem por aumentar o valor do pH e a adição de matéria orgânica. 
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Os íons e moléculas que estão na solução do solo podem ser retidos nas superfícies das partículas 

da fase sólida (matéria orgânica e minerais), e também podem ser liberados da fase sólida para a fase 

líquida do solo (denominada de solução do solo). 

Entende-se por troca iônica do solo os processos reversíveis, ou temporariamente irreversíveis, 

pelos quais as partículas sólidas do solo, minerais, matéria orgânica, adsorvem os íons da fase aquosa e ao 

mesmo tempo desabsorvem quantidades equivalentes de outros íons de mesma carga e estabelecem o 

equilíbrio entre as fases (LUCHESE et al., 2001). A adsorção dos íons, na fase sólida mineral e orgânica do 

solo, ocorre devido justamente à existência de cargas elétricas na superfície, positivas ou negativas, que 

atraem cátions e ânions, respectivamente (MEURER et al., 2006). 

Este experimento ajuda a comprovar a existência destas cargas no solo. O solo arenoso, por ter 

poucas cargas em sua superfície, praticamente não gruda nos fios de cobre. Por outro lado, o solo argiloso, 

por ter mais cargas em suas superfícies, fica aderido ao fio de cobre indicando a existência destas cargas. 

 

6.1. IMPORTÂNCIA DAS CARGAS NO SOLO 

O estudo das cargas elétricas das partículas coloidais é de fundamental importância para o 

entendimento de diversos fenômenos físico-químicos que ocorrem nos solos, já que a maioria das reações 

eletroquímicas que influenciam sua fertilidade e a nutrição de plantas, e que podem interferir em fenômenos 

relacionados ao seu manejo e conservação, ocorre na superfície dessas partículas (FONTES et al., 2001). 

Vários aspectos do uso do solo estão diretamente à presença de cargas elétricas (negativas e 

positivas) nos minerais da fração argila e nos componentes orgânicos (fração húmica da matéria orgânica). 

Alguns efeitos serão destacados a seguir. 

 

6.1.1 Retenção (adsorção) de nutrientes 

O conjunto das cargas negativas nas superfícies das partículas do solo é nomeado como 

capacidade de troca catiônica (CTC), e as cargas positivas nas superfícies das partículas do solo é 

denominado capacidade de troca aniônica (CTA). As cargas negativas e positivas do solo são responsáveis 

pela retenção dos nutrientes, fundamentais no crescimento das plantas. As cargas negativas retêm 

nutrientes que a plantas necessitam, e que estão no solo na forma de cátions, como Ca
+2

, Mg
+2

, K
+
, NH4

+
, 

etc. As cargas positivas retêm nutrientes que as plantas necessitam, e que se encontram no solo na forma 

de ânions como Cl
-
 e NO3

-
. 

A presença de cargas elétricas é importante para reter (adsorver) os nutrientes, reduzindo a perda 

dos cátions e anions para o lençol freático (lixiviação) (LEPSCH, 2011). Por exemplo, após uma fertilização 

com um adubo, o mesmo irá se dissolver com a água do solo, liberando diversos cátions e ânions que 

ficarão solúveis na fase líquida do solo (solução do solo - água contida no interior dos poros do solo). Em 

razão da diferença de cargas, os cátions serão atraídos pelas cargas negativas (CTC) e os ânions pelas 

cargas positivas (CTA) das superfícies das partículas minerais e orgânicas do solo. 

A CTC do solo é de grande importância para os processos de nutrição das plantas, Nos pontos de 

troca, os nutrientes ficam retidos com força suficiente para que não sejam lixiviados (“lavados”) pela água 

que se infiltra no solo, mas não tão fortemente para impedir que as raízes possam utilizá-los.  

Os solos arenosos, no entanto, por possuírem menor quantidade de cargas, terão menor 

capacidade de reter nutrientes para as plantas, o que torna estes solos geralmente menos férteis. No 
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experimento se observa que o solo arenoso praticamente não é aderido aos polos da pilha, mostrando que 

o mesmo apresenta poucas cargas e, portanto, pouca capacidade de reter nutrientes. 

