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

 

2. OBJETIVOS 

a) Demonstrar que o solo tem diferentes horizontes; 

b) Demonstrar que os horizontes do solo (A, B e C) influenciam diferentemente o 

desenvolvimento das plantas; 

c) Discutir a importância da preservação do horizonte A do solo. 

 

3. MATERIAIS NECESSÁRIOS 

a) Amostras dos horizontes A, B e C de um perfil de solo (Figura 1). Estas amostras devem ser 

previamente coletadas em um barranco na beira de uma estrada ou rua, em um corte em uma 

área na qual houve retirada de solo, etc., desde que não tenha sido anteriormente alterado por 

terraplanagens ou aterros. O ideal seria que as amostras fossem coletadas pelos próprios 

alunos, em um barranco no terreno da escola (se houver) ou em uma rua próxima à escola (se 

for seguro e permitido pela direção da escola). 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. Neste caso deve-se apresentar aos alunos uma foto do solo onde foi 

coletado. Também é importante que os alunos possam manusear as amostras dos diferentes 

horizontes, observando diferenças existentes em termos de cor, dureza, pegajosidade, 

presença de raízes e organismos vivos. Deve-se estimular os alunos a perceber, 

principalmente, a presença de raízes, que é um ótimo indicador das condições favoráveis ao 

crescimento vegetal. 
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Figura 1. Perfil de solo observado em um barranco à beira da estrada, e seus respectivos 

horizontes (A, B, C) em Pinhais (PR). Foto: Marcelo Ricardo de Lima. 

 

b) Três vasos: Podem ser reaproveitados vasos de flores (Figura 2) que não são mais 

utilizados. Caso não se disponha, também podem ser utilizados copos descartáveis com furos 

no fundo para evitar acúmulo de água em caso de excessiva rega. 

c) Etiquetas: são importantes para identificar qual horizonte foi colocado em cada vaso. 

 

 

Figura 2. Vasos de flores que serão reaproveitados para implantação do experimento, com a 

identificação dos horizontes com etiquetas. Foto: Renata Moreira da Silva. 

 

d) Sementes de planta de rápido crescimento. Na Figura 3 são sugeridas sementes de triticale, 

porém pode ser sementes de alpiste, feijão, lentilha ou qualquer outra de crescimento rápido e 

fácil acesso. É interessante que a espécie escolhida seja usual na região, e reconhecida pelos 

alunos como relevante para a realidade local. 

 

Horizonte A 

Horizonte B 

Horizonte C 



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

 

Figura 3. Sementes que serão utilizadas para o experimento (pode ser utilizada qualquer 

espécie, desde que tenha crescimento rápido). Foto: Renata Moreira da Silva. 

 

4. PROCEDIMENTOS 

a) Se o solo coletado estiver em grandes blocos, pode-se utilizar um rolo de macarrão (ou uma 

garrafa de vidro vazia) para moer o solo, e deixá-lo mais solto (Figura 4). Se deixar torrões 

muito grandes, pode reduzir o contato do solo com as sementes, diminuindo a germinação das 

mesmas. 

 

 

Figura 4. Secagem das amostras de solo sobre folhas de jornal das amostras, e moagem com 

rolo de macarrão para não deixar torrões muito grandes. Foto: Renata Moreira da Silva. 

 

b) Colocar em cada vaso a amostra de um horizonte do solo, ou seja, um vaso terá amostra do 

horizonte A, outro do horizonte B, e o terceiro do horizonte C (Figura 5). Utilizar as etiquetas 

para identificar os respectivos horizontes. É interessante que os alunos participem ativamente 

desta etapa, e que seja discutido com eles a percepção das diferenças entre os horizontes do 

solo. 
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Figura 5. Preenchimento dos vasos com as amostras dos horizontes A, B, C. Cada horizonte 

foi colocado em um vaso diferente. Foto: Renata Moreira da Silva. 

 

c) Semear aproximadamente 20 sementes em cada vaso (Figura 6). Cobrir as sementes com 

solo. Cuidado para não deixar as sementes descobertas, nem enterrar demais as sementes. 

Quanto menor for a semente, menor deverá ser a profundidade de semeadura. É importante 

contar as sementes, colocando em cada um dos três vasos a mesma quantidade de sementes. 

 

 

Figura 6. Semeadura nos vasos. Deve-se cuidar para não deixar as sementes expostas, mas 

também não excessivamente cobertas. Foto: Renata Moreira da Silva. 

