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

EXPERIMENTOTECA DE SOLOS 

DECOMPOSIÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA1 

 

Jéssica Karoline Fernandes Cordeiro
2
 

Nataly Rodrigues Soares
2
 

Marcelo Ricardo de Lima
3
 

 

 

1. PÚBLICO SUGERIDO: Alunos a partir do terceiro ano do ensino fundamental. Todavia, conforme o grau 

de escolaridade, a complexidade da discussão deverá ser adequada. 

 

2. OBJETIVO 

a) Demonstrar a decomposição dos restos vegetais no solo; 

b) Discutir como ocorre a decomposição da matéria orgânica no solo; 

c) Discutir a importância da matéria orgânica no solo. 

 

3. MATERIAIS 

a) Amostra de horizonte superficial do solo (cerca de 2 kg), preferencialmente de um local de mata; 

b) Cinco garrafas PET de 2 L, cortadas ao meio. Sugere-se que o professor corte as garrafas previamente 

com tesoura, para evitar que os alunos manuseiem objetos cortantes; 

c) Etiquetas e caneta; 

d) Restos vegetais: folhas de árvores, grama, plantas herbáceas, todas ainda verdes; 

e) Pinça comprida; 

f) Água. 

 

4. PROCEDIMENTOS 

Deve-se programar o experimento, pois o mesmo demanda pelo menos três a quatro semanas para 

apresentar algum resultado visual. Em condições de clima mais frio o tempo pode ser até maior. É 

necessário ter um local na sala de aula, ou na escola, onde possam ficar as garrafas durante o 

desenvolvimento do experimento. 

a) Colocar solo nas cinco garrafas PET cortadas, de modo a preencher cerca de 70% do volume 

(Figura 1). 
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Figura 1. Garrafa PET com 70 % do volume preenchido com solo. Foto: Jéssica Karoline Fernandes 

Cordeiro. 

 

b) Colocar resíduos vegetais frescos (ainda verdes) sobre o solo em uma das garrafas no primeiro 

dia do experimento (Figura 1). 

 

 

Figura 2. Colocação dos resíduos vegetais verdes na superfície do solo. Foto: Jéssica Karoline Fernandes 

Cordeiro. 
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b) Deixar a amostras num local protegido da chuva (para evitar encharcamento). Evite deixar o 

experimento em um local muito frio, pois pode diminuir a velocidade da decomposição. Também evite deixar 

em um local diretamente exposto ao sol, pois o solo tenderia a secar muito rápido, também diminuindo a 

velocidade da decomposição. 

c) Umedecer a amostra constantemente, para acelerar o processo de decomposição da matéria 

orgânica, mas não deixar o solo encharcado, para evitar que falte oxigênio para os organismos do solo. O 

solo deve permanecer úmido, e não encharcado ou seco. A manutenção da umidade e da aeração é um 

aspecto muito importante do experimento. 

d) Nas semanas seguintes fazer o mesmo procedimento descrito no item “a” nas demais garrafas 

aos 7, 14, 21 e 28 dias após a primeira garrafa. Ou seja, a cada semana uma nova garrafa irá receber 

resíduos verdes na superfície do solo. O ideal é fazer esta atividade sempre no mesmo dia da semana. Por 

exemplo, se o experimento começar em uma terça feira, nas terças feiras seguintes será acrescentado 

resíduos verdes em uma nova garrafa. Mantenha os mesmos cuidados já descritos nos itens “b” e “c”. O 

ideal é que os alunos participem da colocação dos resíduos verdes a cada semana em um dos potes, para 

eles acompanharem o que está acontecendo com os potes mais antigos. 

e) Ao final de 28 dias, a sequência das garrafas demonstra os estágios de decomposição da matéria 

orgânica. Numere a garrafa na qual os resíduos foram colocados primeiro com o número 5, a garrafa com 

os resíduos ainda verdes com o número 1 (Figura 2). 

 

 

Figura 3. Identificação das garrafas em diferentes etapas de decomposição no 28º dia do experimento. 

Foto: Jéssica Karoline Fernandes Cordeiro. 

 

f) Ao final do 28º dia o professor deve convidar os alunos para observarem o que ocorreu no 

experimento. Comece mostrando a garrafa número 1 com os resíduos verdes que acabaram de ser 

colocados na superfície do solo (Figura 4). 
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Figura 4. Garrafa número 1 - material fresco sobre a superfície do solo. Foto: Jéssica Karoline Fernandes 

Cordeiro. 

