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1. PÚBLICO SUGERIDO: Alunos a partir do 6º ano do ensino fundamental. 

 

2. OBJETIVO 

Demonstrar como ocorreu a formação do solo no decorrer do tempo com o auxílio de uma 

maquete. 

 

3. MATERIAIS 

a) Rocha inteira, que preferencialmente possa ser facilmente quebrada como, por exemplo, rochas 

sedimentares (arenito, siltito, argilito, folhelho). Também se podem usar pedaços de granito ou mármore já 

cortados, que podem ser conseguidos como refugo em marmorarias. Caso o professor não consiga 

encontrar rochas sedimentares friáveis ou refugos de mármore ou granito, pode-se utilizar isopor pintado de 

forma que represente uma rocha; 

b) Pedra brita (aquela de construção), com a cor mais próximo possível da rocha descrita no item 

anterior; 

b) Porção superficial mais escura do solo, denominada de horizonte A, seca e triturada (Figura 1); 

c) Porção vermelha, amarela ou marrom do solo denominada horizonte B, seco e triturado (Figura 1). 

Normalmente está situado abaixo do horizonte A, embora alguns solos não possuam o mesmo. Em geral o 

horizonte B não é escuro como o horizonte A, nem apresenta cores mescladas como o horizonte C; 

d) Porção que normalmente apresenta mescla de cores, que pode ou não conter presença de 

fragmentos de rocha, do solo denominado de horizonte C, seco e triturado (Figura 1). Normalmente este é o 

último horizonte antes da rocha, mas em solos muito profundos pode não estar aparecendo no perfil, pois o 

horizonte B pode ser muito espesso. 

d) Caixa de madeira, de papelão ou plástico resistente que possa ser dividida em partes iguais, para 

que nela possa ser representada a evolução da formação do solo (tamanho aproximado de 30 x 50 cm, 

podendo ser um pouco maior ou menor); 
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e) Cola branca escolar; 

f) Borrifador de água; 

 

 

Figura 1. Perfil de solo em Pinhais (PR) mostrando os diferentes horizontes encontrados. Foto: Marcelo 

Ricardo de Lima. 

 

Preferencialmente as amostras de horizonte A, B e C devem ser coletadas em algum barranco 

situado nas proximidades da escola, desde que não tenha sido anteriormente alterado por terraplanagens 

ou aterros. Se não há risco à segurança dos alunos, seria interessante que os próprios participassem na 

coleta das amostras no barranco. Caso as amostras estejam úmidas, deixar secando ao sol por 12 horas. 

Contudo, se não há um barranco dentro da escola, ou nas suas proximidades, o próprio professor deve 

coletar as amostras dos horizontes A, B e C, antes da aula, mas se possível deve apresentar aos alunos 

uma foto do solo onde foi coletado. 

 

4. PROCEDIMENTOS 

a) Caso a caixa (madeira, papelão) não tenha divisórias, a mesmo deve ser dividido em 5 partes 

iguais de 10 cm de largura (preferencialmente). Em cada marca de 10 cm colocar um separador, que pode 

ser feito de madeira, papelão, sua função será de impedir mistura de materiais. A caixa não precisa ser 

muito profunda (Figura 2). 

b) Lapidar, com uma ferramenta cortante, pedaços da rocha sedimentar friável nas medidas de 10 cm 

de largura por 2 cm de espessura. Esta etapa deve ser feita apenas por uma pessoa adulta, pois envolve o 

risco de ferimentos, por manusear com material cortante. 

c) No 1º espaço da caixa (à esquerda) colocam-se apenas pedaços de rocha (Figura 3). 

d) No 2º espaço colocam-se, de baixo para cima, mais pedaços de rocha (⅔ do que havia antes), um 

pouco de rocha fragmentada (utilizar a pedra brita), e 5 cm de material do horizonte A (solo de coloração 

mais escura) seco e destorroado (Figura 4). 

 

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1RNLE_enBR534BR534&es_sm=93&q=borrifador&spell=1&sa=X&ei=Fg2nU--IK_TKsQTN7YCoCQ&ved=0CBsQvwUoAA
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Figura 2. Caixa de papelão utilizada como base para a maquete. Foto: Jéssica Cristina Lozovei. 

 

 

Figura 3. Preenchimento do primeiro espaço da maquete (à esquerda) com fragmentos de rocha. Foto: 

Jéssica Cristina Lozovei. 

