
 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA DE RESUMOS 
 

 

Editores 

Dinéia Tessaro 

Carlos Alberto Casali 

Elisandra Pocojeski 

Paulo Cesar Conceição 

Jéssica Camile da Silva 

Bruna Larissa Feix 

Jéssica Maiara Viceli 

 

Promoção      Realização   



SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIÊNCIA DO SOLO  
NÚCLEO ESTADUAL PARANÁ  

 

 

 

Diretoria  

Diretor: Dr. Oromar João Bertol – Emater - Curitiba  

Vice-Diretor: Prof. Dr. Jeferson Dieckow - UFPR - Curitiba  

Secretário: Prof. Dr. Paulo César Conceição - UTFPR - Dois Vizinhos  

Tesoureiro: Dr. Tiago Santos Telles - IAPAR – Londrina  

 

 

Todos os direitos reservados.  

É permitida a reprodução parcial, desde que citada a fonte.  

É proibida a reprodução total desta obra.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ficha catalográfica elaborada por Keli Rodrigues do Amaral CRB: 9/1559 

Biblioteca da UTFPR- Campus Dois Vizinhos            

S612          Simpósio Brasileiro de Educação em Solos (9.: 2018: Dois Vizinhos, PR). 

 

    Anais do 9ª Simpósio Brasileiro de Educação em Solos – SBES: Educação em 

solos no meio rural: entre as escolas e a extensão de 15 a 18 de maio de 2018. 

[recurso eletrônico] / Dinéia Tessaro et al. (Orgs.). - Dois Vizinhos: UTFPR, 

2018. 

PDF. 

420 p. il. 

 

ISBN: 978-65-00-03719-7  

 

1. Solos – Estudo e ensino. 2. Solos – Congressos. 3. Ciência do Solo - 

Congressos. I. Tessaro, Dinéia et al. (Orgs.) II. Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná – Dois Vizinhos. IV. Título 

 

                                                                                                                    CDD: 631.4 

 
 



Promoção 

 

 

Realização  

 

 

Apoio 

 

 

 

 

 

 

  



Comissões 
 

 

Comissão Organizadora 

Profa. Dra. Elisandra Pocojeski (UTFPR)  

Prof. Dr. Paulo Cesar Conceição (UTFPR) 

Prof. Dr. André Pellegrini (UTFPR) 

Prof. Dr. Carlos Alberto Casali (UTFPR) 

Profa. Dra. Dinéia Tessaro (UTFPR) 

 

Comissão Científica 

Profa. Dra. Dinéia Tessaro (UTFPR) 

Prof. Dr. Paulo Cesar Conceição (UTFPR) 

Profa. Dra. Leticia Sequinatto (UDESC) 

Profa. Dra. Mara Luciane Kovalski (UTFPR) 

Prof. Dr. Ricardo Simão Diniz Dalmolin (UFSM) 

Prof. Dra. Adriana de Fátima Meira Vital (UFCG) 

Prof. Dr. Marcelo Ricardo de Lima (UFPR) 

Prof. Dra. Cristine Carole Muggler (UFV) 

Prof. Dra. Fabiane Machado Vezzani (UFPR) 

Prof. Dra. Letícia Sequinatto (UDESC) 

MSc. Selma Barbosa Bastos (UFPR) 

Prof. Dr. Valentim Silva (UFPR-Litoral) 

Prof. Dra. Aline Lima de Oliveira Nepomuceno (UFS) 

Prof. Dr. Carlos Alberto Casali (UTFPR) 

 

 

 

 

 



IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM SOLOS 
EDUCAÇÃO EM SOLOS NO MEIO RURAL:  

 ENTRE AS ESCOLAS E A EXTENSÃO 
15 a 18 de maio de 2018, Dois Vizinhos-PR 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação 

 
O Simpósio Brasileiro de Educação em Solos é um evento bianual, promovido pela Sociedade 

Brasileira de Ciência do Solo (SBCS) e organizado por profissionais vinculados às instituições de 

ensino, pesquisa e extensão que atuam na área da Educação em Solos no país.  

A Educação em Solos vem permeando as atividades da SBCS desde a sua fundação em 1947, 

sendo que no II Congresso Brasileiro de Ciência do Solo (CBCS), realizado em 1949, foi montada a 

Comissão de “Uniformização dos Métodos de Estudo e de Representação do Solo e Ensino de Ciência 

do Solo” (Beck e Spier, 1991). Contudo, apenas a partir do XXI CBCS a participação dessa Comissão 

tornou-se constante, com trabalhos e discussões em plenário. O I, II e III Simpósio Brasileiro de 

Ensino de Solos (SBES) aconteceram respectivamente em 1994, 1995 e 1996 na Universidade 

Federal de Viçosa (MG), Universidade Federal de Santa Maria (RS) e na Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná, Campus Pato Branco (PR). Após um período sem ser organizado, apenas em 2008 

foi retomado o SBES, com o IV Simpósio organizado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de 

Queiroz da Universidade de São Paulo, sendo definido nesta oportunidade que o SBES teria 

periodicidade bianual. No CBCS, realizado em 2009 em Fortaleza (CE), a comissão da SBCS passou 

a ser denominada de “Comissão de Educação em Solos e Percepção Pública do Solo” e o evento 

passou a ser denominado de “Simpósio Brasileiro de Educação em Solos”, sendo a V edição realizada 

na Universidade Federal do Paraná em Curitiba (PR). Em 2012, ocorreu o VI SBES na cidade de 

Sobral (CE), sendo escolhida a cidade de Recife (PE) como sede do VII SBES em 2014. Em 2016 a 

cidade de São Paulo abrigou o VIII SBES. Os anais destes eventos são importantes para estudantes e 

profissionais que se dedicam à formação de recursos humanos por meio da educação e da 

popularização do conhecimento na área de Ciência do Solo. 

Seguindo a periodicidade bianual do evento, o IX Simpósio Brasileiro de Educação em Solos 

ocorreu entre os dias 15 a 18 de maio de 2018 e foi organizado pela UTFPR- Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná, na cidade de Dois Vizinhos (PR). Ele trouxe como temática 

“Educação em solos no meio rural: entre as escolas e a extensão”. 

O evento contou com a presença de profissionais e estudantes de todo o Brasil e teve por 

objetivo fomentar a discussão e o compartilhamento de informações de projetos de pesquisa, extensão 

e ensino na área de Ciência do Solo e correlatas, com efeitos diretos na sua popularização e no 

desenvolvimento de práticas educativas inovadoras, com profissionais das mais diversas áreas do 
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ensino. Com satisfação este objetivo foi alcançado neste momento ímpar, onde os estudiosos de todo 

o Brasil, que compartilham o sentimento de pertencimento à Educação em Solos, reuniram-se para 

promover o intercâmbio científico e extensionista, apresentar os resultados dos seus estudos, bem 

como debater os novos rumos a serem tomados nessa importante área. Destaca-se ainda a massiva 

participação de graduandos e pós-graduandos das ciências agrárias, em especial os vinculados à 

Ciência do Solo e Geociências, além de profissionais das Universidades Públicas e Privadas, 

Instituições de Pesquisa, Instituições de Extensão e Professores de Escolas Públicas e Privadas que 

atuam na Educação em Solos em ambientes formais e não formais de ensino. 

Devido à forte ligação da Região Sudoeste do Paraná com o meio rural, bem como a tradição 

no ensino de cursos ligados às ciências agrárias da UTFPR, Campus Dois Vizinhos, foi possível 

ampliar a participação dos extensionistas vinculados direta ou indiretamente à Ciência do Solo, 

promovendo ainda o debate a cerca da Conservação do solo e da biodiversidade, Segurança alimentar 

e Qualidade da água, por meio de mesas temáticas, palestras, oficinas, mini-cursos e apresentação de 

trabalhos. 
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Programação 
 

Dia 15/05/2018 (Terça-Feira) 

 
 

16h30 - Inscrições e recepção dos participantes 

16h30 - Recepção dos solos para o troca-troca 

19h30 – Palestra de abertura: Educação em solos. (Profa. Dra. Cristine Carole Muggler - UFV) 

20h30 - Atividade cultural e coquetel de abertura do evento 

 
 

Dia 16/05/2018 (Quarta-Feira) 

 
 

8h15 - Palestra: Desafios da educação em solos na extensão rural: Transferência ou construção do 

conhecimento?. (Dr. Oromar João Bertol – EMATER, Moderador José Marcos Froehlich - UFSM) 

09h45 - Intervalo / Sistema “troca-troca” de solos 

10h30 - Palestra: Popularização em solos: vendemos bem o peixe?. (Marcelo Ricardo de Lima – 

UFPR, Moderador José Marcos Froehlich - UFSM) 

12h15 - Intervalo para almoço 

13h30 - Apresentação oral de trabalhos 

14h30 - Apresentação de trabalhos em pôster 

15h30 – 18h30 - Mesa redonda temática: comunicação ou extensão?. (Moderador José Marcos 

Froehlich - UFSM). 

Educação em solos na extensão rural. (Edivan Possamai e Laércio Dallavechia) Solos e educação 

no campo. (Gelson Pelegrini - URI e Ademir José da Silva) 

Percepção da sociedade sobre solos. (Clístenes Williams Araújo do Nascimento - UFRPE) 

18h30 - Atividade cultural e encerramento das atividades do dia 

 
 

Dia 17/05/2018 (Quinta-Feira) 

 
 

08h15 – 12h15 - Minicursos de campo voltados a extensão rural. 

 A trincheira como ferramenta educativa em solos na extensão rural. (Prof. Dr. Luciano Colpo 

Gatiboni - UDESC) e Rachel Muylaert Locks Guimarães - UTFPR) 
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 Manejo em bacias hidrográficas. (Prof. Dr. Tales Tiecher - UFRGS e André Pelegrini - 

UTFPR) 

09h45 - 10h15 Intervalo 

08h15 – 12h15 - Minicursos voltados à educação: 

 Arte e solos: tinta e esculturas de solos. (Profa. Dra. Cristine Carole Muggler - UFV, Igor 

Dodico Fernandes Soares – UFV e, Luiz Otávio Glória de Almeida Soares - UFV) 

 Confecção de monolitos. (Leticia Sequinato - UDESC) 

 

 Funções do solo: ciclo da água e do carbono. (Jaqueline Pereira Machado de Oliveira - 

UNIOESTE) 

 Mídias digitais na educação em solos. (Marcelo Ricardo de Lima - UFPR) 

 Fauna do solo como ferramenta educacional. (Osmar Klauberg Filho - UDESC) 

 Compostagem e vermicompostagem. (Mônica Sarolli Silva de Mendonça Costa - UNOESC e 

Luiz Antonio de Mendonça Costa - UNIOSTE) 

 Teatro em Solos. (Adriana de Fátima Meira Vital - UFCG, Josiele Carlos Fortunato - UFCG e, 

José Ray Martins Farias - UFCG) 

12h15 Intervalo para almoço 

13h30 - 17h00 - Exposição de solos para estudantes do ensino básico e superior, realizada pelos 

palestrantes de cada minicurso. 