 

g) Em seguida mostre as garrafas 2 a 5, que apresentam as diferentes etapas da decomposição do 

material vegetal (Figuras 5 a 8). Pode-se revolver um pouco o material, com uma pinça comprida ou lápis, 

nas garrafas que receberam antes o material vegetal, para se observar se o material em contato direto com 

o solo está mais decomposto. Os resultados do experimento podem ser diferentes daqueles mostrados nas 

Figuras 5 a 8, em função da temperatura e umidade na qual o solo estava durante o experimento, ou da 

presença de maior ou menor quantidade de macro e microorganismos no solo utilizado. 

 

  

Figura 5. Garrafa número 2 – início da decomposição da matéria orgânica na qual ainda se percebe 

material verde. Foto: Jéssica Karoline Fernandes Cordeiro. 

 



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

  

Figura 6. Garrafa número 3 – o material orgânica começa a perder cor e aparência. Foto: Jéssica Karoline 

Fernandes Cordeiro. 

 

  

Figura 7. Garrafa número 4 – material orgânico começa a desaparecer da superfície do solo. Foto: Jéssica 

Karoline Fernandes Cordeiro. 

 

  

Figura 8. Garrafa número 5 - a superfície do solo já começando a ficar descoberta devido à decomposição 

da matéria orgânica. Foto: Jéssica Karoline Fernandes Cordeiro. 
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5. QUESTÕES E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

Questão para levantar a hipótese com os alunos antes de iniciar o experimento: 

a) O que acontece com os restos vegetais verdes se ficarem sobre o solo? 

Questões para discutir com os alunos após a conclusão do experimento:  

a) O que aconteceu com a coloração dos resíduos vegetais?  

b) Por que esses resíduos vegetais perderam a coloração original? 

c) Por que estes resíduos vegetais se alteraram? Quem fez esta alteração? 

d) O que é decomposição? 

e) Quais os tipos de decomposição (aeróbia ou anaeróbia)? Qual foi o tipo observado neste 

experimento? 

 

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO PROFESSOR 

6.1. A MATÉRIA ORGÂNICA NO SOLO 

Segundo Theng (1989, apud BAYER et al., 2008, p. 12), a matéria orgânica do solo é todo material 

de origem vegetal e/ou animal presente no solo, em variados estágios de decomposição, a biomassa 

microbiana, raízes e húmus os quais condicionam características químicas, físicas e biológicas ao solo. 

Quando se fala em matéria orgânica o primeiro pensamento que surge é de folhas secas cobrindo o 

solo, porém não se imaginam todos os processos que ocorrem até se transformar a matéria orgânica fresca 

em matéria orgânica do solo propriamente dita (matéria humificada). 

Os solos apresentam horizontes com particularidades distintas de presença de material orgânico e 

grau de alteração (CHAVES e GUERRA, 2006). 

Segundo Melo e Lima (2007) a matéria orgânica pode ser normalmente encontrada em proporção 

menor que 5 % no horizonte A dos solos, e nos outros horizontes em menores quantidades. Horizontes do 

solo com mais de 14 % de matéria orgânica são considerados orgânicos (SANTOS et al., 2013). Porém, a 

maioria dos solos brasileiros apresenta um ou poucos centímetros de horizonte orgânico, ou mesmo 

nenhum horizonte orgânico. 

Ao contrário do que muitos pensam, é rara a ocorrência de solos orgânicos no Brasil, ou seja, que 

apresentam horizontes orgânicos espessos. Normalmente ocorrem em várzeas muito mal drenadas ou em 

ambientes úmidos de altitude elevada, sendo os Organossolos predominantes em apenas 0,03% da área 

das unidades de mapeamento do Mapa de Solos do Brasil (SANTOS et al., 2011). Devido ao clima quente e 

úmido, que ocorre na maior parte do país, há um favorecimento da decomposição, e não a acumulação da 

matéria orgânica no solo. 

Em alguns livros didáticos da educação básica estes solos orgânicos (Organossolos) são descritos 

como “solos humíferos”. 

 

6.2. A DECOMPOSIÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA NO SOLO 

A decomposição é um processo natural, inverso à formação da matéria orgânica pelos vegetais. Ou 

seja, é o processo de quebra da matéria orgânica pela ação dos microrganismos do solo. 