 

 

Figura 4. Preenchimento do segundo espaço da maquete. Foto: Jéssica Cristina Lozovei. 
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e) No 3º espaço colocar, de baixo para cima: pedaços de rocha (⅓ do inicial), rocha fragmentada 

(pedra brita), horizonte C e horizonte A (Figura 5). 

f) No 4º espaço colocar, de baixo para cima, pedaços de rocha inteira, rocha fragmentada (pedra 

brita), horizonte C (maior que o horizonte B), horizonte B e horizonte A (Figura 6). 

g) No 5º espaço (na direita) colocar, de baixo para cima, pedaços de rocha inteira, rocha fragmentada 

(pedra brita), horizonte C, horizonte B (maior que o horizonte C) e horizonte A (Figura 7). 

 

 

Figura 5. Preenchimento do terceiro espaço da maquete. Foto: Jéssica Cristina Lozovei. 

 

 

Figura 6. Preenchimento do quarto espaço da maquete. Foto: Jéssica Cristina Lozovei. 

 

 

Figura 7. Etapa final da montagem da maquete. Foto Jéssica Cristina Lozovei. 
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h) Para fixação dos materiais borrifar diversas vezes com solução de 50% de cola branca e 50% de 

água (Figura 8). Talvez seja necessário deixar secar e aplicar mais após um dia. 

 

 

Figura 8. Aplicação da mistura de água (50%) + cola (50%) sobre as amostras para fixação da maquete. 

 

i) O aspecto final desta maquete é observado na Figura 9. Podem-se colocar etiquetas para 

identificação de cada horizonte de solo. 

 

 

Figura 9. Aspecto da maquete elaborada pela Profa. Noely Maria Lesnau com seus alunos no Colégio 

Estadual para Surdos Alcindo Fanaya Júnior. Fonte: Lesnau et al. (2014). 

 

5. QUESTÕES E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

Após a montagem da maquete, podem ser feitas perguntas para os alunos, e assim o 

professor ter ideia da assimilação do conteúdo que foi feita por eles: 

a) De onde vem o solo? 

b) Qual é o horizonte mais jovem do solo? E o mais antigo? 

c) Quanto tempo leva para formar um solo?  
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6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA OS PROFESSORES 

Em 1877, o russo de Vasily V. Dokuchaev foi chamado para estudar os efeitos de uma grande seca 

nos solos da Ucrânia (LEPSCH, 2011). Após perceber as diferenças existentes entre os solos russos 

ucranianos, começou a fazer estudos e verificar quais fatores levavam a mais diferenças. Através disso, ele 

chegou à conclusão de que os principais fatores que contribuíam na formação do solo eram: clima, 

vegetação, relevo, tempo e organismos presentes do solo. Foi a partir disso que se iniciou a pedologia, ou 

seja, o estudo da ciência do solo. 

Assim, o clima, relevo e organismos atuam sobre o material de origem, ao longo de um determinado 

tempo para produzir o produto “solo” (Figura 10). 

 

 

Figura 10. Representação da atuação conjunta dos fatores para a formação do solo. Fonte: 

adaptado de Prado (1996). 

 

6.1. EFEITO DO MATERIAL DE ORIGEM NA FORMAÇÃO DO SOLO 

A rocha matriz é o fator mineral que origina o solo. As rochas, conforme a origem, sã classificadas 

em sedimentares, ígneas e metamórficas (Figura 11), e a sua textura e composição mineralógica 

influenciam diretamente no solo formado. Quando os solos são derivados de rochas basálticas, terão uma 

textura mais argilosa, enquanto os derivados de arenito serão arenosos (PRADO, 1996). Rochas com 

textura grossa (granito e gnaisse) desagregam-se mais facilmente do que rochas com textura fina (diabásio, 

riolito e basalto), mas os grãos com textura grossa demoram mais para serem afetados pela decomposição 

química (intemperismo químico), ou seja, irão gerar grânulos de solo maiores por não se degradar tão 

facilmente (AZAMBUJA, 1980).  

Para que haja a fragmentação da rocha, é necessária a ação de fatores químicos, biológicos e 

físicos (intemperismo). Eles agem nas áreas frágeis da rocha, gerando fraturas e rachaduras. Quanto 

menos desenvolvido por o solo, mais com a rocha ele se parecerá (LEPSCH, 2011). 

Para definir a coloração, há grande influência dos minerais que compõem a rocha, pois materiais 

ricos em quartzo darão uma cor mais clara ao solo, enquanto o óxido de ferro uma cor avermelhada 

(PRADO, 1996). 
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Figura 11. Exemplo de rocha metamórfica. Foto: Jéssica Cristina Lozovei. 

 

6.2. EFEITO DO CLIMA NA FORMAÇÃO DO SOLO 

O clima é um fator decisivo na formação dos solos, e nele se enquadram as mudanças de 

temperatura, precipitação (chuva) e pressão atmosférica (vento) e até mesmo alguns fatores biológicos que 

agem no solo (PRADO, 1996). 