 

d) Os vasos devem ficar próximos a uma fonte de luz, como o pátio ou uma janela para as 

plantas se desenvolverem. Também é importante que ocorram regas frequentes (Figura 7), 

mas com cuidado para não molhar demais os vasos, para evitar o encharcamento do solo, pois 

as raízes da planta também precisam respirar. Mas também não deixar o solo seco para evitar 

que as plantas acabem morrendo por falta d’água. Também não se deve respingar a água com 

muita força sobre a superfície do solo, para evitar o descobrimento das sementes. 
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Figura 7. Rega do solo no vaso, após a semeadura. O solo no vaso deve permanecer úmido, 

nem seco, nem encharcado. Foto: Renata Moreira da Silva. 

 

e) O experimento demora em torno de duas semanas para que apresente resultados, 

dependendo da espécie vegetal que foi semeada e das condições meteorológicas. Também 

pode ocorrer que outras sementes, que já estavam no solo, comecem a se desenvolver. Neste 

caso podem-se remover manualmente ou cortar estas plantas espontâneas, que poderiam 

afetar o resultado do experimento. 

f) Quando o professor perceber que já há uma nítida diferença entre o desenvolvimento das 

plantas entre os vasos (Figura 8), o experimento deve ser concluído com a presença dos 

alunos. Deve ser avaliada a quantidade de plantas germinadas, a altura das plantas, e cor das 

folhas e, então, comparar os resultados entre os vasos. Se há disponibilidade de uma balança, 

também se podem cortar as plantas, rente ao solo, e pesar a parte aérea das plantas, 

avaliando a massa úmida obtida em cada vaso. 

 

 

Figura 8. Aparência das plantas ao final do experimento, mostrando diferenças de crescimento 

entre os vasos. Foto: Marcelo Ricardo de Lima. 
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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. Seria interessante escrever as respostas dos alunos.  

a) Os solos têm diferentes horizontes? 

b) Estes horizontes são diferentes (cor, dureza, pegajosidade, presença de raízes, 

etc.)? 

c) A planta terá respostas diferentes quando plantada em horizontes diferentes? 

 

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

a) Quais foram os diferentes horizontes identificados? 

b) O crescimento vegetal foi diferentes nos diferentes horizontes em termos de 

quantidade de sementes germinadas, altura de plantas, e massa de plantas (se foi pesado)? 

b) Por que as planta tem crescimento distinto quando semeadas em horizontes 

diferentes? 

c) O que acontece se o solo perder o horizonte A devido à erosão ou outro processo de 

degradação? 

 

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA OS PROFESSORES 

6.1. A FORMAÇÃO DO PERFIL DO SOLO E SEUS HORIZONTES 

O solo resulta da ação simultânea integrada do clima e organismos que atuam sobre 

um material de origem (geralmente rocha), que ocupa determinada paisagem ou relevo, 

durante certo período de tempo. Esses elementos (rocha, clima, organismos, relevo e tempo) 

são chamadas de fatores de formação de solo. Esses fatores são parte do meio ambiente e 

atuam de forma conjunta (LIMA e LIMA, 2007). 

Durante seu desenvolvimento (Figura 9) o solo sofre a ação de diversos processos de 

formação como perdas, transformações, transportes e adições. Esses processos são 

responsáveis pela transformação da rocha em solo, diferenciando-se desta por ser constituído 

de uma sucessão vertical de camadas que diferem entre si na cor, espessura, granulometria, 

conteúdo de matéria orgânica e nutrientes de plantas (LIMA e LIMA, 2007). 
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Figura 9. Sequência cronológica hipotética de evolução do perfil do solo (da esquerda para a 

direita). As letras A, B, C, R são os horizontes e camadas que constituem o solo. Fonte: Lima e 

Lima (2007). 

 

Quando um solo é cortado verticalmente, como em um barranco de estrada, é possível 

observar toda a sequência de distintos horizontes. A essa seção vertical, da superfície até o 

material geológico, dá-se o nome de perfil de solo (LEPSCH, 2010). 

Em solos inalterados em sua integridade estrutural de origem, um perfil típico pode ser 

dividido em três seções distintas denominadas de horizontes A, B e C (MENDONÇA, 2006). 

Além do A, B e C, existem outros horizontes, bem como nenhum destes é obrigatório 

para caracterizar um solo. Existem solos que somente possuem o horizonte A sobre a rocha 

(camada R). Outros solos possuem os horizontes A e C sobre a rocha, e finalmente há aqueles 

nos quais existem os horizonte A, B e C. Deve ser ressaltado que não há nenhuma espessura 

mínima ou máxima para nenhum destes horizontes. Por exemplo, há solos sem horizonte B ou 

C. Em outros solos o horizonte B possui apenas alguns centímetros de espessura, enquanto 

em outros pode ter vários metros (MORAES et al., 2014). 