13h30 - 17h00 - Tarde de Campo: Plantas de cobertura. (Paulo César Conceição - UTFPR) 

20h - Jantar oficial do evento com pratos típicos da região 

 
 

Dia 18/05/2018 (Sexta-Feira) 

 
 

08h15 – 10h00 - Espaços de diálogos: 

 Educação em solos no ensino básico. (Moderadora Adriana Ribon – UEG) 

 Educação em solos no ensino superior. (Moderador Ricardo Simão Diniz  Dalmolin 

– UFSM) 

 Educação em solos na Pós-graduação. (Moderador Antônio Carlos de Azevedo - 

USP/ESALQ) 

 Educação em solos na extensão rural. (Moderador Leandro do Prado Wildner - EPAGRI) 

10h00 Intervalo/Sistema “troca-troca” de solos 
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10h30 Assembléia Geral 

12h15 Intervalo para almoço 

13h30 – 16h00 - Espaços de encaminhamentos. Os moderadores da manhã farão a explanação e 

encaminhamentos 

16h00 - Atividade cultural e encerramento das atividades do dia 

Dia 19/05/2018 (Sábado) 08h00 - Viagens técnicas: 

 Circuito de visita em agricultores orgânicos de Verê – Paraná. (Coordenador Leandro do 

Prado Wildner – EPAGRI) 

 Visita ao Astroblema em Coronel Vivida – Paraná. (Coordenadora: Márcia Regina Calegari – 

UNIOESTE) 
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RESUMO 

O solo é um verdadeiro mosaico de cores, texturas e consistências, que sustenta a vida e a arte com 

a terra, seja pela facilidade de acesso, aquisição e manipulação, sempre esteve presente na história 

da humanidade e em que pese o avanço das tecnologias do mundo contemporâneo, o uso de objetos 

artesanais, compondo o cotidiano das pessoas, é ainda bastante expressivo, mormente aqueles que 

têm o solo como matéria prima. Na região do Cariri paraibano essa tradição persiste na arte da 

loiça de barro, desenvolvida por mulheres da comunidade Ligeiro de Baixo, em Serra Branca, mas 

sofre com a desvalorização e o apoio das políticas públicas. O objetivo do trabalho é apresentar a 

percepção das “loiceiras” sobre sua arte. A metodologia constou da aplicação de questionário 

semiaberto sobre as atividades realizadas. Os resultados evidenciam a preocupação quanto ao 

prosseguimento da atividade, em função do desinteresse das novas gerações, além da ausência de 

incentivo e apoio por parte do poder público.  Apesar disso, nos desafios da vida e sob sol escaldante, 

essas valorosas mulheres guardam a certeza de que sua arte contribui para o resgate do saber 

milenário e valorização do solo, como proposta etnopedológica e da sociobiodiversidade. 

 

Palavras-chave: Etnopedologia, Solos, Cerâmica popular 

 

INTRODUÇÃO 

Os solos são muito importantes em nossa vida. Com sua multifuncionalidade o solo é também 

reservatório dos potenciais criativos da Natureza. Além do uso agrícola é matéria prima para uma 

diversidade de atividades humanas, estando presente nas pinturas corporais, rupestres, no tratamento 

de enfermidades, na alimentação humana e na confecção de peças ornamentais e utensílios para uso 

geral dos povos (ALVES; MARQUES, 2005). 

A arte e a técnica da cerâmica estão em plena vitalidade em nosso país. Aqui convivem as 

manifestações populares e as eruditas, a cerâmica artística, religiosa ou utilitária. Há uma grande 

tradição cerâmica no país, e a população não abdica de seu uso diário. Esses dois fatores, o da tradição 

e o do uso cotidiano, favorecem o permanente aperfeiçoamento e a possibilidade de aprimoramento 

expressivo.  

Por todo o Brasil ainda são encontradas comunidades onde mulheres exercem a arte da 

manipulação do solo, na confecção de peças, verdadeiras obras de arte, entretanto, em muitas 

localidades a atividade sofre com a possibilidade de extinção, face ao desinteresse dos descendentes, 

a ausência de políticas públicas que incentivem e estimulem a atividade e a valorização dos setores. 

Há um saber próprio, toda uma relação particular na complexidade da confecção da louça de barro, 

desde a coleta até a finalização da peça (MURAKAWA; RIBEIRO, 2009).  Esse conhecimento é 

objeto de estudo da Etnopedologia, que pode ser compreendido como o “conjunto de estudos 
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interdisciplinares, dedicado ao entendimento das interfaces existentes entre os solos, a espécie 

humana e os outros componentes dos ecossistemas”, como bem expressam Alves e Marques (2005).  

São consideradas ceramistas ou “loiceiras” as pessoas que atuam direta e regularmente na 

modelagem de cerâmica utilitária para venda durante ou após a execução do trabalho de campo. São 

em geral mulheres, agricultoras, camponesas.  

A “loiça de barro” é modelada artesanalmente, sem torno dentro de suas residências. A escolha do 

barro e a modelagem das peças, desde as famosas panelas de barro até as peças ornamentais, como 

bonecas, jarras, vasos e outras representações regionais, são atribuições das mulheres, que aprendem 

a arte desde pequenas, com suas mães, avós e tias.  

Embora a continuidade da atividade esteja ameaçada em função de diversos fatores, ainda é 

possível visitar comunidades na Paraíba onde o trabalho de loiça de barro ainda persiste, como Chã 

da Pia (Arara), Travessia (São José de Espinharas), Sítio Pia (Patos) e Ligeiro de Baixo (Serra 

Branca). Nesse cenário, objetivou-se com o presente estudo evidenciar a arte da loiça de barro a partir 

da percepção e observações durante a confecção da arte pelas Loiceiras do Cariri paraibano. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
O trabalho foi realizado na Comunidade do Sitio Ligeiro de Baixo, situada no município de Serra 

Branca, microrregião do Cariri Ocidental da Paraíba. A altitude é de 476 m, em uma latitude: 7° 29' 

14'' Sul Longitude: 36° 39' 51'' Oeste, o relevo é fortemente ondulado com presença de rochas e solos 

caracterizados em sua maioria como jovens, poucos profundos, predominando a ordem dos 

LUVISSOLOS (EMBRAPA 2013). 

Para a obtenção das informações foram visitadas as cinco (loiceiras) da localidade e realizada a 

aplicação de um questionário semiaberto, durante o acompanhamento de suas atividades de rotina 

com barro.  A pesquisa teve como base informações sobre as dificuldades na condução da atividade, 

apoio de fomento, valorização das peças, como também o repasse do conhecimento sobre a arte para 

as gerações futuras e o não interesse da mesma para prosseguir com os trabalhos, bem como a visão 

de cada uma sobre seu saber-fazer. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A manutenção do saber-fazer e costumes locais é percebida na própria produção da loiça de barro 

e no artesanato de modo geral. Todas as artesãs relataram que o aprendizado das técnicas foi passado 

por suas mães, quando ainda eram meninas e acompanhavam os afazeres delas. Estes ensinamentos 

foram assimilados gradativamente, no cotidiano e não de forma concentrada e rápida em um curso 

ou oficina.  

O trabalho é eminentemente feminino: a matéria-prima, o barro, é obtida em áreas próximas, em 

região de serra, escolhida pelas mulheres. Aos homens cabe o trabalho da retirada e transporte do 

barro, em sacos nas costas, em carroças ou em lombo de burro. Outra participação masculina aparece 

em fases bem específicas da produção, como a queima e o levantamento de peças grandes, embora 

aquelas que são sozinhas abracem todas as etapas com destemor. 

Acompanhando seu dia de atividade, observamos como seguem a passos rápidos aquelas mulheres 

valorosas: olhos que veem e ouvidos que ouvem, acostumados que estão com o som do barro que 

lhes empresta o sustento. Andam apressadas, como se soubessem exatamente onde encontrar o 

precioso recurso. Batem a vara, escutam o eco; apanham um punhado de barro, esfregam entre as 

mãos.  Cheiram. Reconhecem o material. É o local da coleta. 

Essas mulheres fazem seus objetos de cerâmica através de técnicas tradicionais, nas quais não 

aplicam nenhum mecanismo de industrialização. Tudo é simplicidade, cuidado, desvelo, exigindo 
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delas paciência, pois barro é preparado em sucessivas etapas: depois de coletado no campo, o barro 

seco, antes de ser armazenado e molhado, é quebrado em pequenos pedaços, para isso elas usam uma 

mão de pilão ou barrote de madeira para socar, em seguida, peneiram, acrescentando água.  

O barro então é amassado e re-amassado até que as artesãs, em sua vivência mágica com a arte de 

dar forma a terra, entendam que a pasta está pronta.  

Pronto o material, partem para a ação-criação. Sentadas na sala de casa, cercadas de barro, bacias 

com água, pedras, seixos, panos, elas começam a amassar o barro, moldando-o a seu bel prazer.  Eis 

que de repente, a argila toma forma, surge das suas mãos, a arte em formas diversas: panelas, bonecas, 

jarras, enfeites. Pronta, a peça é posta no forno, porque é preciso o calor para sustentar, para firmar.  

Somente os que passam intactos pela provação do fogo serão dignos de serem chamados ‘arte’.  

O espaço físico para produção da cerâmica é simples, normalmente na sala ou quarto da casa. As 

peças são então guardadas, em ambiente igualmente simples, pois simplicidade é sinônimo também 

dessas valorosas mulheres, para depois serem transportadas para o conhecimento geral, para a 

comercialização na simplicidade das feiras livres, que também são espaços de saber e de diálogo 

cultural dessa gente brava e valorosa. Há também peças que viajam quilômetros para enfeitar 

ambientes, emprestando a esses espaços o nome das loiceiras do Cariri. 

Apesar da negação, da invisibilidade e da ausência de apoio, nenhuma força externa tem sido 

suficiente para detê-las em sua satisfação pelo trabalho escolhido: vida simples, dia a dia desafiador, 

sol escaldante, futuro a construir, mas a alegria estampada na face dessas divas aponta para a certeza 

de que sua arte contribui para o resgate do saber de sua gente e valorização do solo em que se pisa e 

que mantém a vida. 

Embora alguns familiares ajudem nas atividades da confecção das loiças, durante o 

acompanhamento, ficou evidente a preocupação com o prosseguimento da atividade, uma vez que as 

novas gerações não demonstram interesse em aprender a arte com barro. Esse ponto se reflete 

igualmente nas dificuldades de comercialização, no transporte das peças para as feiras livres, na falta 

de apoio e incentivo por parte do poder público (Figura 01).  

Considerando o apelo social e ambiental da tradição da louça de barro, recorremos a Sachs (2002), 

quando considera que a sustentabilidade social é fundamental e tem como finalidade materializar os 

direitos e condições melhores de vida das populações para reduzir as diferenças entre os seus padrões 

de vida, a partir de políticas públicas que possam investir na potencialidade vocacional das 

populações. 

 

 
Figura 1 – Principais dificuldades apresentadas pelas loiceiras do Cariri. 
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A cultura e a tradição da louça de barro compõem a história da humanidade, e é, por esse elemento 

da sociobiodiversidade, que deve ter amparo legal. A esse propósito Santilli (2005) argumenta que a 

proteção dos conhecimentos tradicionais deve estar atrelada a ’políticas públicas’ que promovam e 

assegurem direitos econômicos, sociais e culturais. 

De acordo com as informações prestadas, segundo a percepção das loiceiras, e a depender da 

vontade das pessoas da comunidade, a arte com barro será preservada e repassada para as gerações 

futuras, seguindo a tradição manifestada no conhecimento obtido pelas loiceiras. 

 

CONCLUSÕES 
A pesquisa evidenciou a necessidade de investimento das políticas públicas para o setor cerâmico. 

Segundo o estudo de percepção, muitas são as dificuldades apontadas pelas loiceiras do Cariri; 

enormes os desafios enfrentados para dar visibilidade à sua atividade artística e cultural, preocupante 

o prosseguimento da atividade, o que implica numa urgente política preservacionista dessa 

manifestação cultural. A arte com terra não pode desaparecer; deve se perpetuar, ultrapassar barreiras 

espaciais, temporais. Arte é sinônimo de criação, de transformação, de vida.  
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RESUMO 

O objetivo do trabalho foi aportar ao processo de fortalecimento do conhecimento local e relatar a 

experiência desenvolvida com estudantes da Instituição Educativa Agroambiental Misak Piscitau na 

Colômbia. Para este trabalho utilizou-se a metodologia de oficinas, sendo divido o tempo em dois 

momentos, um momento de conhecimento e outro de sabedoria das temáticas. Utilizando esta 

metodologia percebeu-se que houve o diálogo de saberes sobre solos, fases lunares, manejo de 

cultivos e celebrações. Assim, conclui-se que a construção do conhecimento complexo para o povo 

Misak é um tema político para a defesa da vida; e que esta metodologia é adequada para estes 

intercâmbios. 

 

Palavras-chave: educação em solos, povo Misak, conhecimento complexo 

 
INTRODUÇÃO 

Estamos presenciando muitas catástrofes ambientais, que estão sendo relatadas pela literatura 

científica e cinzenta (POBLACIÓN, 1992), que denominam este momento de “mudança climática”. 

O conhecimento científico avançou sem precedentes na história da humanidade (SCIMAGO 

JOURNAL, 2018) porém, parece que o conhecimento científico não está sendo utilizado, pois está 

em um formato que desconsidera o conhecimento local. 