 

6.1.2 Retenção de água 

Um solo com maior presença de cargas elétricas terá maior capacidade de armazenar água, pois a 

molécula de água possui uma distribuição assimétrica de cargas, o que a torna dipolar. Essa polaridade da 

água faz com que ela fique retida com o auxílio das cargas presentes no solo. O solo argiloso possui mais 

cargas e retém mais água. Já o solo arenoso, conforme visto no experimento, tem poucas cargas e reduzida 

capacidade de reter água para as plantas e demais organismos vivos do solo. 

 

6.1.3 Formação das estruturas do solo 

Inicialmente, na formação da estrutura do solo, as partículas se atraem mutuamente pela presença 

de cargas elétricas na superfície. Para que ocorra a formação dessa estrutura, é necessário haver 

floculação (atração) entre os minerais da fração argila e a fração húmica do solo. Posteriormente, a 

presença de matéria orgânica mais óxidos de ferro são agregados e se tornam estáveis. 

A formação de estrutura é importante, pois permitirá que o solo seja mais poroso, facilitando a 

infiltração da água das chuvas, permitindo a entrada do oxigênio necessário à respiração dos organismos 

do solo e raízes, e resistindo mais à erosão e à compactação. 

 

6.1.4 Redução da poluição ambiental 

As cargas do solo funcionam como barreiras químicas ao deslocamento de determinados poluentes 

químicos graças à interação (adsorção) destes compostos ou íons com a fase sólida do solo. Portanto, as 

cargas negativas (CTC) adsorvem os poluentes de cargas positivas, e as cargas positivas (CTA) adsorvem 

os poluentes de cargas negativas, limitando o deslocamento destas substancias em direção ao lençol 

freático (MELO e LIMA, 2007). Um solo com maior presença de cargas elétricas terá uma menor lixiviação 

dos poluentes e, consequentemente, menor risco de contaminantes químicos atingirem as águas 

subsuperficiais. Solos arenosos, conforme visto no experimento, tem poucas cargas e, portanto, baixa 

capacidade de reter poluentes químicos. 

 

7. AVALIAÇÃO 

A avaliação da experiência pode ser feita a partir de algumas perguntas: 

a) Os alunos conseguiram concluir o experimento? 

b) Os alunos responderam as questões corretamente ou tiveram muita dificuldade? 

c) Os alunos conseguiram discutir cada pergunta formulada entre eles e/ou entre o 

professor? 

d) Os resultados alcançados pelos alunos foram satisfatórios no ponto de vista do 

professor? 

 

  



Experimentoteca de Solos – Programa Solo na Escola – Departamento de Solos e Engenharia Agrícola da UFPR 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

FONTES, M.P.F.; CAMARGO, O.A.; SPOSITO, G. Eletroquímica das partículas coloidais e sua relação com 

a mineralogia de solos altamente intemperizados. Scientia Agricola, Piracicaba, v. 58, n. 3, p. 627-646, 

2001. 

LEPSCH, I.F. Capacidade de troca de íons. In: 19 lições de pedologia. São Paulo: Oficina de Textos. 

2011. p. 105-119. 

LUCHESE, E.B.; FAVERO, L.B.; LENZI, E. Trocas iônicas. In: Fundamentos da química do solo: teoria e 

prática. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2001. 159 p. 

MELO, V.F.; LIMA, V.C. Poluição do solo, crescimento de plantas e poluição ambiental. In: LIMA, V.C., 

LIMA, M.R.; MELO, V.F. (Eds.) O solo no meio ambiente: abordagem para professores do ensino 

fundamental e médio e alunos do ensino médio. Curitiba, Universidade Federal do Paraná, Setor de 

Ciências Agrárias, Departamento de Solos e Engenharia Agrícola, 2007. p. 27-48.  

MEURER, E.J.; RHEINHEIMER, D.; BISSANI, C.A. Fenômenos de sorção em solos. In: MEURER, E.J. 

(Ed.). Fundamentos de química do solo. 3. ed. Porto Alegre: Evangraf, 2006. p. 117-162. 

 

 

Programa de Extensão Universitária Solo na Escola 

Universidade Federal do Paraná - Departamento de Solos e Engenharia Agrícola 

Rua dos Funcionários, 1540 - 80035-050 - Curitiba – PR 

Telefone (41) 3350-5603 - E-mail: projetosolonaescola@gmail.com 