Para compreender melhor os fatores que alteram o solo, é necessária a compreensão do termo 

“intemperismo”, que é o conjunto de ações que fazem a destruição da rocha que está exposta (AZAMBUJA, 

1980).  

O intemperismo químico ocorre através das reações químicas que podem ser acelerado pelo 

aumento da temperatura. As principais reações envolvidas no intemperismo químico são: oxidação, 

redução, hidratação, hidrólise, dissolução e carbonatação. 

Intemperismo físico é aquele que acontece através das ações do tempo, como o aquecimento, 

esfriamento e mudança de pressões na rocha. Há alterações na rocha através de variações de temperatura, 

havendo quebra da mesma por causa da contração e dilatação.  

 

6.3. EFEITO DO RELEVO NA FORMAÇÃO DO SOLO 

Segundo RESENDE et al., 2007, o relevo do solo está diretamente com o tempo de formação do 

mesmo. Em locais mais planos há maior infiltração da água, pois a declividade é capaz de condicionar 

maior ou menor infiltração de água, gerando solos mais profundos (Figura 12 - esquerda). Nas áreas em 

que há escorrimento dá água, ou seja, nas partes do terreno com maior declividade, a água da chuva tende 

a escorrer mais, gerando solos mais rasos (LEPSCH, 2011) (Figura 12 - centro). Em áreas com solo mais 

abaciado, geralmente próximos a rios ou banhados, há excesso de água, então esses solos perderão o 

óxido de ferro presente neles (redução do ferro), e ficarão com cor acinzentada (PRADO, 1996) (Figura 12 - 

direita). 

 



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

 

Figura 12. Maquete que mostra diferentes tipos de solos que podem ocorrer em uma paisagem. Material 

exposto na Exposição Didática de Solos do Programa Solo na Escola/UFPR. Foto: Marcelo Ricardo de 

Lima. 

 

6.4. EFEITO DOS ORGANISMOS NA FORMAÇÃO DO SOLO 

Entre os agentes que afetam a formação do solo temos os micros e macro organismos, inclusive a 

ação do homem auxiliando esse processo. A microfauna é composta pelos protozoários e nematoides que 

fazem a decomposição, juntamente com os microrganismos, como algas, fungos e bactérias. Já na 

macrofauna, encontramos minhocas, tatus, formigas, etc., que fazem principalmente a bioturbação
5
 no solo, 

e na macroflora (vegetação) presente no solo, que vai auxiliar na proteção contra processos erosivos 

(PRADO, 1996). Os animais são capazes de triturar e misturar o solo, e também fazer o transporte de 

minerais. 

A vegetação vai auxiliar principalmente a evitar erosão, pois numa mata densa, uma enxurrada não 

consegue transportar tantos resíduos quanto em mata aberta (AZAMBUJA, 1980). As raízes das plantas 

também auxiliarão no processo, já que suas raízes penetram no solo e contribuem para acelerar o 

intemperismo. Além disso, as raízes levam nutrientes para o solo, e as folhas que caem das árvores serão 

decompostas, virando matéria orgânica do solo (LEPSCH, 2011). 

A ação do ser humano também é importante nesse processo, já que este pode afetar o solo através 

da remoção da vegetação natural, aplicação de fertilizantes, compactação com maquinário pesado e 

irrigação (LEPSCH, 2011), dentre outras ações. 

 

6.5. EFEITO DO TEMPO NA FORMAÇÃO DO SOLO 

É necessário muito tempo para que a rocha se transforme em solo por ação dos demais fatores de 

formação. Não se sabe a quantidade exata de tempo que leva para a formação de um determinado solo, 

mas estima-se que são milhares ou até mesmo milhões de anos, pois é um processo geralmente muito 

lento.  

                                                           
5
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Solos mais jovens terão a ocorrência apenas do horizonte A, ou também do horizonte B. À medida 

que o solo evolui irá desenvolver o horizonte B (Figura 13). 

Solos mais antigos têm maior teor de areia e silte, que são as maiores partículas, já solos mais 

jovens possuem mais quantidade de argila (LIMA e LIMA, 2007). Deve-se lembrar de que a rocha vai se 

quebrando aos poucos, então pela lógica as partículas mais antigas serão as mais velhas, e as mais novas 

as menores, já que precisaram de mais tempo para se formar. 

 

 

 

Figura 13. Sequência cronológica hipotética de evolução do perfil do solo. As letras A, B, C, R são 

os horizontes e camadas que constituem o solo. Fonte: Lima e Lima (2005, p. 9). 

 

7. AVALIAÇÃO 

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

a) O professor e os alunos conseguiram montar a maquete a contento? 

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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