Durante a decomposição há transformação dos constituintes da matéria orgânica (principalmente 

carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio) para a forma inorgânica, sendo este processo chamado de 
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mineralização. Por exemplo, o nitrogênio (N) ligado ao material orgânico (aminoácidos, proteínas, etc.) sofre 

mineralização e é liberado na forma inorgânica de amônio (NH4
+
). 

A decomposição pode ocorrer de duas formas: aeróbica (observada no experimento) e anaeróbica.  

A decomposição anaeróbica ocorre na ausência de oxigênio que se assemelha ao processo dos 

biodigestores. Como resultado da decomposição anaeróbia se tem como produto o biogás, que é 

constituído principalmente por metano e gás carbônico, além de outros gases. Deve ser destacado que o 

metano contribuiu mais para o efeito estufa na atmosfera do que o gás carbônico. 

A decomposição aeróbica ocorre na presença de oxigênio. A princípio, é esta decomposição que 

ocorreu no experimento, salvo se o mesmo foi mantido com o solo muito molhado. 

Os microrganismos decompositores aeróbios necessitam de oxigênio (O2) para que ocorra o 

processo biológico de transformação do material orgânico, tendo como resultado húmus, minerais, gás 

carbônico e água (Figura 9). A decomposição da matéria orgânica, neste experimento, foi observada no 

material vegetal sobre a superfície do solo, originado da parte aérea da planta. 

 

 

Figura 9. Representação esquemática da decomposição dos resíduos vegetais (floresta) e formação da 

fração húmica do solo (compostos orgânicos (carbono) extremamente pequenos, menores que os minerais 

da fração argila). Fonte: Melo e Lima (2007). 

 

A decomposição pode ser dividida em três etapas, e que ocorrem simultaneamente: a) lixiviação, 

perda rápida de material solúvel, pela ação da água da chuva; b) intemperismo, ruptura mecânica dos 

detritos; e c) ação biológica, fragmentação gradual e oxidação dos detritos pelos organismos vivos (HAAG 

et al., 1985, citados por SOUZA, 2003). 

A ação dos mecanismos que regulam o processo de decomposição, ao longo do tempo cria um 

gradiente de decomposição, em que as folhas recém caídas apresentam pouca transformação, enquanto as 

mais antigas se caracterizam por alto grau de modificação estrutural e química. Dessa forma, é 

relativamente fácil identificar, no campo, camadas sobrepostas de serapilheira em diferentes graus de 

decomposição (MOÇO, 2010, p. 7). 

 

6.3. A IMPORTÂNCIA DA MATÉRIA ORGÂNICA NO SOLO 

A matéria orgânica é importante para o crescimento de plantas em solos de ambientes tropicais e 

subtropicais. 

Dentre as funções da matéria orgânica, Mielniczuk (2008, p. 7) cita: a) é fonte de nutriente para as 

culturas; b) ajuda a reter nutrientes no solo; c) reduz a disponibilidade de elementos tóxicos; d) melhora a 
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estrutura do solo; e) favorece a infiltração e retenção de água nos poros menores que 0,05 mm 

(microporos); f) favorece a aeração do solo; g) fornece carbono e energia para os microrganismos. Dessa 

forma pode-se verificar a importância da matéria orgânica como indicador de qualidade do solo.  

Segundo Bayer e Mielniczuk (2008, p. 12-14), a matéria orgânica do solo, além de ser um dos 

componentes do fator produtivo solo, também afeta os seguintes atributos do solo:  

a) Características químicas: a matéria orgânica é fonte de nutriente, pois do seu processo de 

decomposição disponibiliza para plantas nutrientes como N, P e S. Outra característica química da matéria 

orgânica é a capacidade que possui de reter nutrientes que serão utilizados pelas plantas. Além disso, tem 

a capacidade de complexar elementos químicos como exemplo o alumínio que pode ser tóxico para as 

plantas. 

b) Características físicas: formação e estabilização de agregados, a interação da matéria orgânica 

com os minerais do solo em conjunto com as raízes permite a formação de agregados mais estáveis. 

c) Características biológicas: a matéria orgânica é fonte de carbono, energia e nutrientes que 

favorecem a atividade biológica do solo. 

 

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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