Por essa razão, a ciência começa a utilizar o enfoque socioecológico em suas metodologias, 

realizando assim pesquisas etnocientíficas; por compreender que há a necessidade de integração dos 

conhecimentos científico e local para construir um conhecimento complexo (MORIN, 2003). Assim, 

a educação em Solos depende do encontro entre o conhecimento e a sabedoria. O conhecimento, 

definido como o ato ou efeito de abstrair a ideia ou noção do tema, e a sabedoria sendo o que fazer 

com esse conhecimento (FERREIRA, 2014). Este encontro, entre o conhecimento e sabedoria, deve 

iniciar com o diálogo de saberes entre técnicos e comunidades 

locais (KROPF; LIMA, 1998; LEFF, 2009). 

Deste diálogo constrói-se o conhecimento complexo, considerado o mais adequado para a gestão 

e manejo do geoambiente, por ser um conhecimento em que se considera o processo que há nos 

territórios e por ser culturalmente aceito pelas comunidades rurais, pelo fato de nele haver sua 

identidade cultural (MATOS et al., 2014; TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2014). 

Nesse sentido, tendo o solo como organizador dos grupos sociais e determinante para caracterizar 

um povo (RATZEL, 2011), a valorização do conhecimento local no processo derecuperação agrícola 

das terras, juntamente com o conhecimento do manejo do solo se faz importante para a permanência 

do povo no território e autonomia alimentar (AVILA; AYALA, 2017; RATZEL, 2011). De posse 

mailto:vagnerlopess@yahoo.com.br
mailto:vagnerlopess@yahoo.com.br
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destas informações, o objetivo deste trabalho foi aportar ao processo de fortalecimento do 

conhecimento local e relatar a experiência desenvolvida com estudantes da Instituição Educativa 

Agroambiental Misak Piscitau na Colômbia. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A experiência foi realizada na Instituição Educativa Agroambiental Misak Piscitau, localizada no 

Resguardo Indígena de Piscitao, município de Piendamó, Colômbia. Esta instituição é um colégio de 

ensino fundamental e médio, que é reconhecido pelo Estado Colombiano, e na sua estrutura curricular 

além do currículo base tem outras disciplinas que o povo Misak elegeu para fortalecer sua cultura 

sendo as aulas nos idiomas espanhol e Namuy Wam (idioma Misak). A Instituição é freqüentada por 

aproximadamente 230 estudantes. O trabalho foi realizado com 21 jovens que estavam matriculados 

no componente pedagógico agroambiental (CPA). No CPA os estudantes desenvolvem atividades 

relacionadas ao manejo agroambiental de cultivos e criações importantes para o sustento de suas 

famílias. 

O trabalho foi realizado durante os anos de 2016 e 2017, com oficinas temáticas de vermi- 

compostagem, biopreparados e conhecimento local sobre solos e território. Essas temáticas foram 

escolhidas pelos professores e técnicos do Resguardo Indígena, por serem temas que necessitavam 

de fortalecimento e resgate de algumas práticas junto à comunidade. 

As oficinas foram marcadas por dois momentos, no primeiro realizou-se uma apresentação sobre 

o tema para verificar o conhecimento que os jovens detinham sobre o solo e suas práticas de manejo. 

No segundo momento, ocorreu a parte prática com os seguintes temas: a) elaboração de vermi-

composto: b) elaboração de biopreparados e c) conhecimento local sobre os solos e território. Na 

elaboração do vermi-composto utilizou-se esterco bovino, bagaço de cana de açúcar e minhoca 

“vermelha da Califórnia” que posteriormente foi utilizado para adubação das hortas e cultivos; para 

elaboração do biopreparado, também conhecido como “super magro” (ONU. FAO, 2013) utilizou-se 

recipientes com capacidade para 200 litros. O biopreparado também serve para a fertilização das 

hortas e cultivos locais. Por fim fez-se uma oficina sobre o conhecimento local, referente à temática 

de solos e território, com o objetivo de verificar a transmissão do conhecimento entre as gerações. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Instituição Educativa Agroambiental Misak Piscitau segue o currículo mínimo estabelecido pelo 

Ministério de Educação da Colômbia, sendo que esta comunidade está em um processo de 

fortalecimento da cultura Misak e para isso incluíram no currículo da Instituição Educativa um 

componente pedagógico chamado de Agroambiental. Este componente visa fortalecer a cultura 

agrária do povo. Neste sentido, os estudantes participam de práticas agrícolas de base ecológica, e 

geram conhecimento na Instituição Educativa que é levado às famílias pelos próprios estudantes. 

As oficinas (Figura 1abc) propiciaram aos estudantes uma discussão sobre o manejo adequado do 

solo envolvendo o conhecimento científico e local. Na parte inicial da oficina, os estudantes 

expuseram qual a percepção que eles tinham de solo, plantas, clima, fases da lua e sua relação com o 

fortalecimento do território e cultura Misak. Além disso, o povo Misak quer promover uma 

agricultura de base ecológica, onde se discutiu uma série de atividades para fortalecer técnicas de 

manejo ecológico para as suas principais culturas: café, milho, feijão, mandioca, banana, batata, 

cebola, alho e plantas medicinais. 
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a) b) c) 

Figura 1. Oficina com estudantes: discussão sobre ingredientes locais para realização de 

biopreparados (a); Elaboração de biopreparado (b); Calendários de manejo, lunar e celebrações (c). 

 

Na segunda etapa da oficina onde foi realizado a capacitação e a gestão do manejo dos fertilizantes 

para cada cultivo, sendo que sua importância é para a mudança de base de produção agrícola, 

passando de uma base convencional para uma base ecológica. 

Houve uma ampla reflexão, em que para a cultura Misak, o território é formado pela vida 

socioeconômica, a vida espiritual e subjetiva, e a vida material, nesta última está o solo como parte 

fundamental da vida no território. Além disso, há a articulação do conhecimento do solo com outros 

saberes próprios do etnoconhecimento. Em conjunto, conseguiu-se articular os conhecimentos e 

elaborar o calendário lunar, climático juntamente com o de celebrações e sua articulação com o 

manejo de solos. Porém, há algumas dificuldades no processo de produção agropecuária que 

necessitam de um conhecimento mais específico e profundo. Nesse momento verificamos a 

articulação dos dois conhecimentos científico e local, em que o local detém o conhecimento do “todo” 

do território e o científico do “específico” no território, assim os conhecimentos se articulam, e geram 

o conhecimento complexo (MORIN, 2003) sobre o território. 

Assim, percebe-se que para gerir territórios sustentáveis é necessário à geração do conhecimento 

complexo, sendo que para isso há a necessidade do diálogo de saberes e o processo de fortalecimento 

do conhecimento local, em que o aporte do conhecimento científico a esse processo é na 

especificidade das ciências. 

 

CONCLUSÕES 

O intercambio de conhecimento é importante para a apropriação dos conhecimentos no território 

e para a construção do conhecimento complexo. Este conhecimento para o povo Misak é um tema 

político no fortalecimento da defesa da vida; esta metodologia é adequada para estes intercâmbios. 
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RESUMO 

A popularização da ciência do solo é um fundamento de grande importância para a comunidade 

em um todo. A base de qualquer sociedade é a educação, contudo o presente trabalho buscou 

analisar por meio de pesquisa quantitativa o conhecimento de senso comum quanto á temática, afins 

de introduzir vídeos educativos buscando proporcionar uma melhor estratégia para a educação 

básica de ensino do solo popularizada a partir de plataformas digitais. A pesquisa foi desenvolvida 

através de uma plataforma virtual (Surveymonkey), onde foi gerado um link com questões para 

consolidar os resultados, totalizando 100 respostas, as quais nos possibilitou aceitar que é 

necessário o uso de plataformas virtuais bem como o recurso audiovisual para tornar o alunado 

caída vez mais motivado ao conteúdo, despertando assim futuros interesses vocacionais. 

 

Palavras-chave: Pesquisa, educação, sociedade, escola, internet 
 

INTRODUÇÃO 

No momento atual percebemos um ápice nas mídias sociais a qual vem conseguindo cada vez mais 

um espaço no dia a dia de cada cidadão na maioria das vezes na forma de vídeos. Por meio destes é 

possível polarizar o conhecimento adquirido em qualquer instituição de ensino assim tornando mais 

fácil o acesso da comunidade ao conhecimento científico. Toda corporação de ensino possui a 

responsabilidade de produzir saberes, e a maneira mais justa de contribuir para o crescimento da 

educação além de possibilitar a aquisição de novos conhecimentos é incluir estratégias para melhorar 

o ensino do nosso país. 

Na maioria das vezes a informação é passada de forma espontânea no ensino-aprendizagem, mas 

o modo como qual expressamos o nosso conhecimento é o ponto chave para tornar o assunto mais 

didático. Vídeos educativos surgem como uma alternativa essencial para a compreensão do conteúdo 

exposto em sala de aula, a fins de tornar o assunto mais atraente e possibilitar uma melhor fixação do 

conteúdo tratado, o recurso de vídeos educativos chega a mudar a percepção de muitos alunos (JESUS 

et al., 2013; OLIVEIRA et al., 2016). 

As plataformas digitais (sites, redes sociais) contribuem para que a informação seja popularizada, 

bem como a fixação do conteúdo em um momento continuado, fornecendo um espaço para a inovação 

da educação (SOUSA, MOITA, CARVALHO, 2011). 

O tema solo é um assunto pouco discutido nas redes de ensino, porém de grande valia para a 

sociedade, é necessário que haja um maior diálogo nas instituições sobre sua importância ambiental 

e/ou econômica bem como os fatores que influenciam a sua formação até o seu manejo e conservação. 

Assim passamos a perceber a real importância que devemos prestar aos nossos recursos, e enxergar 

que o solo não é apenas uma superfície de apoio, mais sim uma base de produção de infinitos bens. 

Contudo, o presente trabalho objetivou avaliar com base na aceitação da comunidade a utilização 
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de vídeos educativos para ser usado como instrumento de ensino aprendizagem possibilitando o uso 

de plataformas digitais na propagação e fixação da ciência do solo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi desenvolvida por estudantes de Engenharia Ambiental e Agronomia da 

Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, campus Pombal PB em um período de vinte dias, 

foi disponibilizado um link para a sociedade via redes sociais como um qual este direcionava a uma 

plataforma online contendo algumas perguntas com tempo médio de resposta de 2 minutos, das quais 

tratavam sobre os conhecimentos da ciência do solo e metodologia hoje usada para introduzir este 

conteúdo nas salas de aula. 

O software utilizado foi o de desenvolvimento de pesquisas online Surveymonkey, possibilitando 

uma coleta de dados por meio de entrevista quantitativa do público alvo como as redes sociais. Foram 

contabilizados 100 formulários de respostas onde em seguida submetido a análise e os dados 

quantitativos transformados em figuras para compreensão dos resultados. 
 

Figura 1 - Etapas adotadas durante a pesquisa 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com os resultados obtidos a partir da pesquisa podemos afirmar por unanimidade que a 

população participante já ouviu falar no termo “solo” (FIGURA 2, QUESTÃO 1). Contudo de uma 

forma ou de outra esta parcela possui algum conhecimento sobre o assunto, porém na maioria das 

vezes desconsidera a informação, ignorando a busca por mais conhecimentos sobre o assunto, e assim 

acaba tornando este cada dia menos valorizado (ARSENOVICZ; CONCEIÇÃO, 2016). 

A metodologia de ensino é algo bastante relativo, pois de acordo com Anastasiou (1997), enquanto 

estamos estudando a maneira mais adequada para passar uma informação adiante surgem novas 

técnicas e recursos a serem usados. A questão 2 (A metodologia utilizada no meio acadêmico é eficaz 

na compressão do conteúdo?, FIGURA 2) confirma uma aceitação na metodologia adotada hoje nas 

escolas, porém se analisarmos a questão 3 (Em sua opinião, utilizar vídeos educativos para a 

abordagem do assunto é uma ferramenta dinâmica e que pode ajudar na compreensão do conteúdo 

pelo alunado?, FIGURA 2) e questão 4 (Em sua opinião, utilizar plataformas digitais como sites, 

redes sociais entre outros, para a abordagem do assunto é uma ferramenta que pode auxiliar o 

conteúdo visto em sala e na aquisição de novos conhecimentos?, FIGURA 2), constatamos uma 

divergência nas respostas, pois a questão 3 e 4 afirma em seus resultados a necessidade da 
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incrementação de novos recursos no ensino aprendizagem. 
 

