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1. PÚBLICO SUGERIDO: Alunos a partir do 5º ano do ensino fundamental e do ensino médio. 

 

2. OBJETIVOS 

a) Demonstrar a diferença de densidade em diferentes amostras solos; 

b) Discutir o que é e como calcular a densidade; 

c) Discutir a importância da densidade do solo. 

 

3. MATERIAIS 

a) 3 (três) garrafas, de preferência transparentes, e de mesmo volume, para colocar as amostras. Pode 

ser usada uma garrafa PET, de iogurte ou suco e, se possível, de boca larga para facilitar o 

preenchimento da garrafa com solo; 

b) Solo argiloso (o suficiente para encher a garrafa). Observe que a massa cerâmica (popularmente 

conhecida como “argila de modelar”) não é uma amostra de solo argiloso, e frequentemente sequer é 

argilosa; 

c) Solo orgânico (o suficiente para encher a garrafa). Observe que a camada superficial escura da 

maioria dos solos não é horizonte orgânico, mas o horizonte A (popularmente conhecido como “terra 

preta”), que é um horizonte mineral e, portanto, mais pesado. O horizonte orgânico é bem leve. Caso 

não encontre solo orgânico pode ser utilizado composto orgânico encontrado em lojas de jardinagem, 

e que possui baixa densidade semelhante ao solo orgânico; 

d) Solo arenoso (o suficiente para encher a garrafa). Se não há solo arenoso disponível em sua região 

pode ser utilizado areia de construção; 

e) Folhas de jornal; 

f) Caneta; 

g) Etiquetas ou papéis; 

h) Tesoura; 

i) Fita adesiva; 

j) Balança (se disponível). 
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4. PROCEDIMENTOS 

O experimento deve realizado previamente pelo professor para verificar se o resultado final foi 

alcançado, pois este pode variar dependendo do tipo de solo usado. 

 

1. Inicialmente deixar as amostras de solo sobre folhas de jornal (Figura 1) para secar durante alguns 

dias, permanecendo em um local arejado, e preferencialmente exposto ao sol. Quebrar os torrões 

maiores, para facilitar o preenchimento das garrafas. Esta atividade deve ser realizada antes da aula, 

considerando o tempo necessário para secar as amostras de solo. 

 

 

Figura 1. Amostras de solo orgânico (esquerda), argiloso (centro) e arenoso (direita) secando sobre folhas 

de jornal. Foto: Jessica Scheleder. 

 

2. Esvaziar, limpar e retirar o rótulo de todas as garrafas. Antes de tirar o rótulo, anotar o volume 

expresso na etiqueta da garrafa. 

3. Se estiver disponível uma balança, pesar a garrafa vazia para determinar a massa da mesma e evitar 

erros no cálculo da densidade (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Garrafa vazia e sem rótulo sendo pesada na balança. Foto: Jessica Scheleder. 



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

 

4. Identificar as garrafas. A identificação pode ser feita somente com caneta, anotando diretamente na 

garrafa, ou papéis colados com fita adesiva ou etiquetas (Figura 3). 

5. Preencher com solo as garrafas identificadas com as amostras de solo argiloso, arenoso e orgânico 

(Figura 3). Caso o experimento ainda não esteja completamente montado, os próprios alunos podem 

auxiliar no preenchimento das garrafas. 

 

 

Figura 3. Garrafas preenchidas com solo arenoso, argiloso e orgânico. Foto: Jessica Scheleder. 

 

6. Colocar as garrafas preenchidas, uma ao lado da outra, e pedir para os alunos verificarem qual solo 

apresenta maior densidade, somente levantando cada garrafa com uma das mãos. A garrafa com 

solo orgânico deve ser a mais leve, e, portanto, contém o solo menos denso. A garrafa com solo 

arenoso deve ser a mais pesada, ou seja, este é o solo mais denso. Por fim a garrafa com solo 

argiloso de densidade intermediária (Figura 4). 
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Figura 4. Levantar as garrafas para verificar qual é mais pesada e, portanto, contém o solo mais denso, 

visto que o volume das garrafas é o mesmo. Foto: Jessica Scheleder. 