Horizonte A - Segundo IBGE (2007) este é superficial, ou em sequencia aos orgânicos 

horizontes O ou H, com concentração de matéria orgânica decomposta e perda ou 

decomposição principalmente de componentes minerais. (ferro, alumínio e argila). Ressalta-se, 

no entanto, que no horizonte A predominam minerais e não a matéria orgânica. Reichert e 

Dalmolin (2009) afirmam que o horizonte A é porção do solo onde se encontra grande parte 

das raízes, podendo ser rica em nutrientes para as plantas devido à maior quantidade de 

matéria orgânica que ajuda a reter os mesmos. Ainda, segundo estes autores, é a parte do solo 

onde os nutrientes da rocha de origem estão mais prontamente disponíveis devido a 

intensidade de intemperismo que a rocha sofreu até a formação do horizonte. Com maior 

disponibilidade de nutrientes em relação aos outros horizontes, este é caracterizado como o 

mais importante, pois a planta tem um melhor desenvolvimento. 
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Horizonte B – Segundo IBGE (2007) este é um horizonte subsuperficial de 

acumulação de argila, Fe, Al, Si, húmus, CaCO3, CaSO4, ou de perda de CaCO3, ou de 

acumulação de sesquióxidos; ou com bom desenvolvimento estrutural. Reichert e Dalmolin 

(2009) explicitam que este horizonte situa-se abaixo do horizonte A. De acordo com estes 

autores, a quantidade de matéria orgânica, raízes bem como a atividade biológica, é menor do 

que o do horizonte A, devido a uma menor oxigenação e calor encontrados a tal profundidade. 

A planta pode ter dificuldade de extrair nutrientes, pois eles podem não estar prontamente 

disponíveis em decorrência do menor intemperismo (transformação) dos minerais (em solos 

mais jovens), ou da menor quantidade de matéria orgânica que nele existe. 

Horizonte C – Segundo IBGE (2007) este é um horizonte mineral de material 

inconsolidado sob o horizonte B (ou horizonte A na ausência deste), relativamente pouco 

afetado por processos pedogenéticos, a partir do qual o solo pode ou não ter se formado, sem 

ou com pouca expressão de propriedades identificadoras de qualquer outro horizonte principal. 

Segundo Reichert e Dalmolin (2009) este horizonte é a rocha intemperizada, onde há pouca 

matéria orgânica, os nutrientes para as plantas podem ser escassos e a estrutura do solo é 

pouco propícia para o crescimento de raízes. 

Para mais detalhes sobre os horizontes do solo, sugere-se ao professor a leitura do 

capítulo “Perfil do Solo e seus Horizontes” (LIMA e MELO, 2007), que faz parte do livro “O Solo 

no Meio Ambiente: abordagem para professores do ensino fundamental e médio”, o qual é 

encontrado disponível para download gratuito no site do Programa Solo na Escola/UFPR 

(www.escola.agrarias.ufpr.br). No mesmo site o professor irá encontrar a videoteca de solos, na 

qual há um vídeo que trata especificamente do perfil do solo e seus horizontes. 

 

6.2. A PERDA DE HORIZONTES DO SOLO E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

Infelizmente, em muitas regiões do Brasil, devido ao uso e manejo inadequados, tanto 

na área rural como urbana (Figura 10), o horizonte A já foi parcialmente ou totalmente 

removido por erosão, causando diminuição da qualidade ambiental do solo, já que sua 

restauração aos níveis originais é praticamente impossível (LIMA e MELO, 2007). 
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Figura 10. Área urbana na qual foram removidos os horizontes superficiais do solo e, mesmo 

após vários anos, não houve recuperação da vegetação, no Bairro Alto, em Curitiba (PR). Foto: 

Marcelo Ricardo de Lima. 

 

A perda do horizonte A (ou mesmo do horizonte B) pode ocorrer, na área urbana, em 

função das atividades de terraplanagem, que implicam no decapeamento do solo, visando a 

implantação de rodovias, ruas, casas, prédios, indústrias, etc. 

A comparação no crescimento das plantas entre os três vasos ressalta a relevância de 

manter e preservar o horizonte A do solo, pois é aquele que apresenta melhores condições 

para o crescimento vegetal. 

 

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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