Figura 2 - Resultados dos formulários de respostas 
 

Analisando a figura 3 (De que forma você teve contato com o assunto?), nos deparamos com a 

ausência da popularização da informação relacionada a ciência do solo em sites e redes sociais, visto 

que na atualidade estes são instrumentos essenciais que podem auxiliar a educação. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Resultados dos formulários de respostas 

 

CONCLUSÕES 

A presença de plataformas digitais possibilita não só a pesquisa dos alunos ao conteúdo, mas 

principalmente o contato com este e o assunto, além de oportunizar a fixação dos assuntos vistos em 

sala. Os vídeos educativos promovem assimilar todo o assunto com a prática muitas vezes ausente 

em redes de ensino. 

Produzir os vídeos requer todo um estudo e tempo, assim possibilita para com que o produtor tenha 

esse contato, beneficiando não só a sociedade como também um grupo de pessoas que busca 
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popularizar esse conhecimento para a comunidade em geral. 
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RESUMO 

O presente trabalho teve o objetivo de elaborar atividades que permitam a compreensão da formação 

do solo, as suas características, sua inteiração tanto com o ambiente físico (vegetação, clima...) 

quanto social (uso do solo). Portanto, as atividades organizadas foram aplicadas através da 

metodologia de oficina para alunos do 8º ano do Ensino Fundamental II. Acredita-se que a Geografia 

escolar pretende manter o aluno ativo em suas reflexões sobre o espaço, mesmo enfrentando algumas 

lacunas no processo de ensino e aprendizagem. Dessa maneira, foi pensado sobre o ensino de solo, 

em que o aluno estivesse em contato e interação com o mesmo, para o melhor entendimento sobre a 

dinâmica desse recurso natural. 

 

Palavras-chave: Ensino de Geografia, Pedologia, Educação 

 
INTRODUÇÃO 

A Geografia como disciplina escolar consiste em interligar toda a consciência de 

espacialidade, dos fenômenos observados, diretamente ou não (CAVALCANTE, 2002). Logo, o 

ensino dessa ciência, objetiva-se em produzir a constante reflexão sobre o ambiente vivido, sobre os 

elementos e processos naturais presentes no espaço e sobre o espaço produzido e intensificado pelo 

homem (AFONSO & ARMOND, 2009). Nessa perspectiva, o ensino do conhecimento sobre o solo 

dentro da Geografia está associado a aprender sobre a percepção e interação dos elementos que fazem 

parte do meio físico sobre a superfície terrestre, sobre o uso e ocupação do solo e das atividades 

econômicas desenvolvidas sobre o mesmo (ALVES & SOUZA, 2015). 

Uma vez que, o solo é conceituado como componente dos sistemas terrestres naturais ou 

antropizados, sobre essa influência é considerado um recurso natural e essencial, sendo importante a 

ser estudado por estar associado a produção de alimento e conservação de ecossistemas (LIMA, 

2005). Visto que os conhecimentos sobre o solo estão ligados à Geografia Física e, portanto, possuem 

seus elementos marcados na paisagem (AFONSO & ARMOND, 2009). Já que, os conceitos ligados 

à dinâmica, evolução e complexidades estão intrinsecamente relacionados aos entendimentos sobre 

os fenômenos naturais e, consequentemente, ligados aos aspectos da Geografia Física (AFONSO & 

ARMOND, 2009). 

A questão é que o ensino de Geografia, e precisamente o de Geografia Física, é marcado pela 

memorização, realizado com abordagens superficiais no Ensino Fundamental e Médio e sem a 

integralização Sociedade e Natureza, o que considera também, a despreparação de professores sobre 

os métodos para o ensino da área (AFONSO, 2015). Segundo Lima (2005), em relação ao livro 

didático, o solo é tratado em exercícios que só colaboram para o desenvolvimento da memorização 

de conteúdo, o que dificulta o ato de envolver o aluno a raciocinar, imaginar e criar no processo de 

ensino e aprendizagem. Portanto, o problema considerado de maior força que envolve essas questões 

e a esse trabalho corresponde a metodologias empregadas no processo de abordagem do conteúdo 

mailto:sfernandesdeandrade@yahoo.com.br
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solo, pois, através da incorporação de novos procedimentos metodológicos, para a prática docente de 

Geografia, resulta em levar o aluno a uma compreensão mais aprofundada e mais consciente da 

realidade (AFONSO & ARMOND, 2009). 

Dessa forma, a metodologia baseou-se em algumas etapas de atividades com os seguintes 

objetivos: apresentar alguns temas relacionados aos conteúdos sobre solo, como formação do solo, 

tipos de solo, uso do solo...; analisar o solo por meio de procedimentos que busque aproximar o 

contato do aluno, como: contato com amostras de solos, experimentos, pinturas...; comparar os tipos 

de vegetação que solos com características diferentes podem apresentar. E através da oficina, 

intitulada “Conhecendo o solo” realizada com uma turma do 8º ano do Ensino Fundamental II do 

CEMSTIAC1, desempenhada no Laboratório de Geologia e Análise Sedimentar da Universidade 

Federal Fluminense, em 2017. A ideia era que o aluno pudesse entender o valor desse recurso natural 

e que ele tivesse uma experiência pessoal com o solo. Esse conhecimento e essa vivência corrobora 

com Dominguez e Negrin (1998), onde afirmam a necessidade do "conhecer e aprender a vida 

dinâmica do solo e do carecer de sua conservação”. Já que práticas desse gênero fazem com que os 

alunos confrontem a realidade com a teoria em um processo de produção e aplicação do conhecimento 

sobre as dinâmicas da natureza e cria-se uma consciência ambiental (AFONSO & ARMOND, 2009). 

Além disso, está dentro do que propõe os Parâmetros Curriculares Nacionais ao considerar que 

“professores e alunos deverão procurar entender que Sociedade e Natureza constituem a base material 

ou física sobre a qual o espaço geográfico é construído” (BRASIL, 1998). E pesquisas como Soil in 

science teaching at the Elementary School, de Marcelo Lima. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

A oficina “Conhecendo o solo” foi realizada no Laboratório de Geologia e Análise Sedimentar 

da Universidade Federal Fluminense, com duração de 3 hrs, na cidade de Campos dos Goytacazes – 

RJ. Etiveram presentes de 22 alunos. Os materiais utilizados na oficina foram papel A4, amostra de 

rocha e de solo, cola, pincel, planta cactosa e um que possua características diferentes da cactosa, 

bicarbonato de sódio, vinagre e peneiras (malha 200 mm). O trabalho foi realizado por meio do 

método de oficina que, segundo Ander -Egg (1991), são estáveis e dinâmicas, por elas possibilitarem 

interações entre diversos conhecimentos, habilidades, competências e valores sobre a temática. Foram 

elaboradas quatro atividades que cumpriram a respectiva ordem colocada abaixo. E que ao concluí-

las, os alunos responderiam um questionário: 

Atividade 1: para a abordar o conteúdo de formação do solo, foi apresentado aos alunos um exemplo 

de rocha, tipos de intemperismo e os fatores2 que compõe o solo, que atuam para a fragmentação da 

rocha e formação do solo. Em seguida, algumas amostras de solo foram expostas para a comparação 

com a rocha. Perguntas: Qual a diferença da rocha para as amostras de solo? O que fez a rocha se 

fragmentar? 

Atividade 2: os alunos tiveram contato com amostras de solo arenoso, argiloso, siltoso, e também foi 

executado um procedimento de velocidade de percolação da água sobre as amostras apresentadas. 

Foram abordadas as características dos solos de acordo com a textura, granulometria, permeabilidade 

e também a cor do solo. Pergunta: Em qual solo ocorreu a rápida e a menor infiltração? 

Atividade 3: os alunos peneiraram amostras de solo, sendo possível observar a granulometria. Em 

seguida, elaboraram uma tinta com amostras de solo peneiradas, com adição de cola e água. Para 

finalizar, pintaram perfis de solo semelhante aos das diferentes figuras apresentadas. 

Atividade 4: para abordar o conteúdo sobre pH do solo, ocorreu a atividade para descobrir qual 

categoria de pH que a amostra de solo apresentava, em alcalino, ácido ou neutro. A atividade foi 

realizada com duas amostras de solo iguais, em uma foram adicionados água e o bicarbonato de sódio, 
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na outra, apenas vinagre. No caso, se a amostra com bicarbonato de sódio efervescesse o solo seria 

considerado como ácido, e considerado básico se a amostra de vinagre efervesce. Pergunta: Em qual 

solução a amostra efervesceu, ela é ácida ou básica? 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados sobre a oficina são qualitativos. As respostas obtidas sobre a atividade 1, através 

das perguntas foram: “qual a diferença da rocha para as amostras de solo? O que fez a rocha se 

transformar em grãos menores?”, a primeira pergunta foi respondida como “A rocha é maior e o solo 

tem um monte de grãos menores”, sobre a segunda pergunta os alunos colocaram “Por causa da chuva, 

do sol e do vento” e outros acrescentaram a ação do intemperismo. Identifica-se, portanto, que o 

processo de ensino e aprendizagem dessa atividade partiu de um modelo estático de observação 

(KIRBACH & SCHIMIDT, 1976), o que levou os alunos à refletirem junto com as perguntas 

colocadas e a chegarem em suas respostas. Assim como a atividade 3 (Figura 1) os alunos puderam 

observar e conhecer de forma ativa a granulometria, cor e perfis de solo. 

Com o procedimento da atividade 2 a resposta surgiu antes da pergunta ser colocada, devido 

a observação da rápida percolação da água na amostra com areia e lenta na amostra de argila. A 

resposta da atividade 4 (Figura 2) também veio de forma ágil, devido ao experimento, amostra com 

vinagre efervesceu, e logo disseram “solo alcalino”. Essas atividades são caracterizadas por Kirbach 

e Schimidt (1976) como modelos dinâmicos que se aproximam dos fenômenos reais que e contempla 

uma melhor percepção sobre os processos exitentes. 
 
 

Figura 1 – Atividade 3 Figura 2 – Atividade 4 

 

CONCLUSÕES 

De acordo com a evolução dos alunos em interagir, acredita-se que os mesmos tenham 

assimilado grande parte dos conhecimentos sobre solo e os objetivos alcançados. A oficina foi 

composta por atividades metódicas particulares que sintetizaram os conteúdos através de formas, 

funções, estrutura e processos que, segundo Afonso e Armond (2009), são importantes processos para 

análises de dinâmicas físico-naturais. 
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RESUMO 

O presente trabalho é resultado de ação de extensão da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná, campus Dois Vizinhos, ação esta que visou analisar a percepção dos alunos do ensino 

fundamental acerca do tema solo. Para tanto, o trabalho consistiu na aplicação de exposições 

teórico-práticas para duas turmas de sextos anos do Colégio Estadual José de Anchieta. Assim, após 

uma abordagem teórica do tema solo, foi realizado um experimento prático para demonstrar de uma 

forma mais visual os conceitos antes abordados. A percepção dos alunos foi avaliada com a 

aplicação de pré e pós questionários aplicados durante a ação. Os resultados obtidos foram 

satisfatórios, isso porque, os alunos analisados não tiveram contato com o conteúdo de solos ainda 

em sua grade curricular, sendo a realização do experimento o primeiro contato direto dos mesmos 

com a temática. Foi perceptível uma relevante evolução dos educandos em seus conhecimentos após 

a realização da ação, o que denota que a mesma atingiu os seus objetivos.   

 

Palavras-chave: Estudo de caso, ensino de solo, meio ambiente  

 

INTRODUÇÃO 

O solo é um dos elementos naturais do planeta Terra, e por conseguinte, essa porção da superfície 

terrestre é vital para a manutenção da vida dos organismos. Os vários corpos naturais que o compõe 

são o meio para a existência e manutenção das plantas, além de ser considerado um depósito de 

biodiversidade. Ademais, ele exerce um importante papel de filtro natural, capaz de deter poluentes 

e contaminantes.  O solo como recurso da natureza tem sua importância devido às diversas funções 

que ele exerce, além das já citadas acima, e por isso, estudá-lo é imprescindível (LEPSCH, 2011).  