 

7. Caso esteja disponível uma balança, pesar todas as garrafas cheias, lembrando-se de anotar os 

valores obtidos na balança (Figura 5). 

8. Após pesar as garrafas será possível calcular a densidade do solo conforme explicitado no item 5. 

 

 

Figura 5. Garrafa de solo arenoso sendo pesada. Foto: Jessica Scheleder. 
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5. CÁLCULO PARA DETERMINAR A DENSIDADE DO SOLO 

A densidade será calculada através da razão entre a massa de solo seco e o volume ocupado pelo 

mesmo, de acordo com a fórmula abaixo: 

 

Ds (g/cm
3
) = Ms / Vs 

 

Nesta fórmula: Ds = densidade do solo, expressa em gramas por centímetro cúbico (g/cm
3
); Ms = 

massa de solo, expressa em g (gramas); Vs = volume de solo, expresso em centímetros cúbicos (cm
3
). 

 

Neste experimento o cálculo da densidade pode ser realizado da seguinte maneira: 

1. Anotar o volume da garrafa (expresso no rótulo original do produto). Se o volume já está em cm
3 

(centímetros cúbicos) não é necessário fazer nenhuma transformação. Se o volume está em mL 

(mililitros), então se transforma em cm
3
, considerando que 1 ml é igual a 1 cm

3
. Se o volume está em 

L (litros) então se transforma em cm
3
, considerando que 1L é igual a 1000 cm

3
. Por exemplo, se a 

garrafa tem volume de 1 L ou 1000 ml, é o mesmo que 1000 cm
3
. Como neste caso as garrafas são 

iguais, admite-se que o volume seja o mesmo para todas. 

2. Pesar a garrafa vazia com tampa e sem rótulo, anotando a massa em g (gramas) obtida na balança. 

3. Pesar individualmente cada garrafa com solo, e anotar as massas obtidas em g (gramas). 

Descontando a massa da garrafa, obtida anteriormente. Veja o exemplo na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Exemplo do cálculo da massa do solo, descontando a massa da garrafa em gramas (g). 

AMOSTRA 
MASSA DE SOLO SECO + 

GARRAFA (g) 

MASSA DA GARRAFA 

(g) 

MASSA DO SOLO SECO 

(g) 

Solo orgânico 635  36  599  

Solo argiloso 1050 36  1014 

Solo arenoso 1227  36  1191 

 

4. Utilizando a fórmula, através da razão entre os valores de massa pelo volume, será obtida a 

densidade do solo (Tabela 2). Por exemplo, se a massa do solo seco é 1191 g e o volume da garrafa 

é 1000 cm
3
, então a densidade do solo será 1191 / 1000 = 1,191 g/cm

3
. 

 

Tabela 2. Exemplo de cálculo da densidade do solo na garrafa, pela divisão do valor da massa do solo seco 

em gramas (g) pelo volume da garrafa em centímetros cúbicos (cm
3
). 

AMOSTRA 
MASSA DO SOLO SECO 

(g) 
VOLUME DA GARRAFA 

(cm³) 
DENSIDADE DO SOLO 

(g/cm
3
) 

Solo orgânico 599  1000  0,599 

Solo argiloso 1014  1000  1,014 

Solo arenoso 1191  1000  1,191 

 

Deve ser ressaltado, no entanto, que estes valores obtidos são apenas uma estimativa da 

densidade, pois ao quebrar os torrões do solo para colocá-lo na garrafa, se alterou a densidade original do 
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mesmo. Apesar desta limitação, ainda assim permite uma comparação razoável, para fins didáticos, entre a 

densidade de solos orgânicos, argilosos e arenosos. 

 

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. As respostas podem ser anotadas no caderno ou no quadro para comparação posterior com 

os resultados. 

a) O que é densidade? 

b) O solo possui densidade? 

c) Qual é o solo provavelmente apresenta maior densidade? O argiloso, orgânico ou o arenoso? 

d) E qual solo possui menor densidade? O argiloso, orgânico ou o arenoso? 