Atualmente é possível a distinção de vários tipos de solos, isso porque, o material de origem que 

os formaram foram sofrendo ao longo dos anos inúmeras ações, como por exemplo, a chuva, o clima, 

o relevo, os organismos que neles habitam, resultando assim, em solos com natureza, composição e 

comportamentos diferentes (OLIVEIRA, 2011). 

Diante da relevância que o solo possui para a existência da vida no planeta é necessário que exista 

uma ampliação do seu estudo, é fundamental que exista a disseminação de informações sobre a sua 

importância e sua preservação desde o início da educação básica, isso porque, assim serão formadas 

pessoas conscientes e preocupadas com a manutenção desse meio natural. Para que a ideia de 

preservação exista, as pessoas precisam ter a consciência da importância que o solo possui em suas 

vidas. 

Desse modo, por meio de aplicação de ação de extensão em um colégio de educação básica, 

buscou-se a demonstração teórico-prática da importância do solo, em especial da sua função como 

filtro natural, para conscientizar os educandos da necessidade de preservação do mesmo. 

 



IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM SOLOS 
EDUCAÇÃO EM SOLOS NO MEIO RURAL:  

 ENTRE AS ESCOLAS E A EXTENSÃO 
15 a 18 de maio de 2018, Dois Vizinhos-PR 

  

33 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho é resultado da ação de extensão intitulada de “Percepção dos alunos do ensino 

fundamental sobre o papel do solo na filtragem de poluentes”, da Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná, campus Dois Vizinhos. A referida ação foi realizada em dois sextos anos do ensino 

fundamental do colégio Estadual José de Anchieta, localizado no município de Dois Vizinhos – 

Paraná, entre os dias 19 e 21 de março do corrente ano. Participaram da ação 45 (quarenta e cinco) 

alunos com faixa etária entre 11 (onze) e 12 (doze) anos.  

O conteúdo relativo a solos faz parte da grade curricular do sexto ano do ensino fundamental da 

educação básica, porém, os alunos participantes do presente trabalho ainda não tiveram esse 

conteúdo, sendo portanto, um dos primeiros contatos direto deles com o assunto. A ação contou com 

uma explanação teórica, posteriormente foi realizada uma parte prática e teve duração de 45 (quarenta 

e cinco) minutos para cada uma das turmas. Antes do segmento teórico foi entregue um pré-

questionário aos alunos com as seguintes perguntas: você sabe do que o solo é composto?; que tipo 

de solo tem partículas menores, o arenoso ou o argiloso?; qual solo é mais poroso, o arenoso ou o 

argiloso?; você acha que o solo pode servir como um filtro de poluentes?; e uma pergunta discursiva: 

o que é solo? Esse pré-questionário teve como objetivo a verificação do entendimento prévio dos 

alunos perante o assunto trabalhado. 

Na parte teórica, com a utilização da lousa branca foi explanado sobre o solo, sua composição, sua 

porosidade e como o solo pode atuar como filtro. Após essa explicação muitas dúvidas foram 

respondidas pelas acadêmicas e iniciou-se a realização do experimento prático.  

O experimento foi adaptado de um modelo já realizado, material este impresso em forma de 

apostila, esta intitulada de “Experimentoteca: solos e vida no solo” (SEQUINATTO, 2017), 

desenvolvida pelo Departamento de Solos da Universidade do Estado de Santa Catarina. Para a 

realização da parte prática, foram utilizadas duas garrafas descartáveis cortadas ao meio, a parte de 

cima da garrafa foi colocada virada para baixo e a sua extremidade tampada com tecido fino, a parte 

de baixo da garrafa serviu como base. Na parte superior da primeira garrafa foi adicionado solo 

argiloso, já na segunda garrafa foi adicionado solo arenoso na mesma quantidade. O experimento 

visou demonstrar que o solo funciona como um filtro natural dos poluentes. Para servir como exemplo 

de poluente, foi utilizado suco de beterraba. Para o preparo do suco utilizou-se: duas beterrabas 

médias descascadas, cortadas em cubos e um litro de água, batidos no liquidificador por cerca de dois 

minutos, coados e divididos em duas garrafas de 500 (quinhentos) ml cada. Em cada garrafa foi 

despejado o suco de beterraba ao mesmo tempo e em mesma quantidade. 

Em alguns minutos os alunos puderam observar o experimento. Após constatarem os resultados 

finais foram entregues a eles um pós-questionário contendo as mesmas perguntas do pré-questionário 

com a expectativa de analisar o aprimoramento no aprendizado sobre solos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A percepção dos alunos referente a temática foi avaliada de acordo com as respostas apresentadas 

no pré e pós-questionários. Portanto, para fins da análise dos resultados obtidos, parte-se da premissa 

de que para a primeira pergunta do questionário a resposta esperada era “sim”, para a segunda era 

“argiloso”, para a terceira “arenoso” e para a quarta questão “sim”.  

No pré-questionário obteve-se os seguintes dados sistematizados na tabela abaixo. 
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Tabela 1 – Resultados do pré-questionário 

 Resposta esperada 

(%) 

Resposta não 

esperada (%) 

Não responderam 

(%) 

Você sabe do que o solo é 

composto? 

22,3% 77,7% 0 

Que tipo de solo tem 

partículas menores? 

40% 42,22% 17,78% 

Qual solo é mais poroso? 37,77% 44,44% 17,75% 

Você acha que o solo pode 

servir como um filtro? 

48,89% 40% 11,11% 

 

Já no pós-questionário, percebeu-se um aprimoramento de conhecimentos, como pode ser 

observado na tabela abaixo.    

 

Tabela 2 – Resultados do pós-questionário 

 Resposta esperada 

(%) 

Resposta não 

esperada (%) 

Não responderam 

(%) 

Você sabe do que o solo é 

composto? 

75,55% 15,55% 8,9% 

Que tipo de solo tem 

partículas menores? 

71,11% 20% 8,89% 

Qual solo é mais poroso? 66,66% 24,44% 8,89% 

Você acha que o solo pode 

servir como um filtro? 

64,44% 28,88% 6,68% 

 

Analisando os dados obtidos no pré-questionário é possível perceber que o conhecimento dos 

alunos é um tanto quanto restrito no tocante a temática, os maiores percentuais se distribuíram nas 

respostas não esperadas, apenas na questão sobre a função de filtro do solo teve um percentual maior 

na resposta esperada, mas isso configura-se um resultado isolado, tendo em vista que analisando as 

demais respostas, verificou-se se tratar de uma afirmação isolada. 

Considerando as informações do pós-questionário foi possível observar uma evolução em relação 

ao pré-questionário, pois houve uma correlação entre as respostas, ou seja, a maioria dos alunos 

demonstraram saber o que é solo, do que o mesmo é composto, e suas características, evidenciando 

a relevância de metodologias que trabalhem a interatividade para disseminar conceitos sobre solos. 

 

CONCLUSÕES 

Levando em consideração o pouco conhecimento prévio dos alunos sobre a temática abordada, 

consideram-se satisfatórios os resultados obtidos, isso porque, há uma visível evolução quando 

comparados os pré e pós questionários. Além disso, foi perceptível o maior interesse dos educandos 

quando se trata de uma atividade prática, pois é um exercício diferente na rotina dos estudantes 

Ademais, ações como a desenvolvida no presente trabalho buscam ampliar a conscientização da 

comunidade desde a educação básica com relação a importância do papel desempenhado pelo solo 

no meio ambiente, popularizando, desse modo, a educação em solos.  

 

Agradecimentos: Universidade Tecnológica Federal do Paraná- UTFPR, Colégio Estadual José de 
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RESUMO 

O estudo da ciência do solo está presente nos diversos níveis de ensino, dividido em áreas de 

conhecimento específicas, cada uma com sua significativa importância no aprendizado para a 

compreensão deste recurso natural, que é essencial para a vida de todos os seres vivos. O presente 

artigo tem por objetivo analisar os recursos didáticos e ressaltar sua importância para o ensino de 

ciência do solo no contexto brasileiro, a partir de publicações nos últimos 20 anos, e se necessário 

incentivar a elaboração de novos recursos didáticos, que abordem áreas de conhecimento com pouca 

produção desse tipo de material e em níveis de ensino onde não é muito comum a utilização dos 

mesmos. A metodologia de pesquisa utilizada foi o mapeamento sistemático, com propósito de 

identificar as categorias de recursos, as áreas de conhecimento e os níveis de ensino. Grande parte 

dos trabalhos foram identificados na categoria de recursos visuais, e as áreas com menor 

quantidades de recursos apresentados nos trabalhos foram as de química do solo, fertilidade do solo 

e adubação, microbiologia e bioquímica do solo, sendo os níveis de ensino com maior número de 

publicações que apresentam recursos didáticos; o ensino fundamental e médio. Diante desta 

constatação recomenda-se a produção de recursos didáticos que abordem essas áreas com menor 

representatividade, e juntamente com a produção, a aplicação destes recursos em níveis de ensino 

com pouca utilização, como por exemplo o ensino superior. 

 

Palavras-chave: Materiais Didáticos, Recursos de Ensino, Metodologia de Ensino 

 
INTRODUÇÃO 

O estudo da ciência do solo mostra o quanto este recurso é importante para os seres vivos, e 

em especial para a espécie humana, sendo de fundamental importância para nós uma compreensão 

mais ampla deste recurso, para que ele seja conservado cada vez mais, independente da finalidade a 

qual ele venha a ser destinado. O uso do solo está vinculado a diversas práticas humanas, seja na 

agricultura, na construção civil ou em muitas outras áreas de importância, e por esse motivo o 

conhecimento sobre este recurso torna-se essencial para um uso adequado e sustentável. 

Lepsch (2011) relata que a maioria das pessoas só consegue ver duas, das três dimensões do 

solo; a largura e comprimento, deixando de ver uma dimensão importante que é a profundidade. Por 

isso ele insiste que é necessário familiarizar-se com esta terceira dimensão do solo, aprendendo sobre 

a Pedologia também de forma prática, indo a campo e escavando para olhar e tocar os horizontes do 

solo. Este mesmo autor ainda destaca uma carência de materiais didáticos dirigido a estudantes 

brasileiros que tratam de aspectos básicos da Ciência do Solo em disciplinas do ensino superior. 

Aprender sobre ciência do solo nos diversos níveis de ensino pode ser diferente, devido  ao 

nível de complexidade que cada um venha a exigir, mas os meios de ensino podem contribuir 

igualmente em cada um deles. Libâneo (1991) define meios de ensino como todos os meios e recursos 

mailto:rosebelly.esalq@usp.br
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materiais utilizados pelo professor ou aluno no processo de ensino e aprendizagem. Outra definição 

importante é a de recurso didático, que segundo Fujiwara e Marques (2017) pode ser definido como 

conjunto de materiais e equipamentos presentes no ambiente educacional com função de facilitar o 

aprendizado e despertar o interesse pelo conteúdo. Devido a grande importância que tem o ensino de 

solos, este trabalho apresenta um mapeamento sistemático no intervalo de 20 anos, com objetivo de 

analisar os recursos didáticos e promover algumas reflexões para a melhoria do ensino de solos no 

contexto brasileiro. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia usada foi o mapeamento sistemático, proposto por Petersen et al. (2008), a 

qual é composta por quatro passos: definição do mapeamento e questões de pesquisa; busca por 

estudos primários; extração dos dados; e análise e síntese dos dados. 

Para a realização do mapeamento, as bases de dados escolhidas foi o Google Acadêmico e de 

textos em língua portuguesa e parâmetro cronológico os últimos 20 anos. Os descritores escolhidos 

foram: “materiais didáticos” “recursos didáticos” “ensino de solos” e “ciência do solo”; os dois 

primeiros descritores se repetiram na busca, alternando o último termo apenas. Textos que não 

apresentavam recursos ou materiais didáticos, ou então, que não relacionavam com assunto de ciência 

do solo e ensino de solos foram excluídos da análise. As questões de pesquisa que subsidiaram a 

análise e mapeamento dos textos foram: “Que tipo de recursos didáticos o texto aborda?”, “Qual o 

nível de ensino é o foco do material ou recurso apresentado?” e “Quais áreas do conhecimento 

determinadas pelo CNPQ, dentro da classificação das ciências do solo se referem os textos 

analisados?”. Para a análise do tipo de recurso didático, utilizou-se a classificação brasileira de 

recursos, elaborada por Pilletti (2010), descritos por: visuais, audiovisuais e auditivos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Seguindo a metodologia da pesquisa, foram selecionados 61 textos, que após uma leitura detalhada 

e filtragem, foram excluídos trabalhos que não se enquadravam no objetivo do mapeamento, restando 

então 25 textos classificados, sendo estes: artigos, teses, dissertações, monografia e anais de evento. 
A partir da análise dos 25 textos foi possível observar a presença de cada área do CNPQ (de 

ciência do solo) abordada nos recursos didáticos apresentados nos trabalhos. Desta totalidade 

observamos a presença de (20%) química do solo, (16%) fertilidade do solo e adubação, (32%) 

microbiologia e bioquímica do solo, (60%) gênese, morfologia e classificação do solo, (60%) física 

do solo e (76%) manejo e conservação do solo. (Figura 1). 
 