 

Após a apresentação do experimento e obtenção do resultado, sugere-se que os alunos respondam 

as seguintes perguntas: 

a) Qual foi o solo mais denso ao levantar as três garrafas? 

b) E qual o solo menos denso? 

c) Calcule a densidade encontrada em cada garrafa. (Se disponível a balança) 

d) Por que ocorre diferença de densidade entre os solos? 

e) Qual a importância da densidade no solo? 

f) Qual a relação existente entre porosidade e densidade do solo? 

 

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA OS PROFESSORES 

6.1. PERCEPÇÕES DO SENSO COMUM SOBRE A DENSIDADE DO SOLO 

Neste experimento pode-se utilizar somente o peso, a força ou a facilidade usada para levantar as 

garrafas como um indicador de densidade, ou então calcular a densidade do solo presente em cada garrafa 

com base na massa do solo seco e no volume da garrafa.  

É provável que o professor constate, antes do início do experimento, que a maioria de seus alunos 

ache que o solo arenoso é o menos denso por frequentemente ser mais solto, e o argiloso mais denso, por 

ser frequentemente mais duro. Esta é uma percepção do senso comum, decorrente da confusão entre os 

conceitos de textura, dureza e densidade do solo. 

A dureza é a resistência na consistência que o solo apresenta quando está seco, onde a coesão é 

máxima e a adesão nula (IBGE, 2007). A textura é a proporção relativa das frações granulométricas (areia, 

silte e argila) que compõem a massa do solo (SANTOS et al., 2005). A densidade representa a relação 

entre a massa de solo seco e o volume total ocupado, ou seja, o volume incluindo os espaços ocupados 

pela água e pelo ar (FERREIRA, 2010). 

Como se percebe são atributos físicos do solo muito distintos, mas que frequentemente são 

confundidos na percepção do senso comum, e até mesmo nos livros didáticos ou paradidáticos do ensino 

fundamental e médio. Nestes materiais didáticos é comum se referirem aos solos argilosos como sendo 

duros, densos e pouco permeáveis à água. No entanto esta afirmativa está equivocada, pois: a) também há 

solos arenosos duros; b) os solos argilosos são menos densos que os solos arenosos; c) a maior parte dos 



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

solos argilosos de regiões tropicais e subtropicais úmidas tem boa porosidade e boa permeabilidade à água, 

desde que não tenham sido compactados pelo uso humano. 

Desde a antiguidade há percepção de que os solos arenosos são mais densos, conforme se observa 

na seguinte citação: 

“Pesada é a pedra, e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que 

elas ambas” (Provérbios, 27:3) (STAMPS e ADAMS, 2002, p. 958). 

A citação do livro de Provérbios mostra que, quase mil anos a.C., já havia a clara percepção de que a 

areia e, por conseguinte, os solos arenosos são densos. Todavia, nas sociedades contemporâneas, nas 

quais o esforço braçal foi substituído, em grande parte, pelo uso de máquinas, perdeu-se esta noção que 

era do senso comum na antiguidade. 

 

6.2. RELAÇÕES ENTRE A DENSIDADE E OUTROS ATRIBUTOS FÍSICOS DO SOLO 

A densidade do solo, densidade aparente ou densidade global, é uma propriedade física muito 

utilizada para avaliar a estrutura do solo e corresponde à massa de solo seco por unidade de volume de 

solo, expressa em g/cm³. Reflete diretamente como as partículas estão dispostas no solo e a porosidade, ou 

seja, a estrutura em todos os seus aspectos. Portanto qualquer intervenção nestas partículas irá afetar a 

densidade diretamente (FERREIRA, 2010). Procura quantificar a relação massa/volume do solo em 

condições mais naturais possíveis (IBGE, 2007, p.255). 