Figura 1 - Áreas do conhecimento de ciência do solo CNPQ. 
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Os níveis de ensino ao qual os recursos são destinados dentro dos trabalhos, são apresentados 

na figura 2, da seguinte forma: da totalidade de recursos didáticos encontrados (96%) podem ser 

destinados ao ensino fundamental, (80%) ao ensino médio, (12%) ao ensino infantil, (20%) ao ensino 

técnico, (28%) ao ensino superior e (20%) a formação continuada de professores. (Figura 2). 
 

Figura 2 - Níveis de ensino contemplados nos materiais encontrados. 

 

Com relação ao tipo de recurso, observou-se que todos os trabalhos mostravam pelo menos 

um tipo de recurso visual, mas analisando com mais critério percebemos que esses recursos 

apresentam mais do que apenas características visuais, por exemplo, maquetes, jogos, cartazes, 

experimentos e outros que na maioria das vezes são elaborados e produzidos junto com os alunos, 

dando a estes recursos possibilidades de serem caracterizados também como táteis. Aplicando ao 

Cone de Experiência, discutido por Fujiwara e Marques (2017) pode-se perceber que a maioria desses 

recursos estão entre exposições e experiência direta, dando aos alunos um caráter mais ativo na 

aprendizagem e um aumento na capacidade de memorização do conteúdo aplicado. 

O mapeamento sistemático das publicações que apresentam recursos didáticos nos últimos 20 

anos trouxe importantes considerações. A primeira é que mesmo enquadrando-os na classificação 

brasileira de recursos, é necessário analisar cada um deles detalhadamente, para definir com exatidão 

se o caráter da aprendizagem é passivo ou ativo, e se ocorre um aumento ou diminuição na capacidade 

de memorização para cada um deles, para se inferir com mais propriedade sobre a eficiência e 

importância. Para isso recomenda-se uma abordagem mais detalhada em futuros trabalhos. A segunda 

é que se faz necessário um estudo mais apurado para identificar o motivo de haver poucas publicações 

no intervalo de tempo respectivo, que abordem essas áreas da Ciência do Solo (CNPQ) com menor 

expressividade nas publicações. E finalmente ao notar que em quatro dos seis níveis mostrados, se 

tem um número bem menor de recursos publicados, destaca-se esse déficit de publicações, com 

atenção especial para o ensino superior, que devido ao nível de dificuldade de aprendizado muitas 

vezes observado, deveria apresentar maior utilização dessas ferramentas. 

 

CONCLUSÕES 

Destacam-se que três áreas da Ciência do Solo (CNPQ) apresentam um baixo índice de 

abordagem nos recursos criados, e são estas a química do solo, fertilidade do solo e adubação, 

microbiologia e bioquímica do solo. Não foi possível afirmar porque se observou um número menor 

de publicações com recursos didáticos para essas áreas. Identificou-se de fato uma maior produção 

ou publicação de recursos nos níveis fundamental e médio de ensino, mostrando que nos outros níveis, 

mais especificamente no ensino superior, a produção ou publicação dos mesmos é bem menor. 

Devido a importância destacada a esse nível de ensino recomenda-se a produção de recursos didáticos 
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que venham a contribuir na aprendizagem. É importante ressaltar que a constatação de um número 

menor de publicações em um nível de ensino e área de conhecimento não é suficiente para concluir 

que não houve produção de recursos nesses níveis de ensino ou áreas do CNPQ. Porém, acredita-se 

que esse seja um bom indicativo de possíveis deficiências na aprendizagem, dentro do contexto deste 

trabalho. 
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RESUMO 

A Casa Familiar Rural de Nova Prata do Iguaçu-PR (CFR), instituição de ensino que integra o 

Ensino Médio regular com a Qualificação Profissional em Agricultura, possibilitou trabalhar a 

Educação em Solos na Pedagogia da Alternância. Como ponto central, o solo, para além de um 

importante recurso natural utilizado na perspectiva produtivista, é elemento essencial para a vida 

desses sujeitos, e essa desmistificação de uso irrestrito sem comprometer a vida na Terra são 

premissas fundamentais para a transformação social que se almeja via Educação em Solos. Deste 

modo, apontou-se alguns aspectos do processo educacional em solos, problematizando a estrutura e 

os encaminhamentos educacionais presentes na Pedagogia da Alternância da CFR. Constatou- se 

que, embora as abordagens ocorreram de forma disciplinar técnica, essas buscaram estimular e 

ampliar a frequência das interações individuais em Coletivos de Relatos, cultivando assim um 

conjunto de princípios que orientaram as ações entre a formação que ocorreu no tempo escola e a 

formação que ocorreu no tempo comunidade. Constatou-se que nos coletivos de relatos, via 

narrativas do tempo comunidade, a ressignificação dos conhecimentos integrou diferentes 

experiências e saberes relacionados a Educação em Solos. Colocou-se também em pauta a 

necessidade de fundamentos teóricos práticos e metodológicos conceituais que garantam a 

legitimidade da construção dos conhecimentos e a sua profunda relação com a Educação em Solos. 

 

Palavras-chave: Casa Familiar Rural, Educação em solos, Pedagogia da Alternância 

 

INTRODUÇÃO 

As Casas Familiares Rurais se originaram em meados da década de 1930 na França, com o objetivo 

de propiciar uma educação escolar mais adaptada à realidade dos filhos de pequenos agricultores, de 

modo que os jovens pudessem frequentar a escola sem se afastar do trabalho na propriedade da família 

(TEIXEIRA; BERNARTT; TRINDADE, 2008). 

Esse aspecto central, que os processos de ensino e aprendizagem se desenvolvam integrados à 

realidade, apresentam-se como principal fundamento do trabalho pedagógico que contempla a 

materialização da vida real dos educandos e a sua relação com o solo. E desta, se abre a possibilidade 

de ressignificar os diversos saberes (científicos e empíricos), que já é, em si mesmo, produto de um 

trabalho coletivo de resgate cronológico sócio-histórico realizado por sujeitos que usam e se 

apropriam do solo ao longo dos séculos. 

Articular os conhecimentos que os educandos têm com o direito de acessar outros, a partir do 

trabalho com a sua realidade, na integração entre educação-cultura-sociedade e os saberes 

apreendidos em cada ciclo de vida nos mais diversos contextos e lugares é um dos maiores desafios e, 

ao mesmo tempo, uma das maiores possibilidades da escola. Nesse contexto que as Casas Familiares 

Rurais se constituem como espaço educacional com potencial elevado para a construção do 

conhecimento em solos pelos seus educandos. 

mailto:mauricio.npi@gmail.com
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Destaca-se ainda a Pedagogia da Alternância que é utilizada nas Casas Familiares Rurais. Uma 

das principais características que gera êxito à essa metodologia é a vinculação dos processos de 

aprendizagem com a realidade sócio-educacional. Essas se traduzem nas diferentes estratégias 

pedagógicas que buscam contemplar as mais diversas realidades dos educandos, com o objetivo de 

superar os limites da sala de aula e integrar o contexto dos diversos sujeitos e dos diferentes lugares. 

Ainda, a pedagogia da alternância estimula uma educação de formação profissional e humana, 

resgatando os processos identitários que legitimam os sujeitos do campo no campo. Como resultado, 

espera-se uma formação sólida dos educandos, aqui, em especial, no tema solo, traduzindo-se em 

transformação da realidade. Em outras palavras, que as ações dos educandos no cotidiano estejam 

fundamentadas na compreensão das funções do solo para a manutenção da vida no planeta. 

Deste modo, devido à constatada relevância da Educação em Solos na formação profissional e 

humana dos educandos da Casa Familiar Rural de Nova Prata do Iguaçu - Paraná, apresentar-se-á 

alguns apontamentos e problematizações que possam auxiliar em outros modos de pensar e refletir 

sobre essas evidências. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O tema solo, enquanto conteúdo estruturante da proposta curricular, previsto no plano pedagógico 

para a oferta no curso de Ensino Médio com Qualificação em Agricultura na Casa Familiar Rural de 

Nova Prata do Iguaçu-PR, no tempo de três anos, é normatizado através de um convênio firmado 

entre o Município de Nova Prata do Iguaçu e a Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Esta 

parceria resulta em dois momentos curriculares, um movimento que contempla as disciplinas da Base 

Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2016), estruturadas pela Secretaria de Educação do Estado 

do Paraná (PARANÁ, 2016) e as disciplinas técnicas que integram a Qualificação em Agricultura 

(ARCAFARSUL, 2016); essas últimas, ministradas por profissionais pertencentes ao quadro de 

servidores públicos do município. 

Na Pedagogia da Alternância - tempo escola e tempo comunidade -, tendo em vista a articulação 

intrínseca entre a Educação em Solos e a realidade, via educandos, assegura-se a dimensão da 

indissociabilidade entre os conhecimentos sistematizados no ambiente escolar e/ou acadêmico e os 

conhecimentos presentes e historicamente construídos pelos sujeitos que usam e se apropriam do 

solo. E com esse olhar, durante o ano letivo de 2017, buscou-se problematizar algumas observações 

sobre esses dois tempos no curso de Ensino Médio com Qualificação em Agricultura na Casa Familiar 

Rural de Nova Prata do Iguaçu-PR. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pedagogia da alternância da Casa Familiar Rural de Nova Iguaçu-PR possibilitou constatar que, 

no tempo escola, a organização curricular e os encaminhamentos pedagógicos relacionados à 

Educação em Solos, via disciplina instrumentalizada pelos livros didáticos, disponibilizados pelo 

Estado do Paraná, se tornam mais um dos desafios a ser superado pelos educandos, na medida que os 

mesmos não contemplam conteúdos de solos locais e nem regionais, e muitas vezes não condizem 

com a realidade dos solos brasileiros. Somado a isso, não contemplam os saberes prévios dos 

educandos. 

As dinâmicas de narrativas que foram utilizadas para o Coletivo de Relatos, sobre as vivências no 

tempo comunidade, se constituíram uma alternativa para superar as fragilidades observadas no tempo 

escola. Nesse aspecto, Cunha (1997) defende a ideia que as narrativas provocam mudanças na forma 

como as pessoas compreendem a si próprias e aos outros. Deste modo, observou-se que a narrativa 

socializada no Coletivo de Relatos, se tornaram registros do coletivo, pois provocou mudanças na 
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forma como as pessoas compreenderam a si próprias, os outros e os processos educacionais. Ainda, 

observou-se que quando os educandos foram narrando as vivências do tempo comunidade, ao mesmo 

tempo, que tomaram distância do momento vivenciado, foram teorizando a própria experiência. Este 

pode ser um processo profundamente emancipatório, onde o sujeito ressignifica os próprios saberes 

e própria formação, autoformando-se nos processos e espaços pedagógicos. 

Outra constatação foi muito significativa. Na medida que os educandos se apropriaram das 

narrativas, essas se traduziram em experiências na realidade, e essas, ressignificadas produziram 

novas narrativas, um ciclo dialético contínuo. 

Ainda, outra dimensão significativa dos Coletivos de Relatos, do tempo comunidade no tempo 

escola, foram as narrativas por temas geradores nas vivências, que ao se efetivar como processo de 

socialização se transformam em experiências diferenciadas do coletivo dos educandos. Pois, nesses 

momentos, surgem diálogos confrontantes, sobre as diferentes realidades, provocando um 

aperfeiçoamento decorrente das práticas individuais e compartilhadas no coletivo. Essas se traduzem 

em experiências que auxiliam na superação de desafios sócio-culturais fora da escola, com autonomia 

e protagonismo destes sujeitos. 