Segundo Ferreira (2010), ao comparar diferentes solos se obtém valores de densidade distintos, 

reflexo da estrutura e porosidade que cada solo possui. Valores mais baixos de densidade estão associados 

a solos com estrutura granular, enquanto solos em blocos apresentam valores mais altos de densidade. É 

natural um solo mineral ter densidade maior que um orgânico, porque um determinado volume de matéria 

orgânica pesa menos que o mesmo volume de material mineral (LEPSCH, 2011). As diferenças existentes 

entre densidade nos solos é reflexo, de maneira geral, da diferença de porosidade, variando com a textura e 

a estrutura (COSTA, 2004). 

Podem-se associar os conceitos de densidade e porosidade por serem relações entre massa e 

volume dos constituintes do solo. A porosidade refere-se ao espaço, entre e dentro dos agregados, ocupado 

pelo ar ou pela água, sendo calculada a partir de medidas de densidade. O espaço poroso ocupado varia na 

razão inversa da densidade do solo (LEPSCH, 2011), pois quanto maior a densidade menor a porosidade, 

sendo o contrário também verdadeiro.  

Assim, ao contrário do que o senso comum nos leva a pensar, os solos arenosos são mais densos e, 

portanto, menos porosos que os solos argilosos. Embora os solos arenosos tenham muitos poros de 

diâmetro maior, que permitem a infiltração da água, estes apresentam poucos poros pequenos, que 

permitem a retenção da água no solo. Os solos argilosos, de regiões tropicais úmidas, como ocorre na 

maior parte do Brasil, apresentam adequada distribuição entre poros maiores (macroporos) e menores 

(microporos), de modo que possuem maior porosidade total, que é expressa pela menor densidade em 

comparação aos solos arenosos. 

 

6.3. IMPORTÂNCIA DA DENSIDADE DO SOLO 

A determinação da densidade aparente do solo é recomendada em praticamente todos os tipos de 

levantamentos, por ser de grande relevância em vários aspectos de seu manejo (IBGE, 2007, p. 255). Por 

estar diretamente relacionada à estrutura do solo, qualquer intervenção nas partículas afeta a densidade e, 
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consequentemente, o desenvolvimento de raízes será afetado. Podem ser alterados pelo uso e manejo do 

solo e pela modificação na disposição das partículas, sendo assim necessário o monitoramento dos valores 

de densidade ao longo do tempo (FERREIRA, 2010). 

É uma característica muito utilizada como indicativo da capacidade de armazenamento, da 

qualidade do solo e da disponibilidade de água e nutrientes para as plantas. A densidade reflete o 

comportamento dos solos no tocante à porosidade, permeabilidade, compacidade, taxa de infiltração, 

desenvolvimento de raízes, indica presença de material vulcânico no solo e grau de intemperização (IBGE, 

2007, p. 255). 

A compactação, ocasionada pelo uso intensivo e inadequado do solo, altera a consistência e a 

estrutura do solo, aumentando a densidade (FERREIRA, 2010) e dessa maneira reduzindo a proporção de 

poros, e dificultando a infiltração de água e trocas gasosas, podendo ser causada pelo tráfego intenso de 

máquinas, pessoas e animais. 

Segundo Lepsch (2011), a densidade do solo é aplicável nas tomadas de decisões por incluir o 

espaço poroso do solo. 

A porosidade exprime o volume total de poros contidos na amostra, sendo de extrema importância 

ao processo de infiltração, drenagem, retenção de água, difusão de nutrientes e crescimento de raízes, por 

revelar a permeabilidade quanto à capacidade de retenção de água e de nutrientes (IBGE, 2007, p. 246-

257).  

Alterações nas propriedades físicas do solo, como a densidade, afetam indiretamente o crescimento 

das plantas, modificando a resistência que o solo fornece ao crescimento das raízes (PEDROTTI e MELLO 

JÚNIOR, 2009) 

Para determinar a densidade do solo em laboratório o método mais usual é o do cilindro 

volumétrico, no qual um cilindro de volume conhecido é cravado na camada que se deseja analisar, e 

retirado do solo. Posteriormente seca-se a amostra de solo em uma estufa de 105 ºC e, através da relação 

entre a massa do solo seco e o volume do cilindro, se obtém a densidade (FERREIRA, 2010). 

 

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? 
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