Deste modo, a Educação em Solos ocorreu via troca de saberes dos sujeitos, de forma trans- inter-

disciplinar, contemplando para além dos conteúdos propostos, pois se ampliou nas narrativas que 

sempre trouxeram temas geradores, e esses por sua vez se tornaram a base do plano de estudos no 

tempo comunidade. 

 

CONCLUSÕES 

Foi possível constatar que a proposta da Casa Familiar Rural de Nova Prata do Iguaçu-PR, em 

pedagogia da alternância, proporcionou, principalmente, sobre as narrativas do tempo comunidade no 

tempo escola, a ressignificação do conhecimento, que integrou diferentes experiências e saberes 

relacionados à Educação em Solos. Por ser um processo imerso de sentidos e realidades dos sujeitos, 

promoveu a construção do conhecimento em solos e tem potencialidade de instrumentalizar os 

educandos a transformar as suas realidades. 

Nesses processos relatados, para além das funções tradicionalmente reservadas à escola, como a 

transmissão e a reprodução de conhecimentos, a escola, que forja esta característica, pode ser uma 

das protagonistas na criação de condições que contribuam para a promoção do desenvolvimento de 

novas metodologias e novas formas de construir os saberes em Educação em Solos. E que estes 

saberes possam promover significativas transformações, elucidando os termos e conceitos aos quais 

a Educação em Solos se vincula nos processos escolares, para que, como dispositivos estratégicos 

atuem na construção de um novo saber, para uma nova sociedade, possa formar novas gerações mais 

humanas. 

Por fim, conclui-se que esse processo, que aborda diferentes realidades e sujeitos, diversos saberes, 

integra os saberes científicos com os empíricos, mantém-se como instrumento fundamental para 

auxiliar na definição de identidade dos sujeitos e dos lugares aos quais a vida se manifesta via 

processos educativos. Referimo-nos à formação de Educadores na qual trata os sujeitos como 

presença no mundo e com o mundo, na perspectiva freireana (FREIRE, 1987, p. 39), pois “ninguém 

educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo, os homens se educam em comunhão, 

mediatizados pelo mundo”. 
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi estimar o número de ações desenvolvidas com o tema solos em aldeias 

indígenas no MS. A pesquisa foi realizada através da revisão bibliográfica sistemática. A 

investigação selecionou e sintetizou as evidências relevantes encontradas entre os anos de 2005 a 

2018. As ações encontradas foram separadas de acordo com as seguintes modalidades: cursos 

técnicos, publicação, evento anual de relevância significativa, palestras, ação pública municipal, 

workshops, seminários e projeto de pesquisa. A pesquisa buscou as ações realizados por municípios 

com o tema solos. Foi possível localizar 17 ações e eventos realizados dentro do período analisado. 

Os trabalhos realizados com maiores frequências foram cursos técnicos e eventos anuais. O maior 

percentual de ações foi desenvolvido na região sul do Estado. Recomenda-se que o Poder Público, 

as Instituições de Ensino Superior e as Instituições de pesquisa busquem fomentar e realizar mais 

ações referentes à educação em solos em territórios indígenas no Estado de Mato Grosso do Sul. 

 

Palavras-chave: Educação ambiental, políticas ambientais, terras indígenas 

 

INTRODUÇÃO 

Embora, atualmente, a preocupação ambiental faça parte do cotidiano das pessoas, a 

percepção do ambiente e seus componentes ainda são incompletos, especialmente quando se refere 

ao tema solo. Diante da carência de sensibilidade da maioria das pessoas frente ao solo, a educação 

se faz ainda mais necessária, no sentido de promover uma mudança de valores e atitudes (MUGGLER 

et al., 2004). 

A realidade atual exige uma reflexão cada vez menos linear, e isto se produz na inter- relação 

dos saberes e das práticas coletivas que criam identidades e valores comuns e ações solidárias diante 

da reapropriação da natureza, numa perspectiva que privilegia o diálogo entre saberes (JACOB, 

2003). 

Nesta abordagem, a educação relativa ao “ecossistema solo” pode ser inepta, principalmente, 

quando tratamos de regiões onde há a ocorrências de comunidades indígenas. A revisão bibliográfica, 

nesta área do conhecimento, é relatada por diversos autores (WILLIANS; ORTIZ-OZORIO, 1981; 

VALE-JR.; SCHAEFER; COSTA, 2007) como forma de integração entre saberes indígenas e 

modernos. 

Neste cenário, no Estado de Mato Grosso do Sul, ações diversas veem sendo promovidas, 

principalmente, por instituições de ensino superior na busca da integração entre saberes indígenas e 

modernos. É relevante ressaltar, que a população no Estado chega a 75.000 indígenas (IBGE, 2010). 

Que do total de vinte e nove terras indígenas regularizadas no estado (FUNAI, 2018), nove aldeias 

indígenas estão localizadas em municípios ou próximos à municípios, que possuem pelo menos uma 

instituição de ensino superior. 
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Além disso, a área ocupada abrange recursos naturais e situações ambientais diversos, 

afetando assim, diretamente o solo. Assim, ações educativas, relacionados ao tema, são fundamentais 

para que as pessoas sejam sensibilizadas para a proteção e manejo adequado dos recursos naturais. 

Diante disso, o objetivo deste trabalho é estimar o número de ações desenvolvidas com o tema solos 

em aldeias indígenas no Estado de Mato Grosso do Sul. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi realizada através da revisão bibliográfica sistemática. Dessa forma, essa 

investigação visou selecionar e sintetizar as evidências relevantes encontradas. Para os resultados do 

Google foram analisadas as páginas de maior relevância. Assim, o presente estudo teve como foco as 

ações desenvolvidas por instituições de ensino superior, Instituições de pesquisa do Estado, Poder 

Público Municipal e órgãos ambientais do Estado, na disseminação de ações educativas pertinentes 

ao tema no Estado de Mato Grosso do Sul. Para a estimação dos trabalhos e ações desenvolvidas no 

Estado todas as temáticas relacionadas com educação ambiental foram incluídas. Assim, 

indiretamente, a temática voltada para a educação em solo foi abrangida. 

Através do Google Acadêmico foi realizada a pesquisa direta com os seguintes temas: 

educação ambiental em áreas indígenas-MS, escola indígenas, educação em solos em territórios 

indígenas, políticas ambientais e sociedade indígena, educação em solo nas terras indígenas. Todos 

em idioma português, realizados entre os anos de 2005 à 2018. Por fim, foi realizado o levantamento 

dos municípios que receberam as ações desenvolvidas. As ações encontradas foram separadas de 

acordo com as modalidades: ação pública, cursos técnicos, evento anual, palestras, projeto de 

pesquisa, publicação, seminários e workshops. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No total, no Estado de Mato Grosso do Sul, foi possível localizar 17 ações e eventos realizados 

no período analisado nas seguintes modalidades: seminários, curso técnicos, eventos anuais, 

palestras, publicação, workshops e trabalhos de pesquisas (Tabela 01) e os respectivos números de 

ações desenvolvidas em cada modalidade (Figura 01). Estes resultados demonstram que apesar de 

existir as ações e eventos não foram encontradas publicações científicas voltadas para o tema 

educação em solos em territórios indígenas no Estado de Mato Grosso do Sul. 
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Figura 01 – Número de ações e eventos relacionados ao tema solo em territórios indígenas no estado 

de Mato Grosso do Sul. 

 

Os trabalhos realizados com maiores frequências foram cursos técnicos e eventos anuais. Vale 

ressaltar que trabalhos semelhantes foram realizados por iniciativa de Instituições de Ensino Superior 
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ou Instituições de pesquisa como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, localizado no 

município de Dourados. As demais ações foram realizadas pelo poder público municipal ou por 

órgãos ambientais do Município. Nesta linha de pesquisa, foi possível encontrar um trabalho 

realizado pela Universidade Federal de Roraima. O trabalho possui como objetivo principal, 

identificar e classificar o solo nos diversos ambientes de uma aldeia indígena do Estado, o qual foi 

realizado pela parceria entre uma Instituição de Ensino Superior e uma Organização Internacional, 

The Nature Conservacy do Brasil. 

Em relação ao período pesquisado que vai de 2005 à 2018 os dados são apresentados na figura 

02. 
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Figura 02 – Número de ações desenvolvidos em cada ano no período avaliado. 

 

No ano de 2005 foram desenvolvidos 3 ações. No entanto, nos anos seguintes nota-se que os 

trabalhos não foram mais desenvolvidos. Assim, há um longo período sem atividades referente à 

temática envolvendo o tema solos. Os trabalhos iniciam-se novamente no ano de 2015 e continuam 

sendo realizados até o ano de 2018, com destaque para o ano de 2017, onde foram desenvolvidos 5 

trabalhos referentes ao tema. 

O maior percentual de ações foi desenvolvido na região sul do Estado (Figura 03). 

Correspondendo a alta população que a região sul do Estado e às instituições como a Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul, Universidade Federal da Grande Dourados, Universidade Estadual 

de Mato Grosso do Sul, entre outras instituições. 

 

 

Figura 03. Ações e eventos realizados por municípios com o tema solos em territórios indígenas no 

Estado de Mato Grosso do Sul. 
 

Diante dos resultados, é perceptível que o número de trabalhos ainda é incipiente. Pois trata-

se de ações que buscam fomentar as questões ambientais aliadas as atividades de alteração do espaço 

territorial indígena no Estado de Mato Grosso do Sul, o qual contém a segundo maior população 
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indígena no Brasil. 

É relevante ressaltar que as atividades de educação ambiental e especificamente com o tema 

solos mudam o conceito de um determinado público. Dessa forma, inúmeras atividades que 

perturbam e degradam o ambiente e o solo nas aldeias indígenas podem tornar-se perceptíveis. 

 

CONCLUSÕES 

Foram localizados 17 ações e eventos realizados com o tema educação em solos nas seguintes 

modalidades: ação pública, seminários, curso técnicos, eventos anuais, palestras, publicação, 

workshops e trabalhos de pesquisas entre os anos de 2005 à 2018, com destaque para o número de 

trabalhos realizados no ano de 2017. 

O maior percentual de ações foi desenvolvido na região sul do Estado, onde estão localizados 

o maior número de Instituições de Ensino Superior e Instituições de pesquisa. 

Recomenda-se que o Poder Público Estadual, as Instituições de Ensino Superior e as 

Instituições de pesquisa, busquem fomentar e realizar mais ações referentes à educação em solos em 

territórios indígenas no Estado de Mato Grosso do Sul. 
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RESUMO 

O solo é a base da vida da Terra. É difícil fragmentar sua importância para as populações urbanas 

e rurais, bem como o meio ambiente. O tema é extremamente amplo e de conceitos difíceis, onde 

muitas vezes o conteúdo “solo” é apresentado em sala de aula de forma pouco interessante, 

descontextualizada, ou até mesmo equivocada. Para tentar melhorar o entendimento e facilitar a 

transmissão do conhecimento e da técnica, surge o projeto de extensão “Exposição Didática de Solos 

no IF Farroupilha Campus Frederico Westphalen” que pretendeu e pretende manter um espaço de 

popularização científica com condições de receber alunos e professores de diferentes níveis 

educacionais, formais ou não formais, e ainda testar e validar experiências didáticas sobre solos. 

Em 2017 foram desenvolvidas sete atividades de solos com alunos do ensino médio do Curso Técnico 

em Agropecuária Integrado, as quais foram apresentadas em forma de maquete na V Mostra 

Regional de Ciências do Campus, além de ficarem expostos no Laboratório Didático para visitação. 

Após esta divulgação, o tema solos  fica simples e mais atrativo de ser estudado, possibilitando 

desenvolver senso crítico nas mais diversas áreas do tema, inclusive instigando a experimentação e 

aos cuidados com o meio ambiente, possibilitando um desenvolvimento rural mais sustentável. 

. 

Palavras-chave: Sustentabilidade, ensino, prática, educação. 

 
INTRODUÇÃO 

O solo é um componente importante dos sistemas naturais, e mesmo dos sistemas que 

sofreram a ação humana. Porém muitas vezes este elemento não recebe a atenção necessária ou é 

ignorado, o que leva a problemas ambientais, sociais e econômicos. O solo, por si só, e por sua 

influência sobre os ambientes e sobre as sociedades é, evidentemente, um dos recursos essenciais, 

sendo necessário valorizá-lo em proveito do desenvolvimento autônomo (RUELLAN, 1988). 

Nos livros de ciências o estudo do solo é tratado através de exercícios que desenvolvem 

apenas habilidades de memorização dos conteúdos (preenchimento de lacunas, respostas diretas, 

palavras cruzadas, questões de múltipla escola, etc.), impedindo o ato de raciocinar, imaginar e criar 

(CURVELLO et al., 1995). No entanto para que aprendizagem realmente aconteça, precisa ser 

significativa para o aprendiz, isto é, necessita envolvê-lo como pessoa, como um todo (ideias, 

sentimentos, cultura, sociedade) (ABREU e MASETTO, 1990). 

O processo de aprendizagem de solos no ensino fundamental e médio deveria conter 

experiências concretas que levassem o estudante à construção gradativa do conhecimento, a partir de 

um fazer científico, levando em conta a vinculação da ciência ao seu significado político, social e 

cultural (CURVELLO e SANTOS, 1993). Apesar de existirem algumas experiências no Brasil, a 

respeito do trato do tema “solo” no ensino fundamental e médio, não se pode negar o esforço a ser 

desenvolvido, tendo em vista a realidade existente nos livros didáticos e nas escolas. Para elucidar e 
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facilitar o entendimento do conteúdo surge a demanda de construir e manter um espaço onde o tema 

pudesse ser visto e estudado de forma lúdica, podendo-se utilizar de imagens, maquetes, 

demonstrações práticas que facilitam o aprendizado. Em função disso surge o Projeto Solos na Escola 

no IF Farroupilha Campus Frederico Westphalen, com a autorização e incentivo de seu projeto de 

origem (Solo na Escola da UFPR) para colaborar para um melhor entendimento do solo por parte da 

população, e sua importância para os organismos de forma geral, além de incentivar os alunos a 

pratica do ensino sobre solos. O objetivo deste trabalho é divulgar como o tema Solo é abordado e 

incentivado no IFFar Campus Frederico Westphalen, bem como associá- lo a uma ferramenta de 

difusão de conhecimento técnico para o público externo durante a Mostra Regional de Ciências que 

ocorre anualmente. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os alunos desenvolveram as atividades durante o ano de 2017 para que fossem apresentadas na V 

Mostra Regional de Ciências, promovida anualmente pelo IF Farroupilha Campus Frederico 

Westphalen. Este evento conta a participação de toda comunidade escolar e recebe, durante os dois 

dias do evento, mais de 2 mil visitantes oriundos das escolas de ensino fundamental e médio da região 

do Médio Alto Uruguai do RS. Para isso, eles utilizaram a estrutura do Laboratório de Ensino, 

Pesquisa, Extensão e Produção de Solos (LEPEP Solos) para estudarem e montarem as suas maquetes 

e pôsteres. Os projetos envolveram uso de diferentes materiais, cada um correspondentes ao seu tema. 

Foram utilizadas caixas de madeira com frente de vidro para a montagem da representação do solo 

na paisagem e caixas de vidro para representarem o efeito da compactação nos solos argilosos. Para 

o trabalho com crescimento de plantas em diferentes horizontes, foram utilizados vasos de plástico 

com capacidade de 3 kg de solo de cada horizonte correspondente. Após o evento, estes materiais 

ficam disponíveis no LEPEP Solos para uso nas aulas práticas, bem como mantidos para as visitas 

que ocorrem no Campus. Há dois alunos bolsistas ligados ao projeto, mantidos por ações cadastradas 

na Extensão e no Ensino, com fomentos destinados a manutenção do espaço físico. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os trabalhos apresentados na V Mostra Regional de Ciências foram visitados por mais de mil e 

quinhentas pessoas no ano de 2017. Como pode ser visualizado na Figura 1, os autores trabalharam 

a temática “Solos na paisagem”, onde puderam demonstrar os diferentes perfis de solo distribuídos 

nos diferentes relevos/paisagem encontrados na região do IF Farroupilha Campus Frederico 

Westphalen. 
 

 
Figura 1 – Trabalho intitulado “Solos na Paisagem” apresentado na V Mostra Regional de Ciências, 

2017. 
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Na Figura 2 os autores realizaram uma demonstração do efeito da compactação do solo no 

crescimento radicular e da parte aérea das plantas. Onde houve adensamento do solo, as raízes das 

plantas cresceram com mais dificuldade e a parte aérea desenvolve-se menos, comparando com os 

solos que não havia adensamento. Foi demonstrado também que este comportamento independe do 

tipo de cultura, sendo utilizado milho e nabo para comparação. Este trabalho foi premiado em duas 

categorias na edição de 2017: 1º lugar como Trabalho Mais Popular (votação popular pelo público 

visitante) e 2º lugar na Categoria 2º ano de Ensino Médio. 
 

Figura 2 – Trabalho intitulado “Influência da compactação do solo em diferentes texturas” 

apresentado na V Mostra Regional de Ciências, 2017. 

 

O crescimento e desenvolvimento de plantas em diferentes horizontes do solo pode ser visto no 

trabalho apresentado na Figura 3. No trabalho foi possível identificar que os horizontes do solo 

influenciam diretamente no desenvolvimento das plantas. Foram retiradas as amostras de cada 

horizonte (A, B e C) e colocado em vasos separados. Em cada horizonte foram cultivadas três 

espécies, sendo elas soja, milho e aveia para que pudesse ser observado o crescimento e 

desenvolvimento de cada uma nas diferentes camadas, com o intuito final de mostrar quanto o manejo 

inadequado do solo pode interferir na produção das culturas. 
 

Figura 3 – Trabalho intitulado “Crescimento de plantas em diferentes horizontes do solo” apresentado 

na V Mostra Regional de Ciências, 2017. 
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CONCLUSÕES 

 O projeto Solo na Escola do IF Farroupilha Campus Frederico Westphalen foi importante como 

ferramenta disponível aos alunos estudarem e aprenderem mais o conteúdo sobre solo, além de se 

tornar um local público para visitações e como forma de divulgar o tema solo para alunos e visitantes 

de outras instituições. 
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RESUMO 

O solo é um dos recursos naturais de maior importância no planeta, tanto para as necessidades 

humanas, como para a conservação dos ecossistemas. Apesar da importância do solo para a 

existência da vida e dos processos dinâmicos e de equilíbrio do ambiente, o solo não é compreendido 

como deveria. Sendo assim, o conhecimento sobre o tema solo, pode ser transmitido de forma 

interativa, como exemplo, por meio de mapas mentais que representam a visualização de uma ideia, 

bem como a forma de comunicar, interpretar e imaginar conhecimentos ambientais. Diante do 

exposto, o objetivo desse trabalho foi desenvolver mapas mentais sobre o tema “o solo nos 

ecossistemas naturais e agrícolas”. O trabalho foi desenvolvido na UFSC - campus de Curitibanos, 

SC. Acadêmicos do programa de pós- graduação em Ecossistemas Agrícolas e Naturais participantes 

da disciplina: O solo nos ecossistemas agrícolas e naturais foi solicitado antes e após o conteúdo 

ministrado a descrever e/ou esquematizar em papel seus conhecimentos sobre as seguintes palavras: 

solo, terra, pó/poeira, paisagem. Com o uso de ferramentas como o mapa mental foi possível avaliar 

a eficiência das técnicas de aprendizado utilizado como: mídia digital, aula prática e recursos 

ilustrativos (caixa de solos e rochas) além do conhecimento absorvido pelos acadêmicos. Por meio 

da técnica de mapeamento mental verificou-se que os acadêmicos aperfeiçoaram de forma clara a 

definição prática de cada palavra questionada, diferenciaram após as aulas os conceitos de solo e 

poeira, bem como definiram a paisagem como aquilo que se observa, a parte do todo. No entanto, 

essa avaliação qualitativa dos mapas mentais e individuais depende muito da interpretação pessoal 

do pesquisador e o detalhamento ou desdobramento do tema abordado. 
 

Palavras-chave: Ecossistema Agrícola; Ecossistema Natural; Técnicas educacionais 

 

INTRODUÇÃO 

O solo é um dos componentes do ecossistema, apesar de ser um ecossistema específico, é a 

base para a interação com os outros sistemas terrestres como a litosfera, hidrosfera, biosfera e 

atmosfera. Apresenta como uma das principais funções, além de servir como meio de crescimento de 

plantas, a de regulador e compartimentalizador do fluxo de água no ambiente e serve como tampão 

ambiental na formação, atenuação e degradação de compostos prejudiciais ao ambiente, além de 

estocar e promover a ciclagem de elementos na biosfera (Vezzani; Mielniczuk, 2009). 

Mesmo com toda a sua importância nos processos dinâmicos e de equilíbrio do ambiente, o 

solo não é compreendido como deveria. A problemática em torno da conservação do solo tem sido, 

na maioria dos casos, negligenciada pelas pessoas, por esta não ser tema base do seu dia-a- dia. A 

consequência dessa negligência é o crescimento contínuo dos problemas ambientais ligados à 

degradação do solo, seja pelo uso e manejo inadequados e ou ocupação desordenada que levam a 

erosão, poluição, deslizamentos, assoreamento de cursos de água (Muggler et al.,2006). 

Sendo assim, o conhecimento sobre o tema solo, pode ser transmitido de forma interativa, 
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com a inserção do indivíduo na problemática por meio de várias técnicas educacionais, e esta pode 

ser avaliada e ou analisada por meio de mapas mentais que representam a visualização de uma ideia, 

bem como a forma de comunicar, interpretar e imaginar conhecimentos ambientais. Eles são 

representações simbolizadas da realidade, podem ser interpretados quanto à forma de representação 

dos elementos na imagem; à distribuição dos elementos na imagem; à especificação dos ícones e; 

com apresentação de outros aspectos ou particularidades (Biondi; Falkowski, 2009). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi desenvolvido na Universidade Federal de Santa Catarina – campus de curitibanos, 

com acadêmicos do programa de pós-graduação em Ecossistemas Agrícolas e Naturais em 

Curitibanos, SC. Participaram desse trabalho um total de seis acadêmicos com diferentes graduações, 

tais como: Agronomia, Biologia, Engenharia de Automação e Engenharia Ambiental. 

Utilizou-se para a avaliação educacional qualitativa os mapas mentais, importantes devido sua 

capacidade de síntese a apelo visual (Dell’isola, 2010). Os acadêmicos foram abordados para a 

produção de mapas devido a disciplina intitulada “O solo nos ecossistemas agrícolas e naturais” que 

abrange desde a formação das galáxias e dos solos até a sua ecologia e uso atual. 

Antes da explanação dos temas da disciplina foi solicitada aos acadêmicos participantes descrever 

e/ou esquematizar em papel seus conhecimentos sobre as seguintes palavras: solo, terra, pó/poeira, 

paisagem. 

As palavras selecionadas correspondem aos temas discutidos em aula durante a disciplina que usou 

como técnicas de aprendizado: aulas expositivas, mídias digitais (vídeos), aulas demonstrativas com 

material de cunho ilustrativo (colorteca e caixas de rochas), aula prática (à campo, reconhecimento 

de solos na paisagem), aula invertida com temas pré-definidos. 

Ao término do conteúdo ministrado, foi solicitado novamente à apresentação de esquemas sobre 

as mesmas palavras selecionadas. Vale ressaltar que essa técnica de aprendizado e avaliação foi 

qualitativa e interpretativa das ações representadas nos materiais gerados (Biondi; Falkowski, 2009). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os acadêmicos que participaram dessa etapa de aprendizagem apresentaram previamente uma 

boa formação do conceito solo, porém ao utilizarem os sinônimos, foi perceptível verificar 

diferenciações de definição do significado das palavras e delas inseridas em uma paisagem (Figura 

1). 
 

 
Figura 1 - Valores observados dos mapas mentais 

 

O solo que é um material solto e macio, encontrado sobre a superfície da crosta terrestre 

proveniente do intemperismo físico e químico do material de origem submetido à ação do clima, 
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tempo, relevo e organismos, é composto por três fases: sólida (mineral e orgânica), líquida e gasosa 

(Resende et al., 2006). Esse conceito ficou evidente nos mapas mentais gerados após a participação 

das aulas (Figura 2). Anteriormente o solo era definido como um pedaço de área preparada e utilizada 

para a produção; um suporte para a sobrevivência do Planeta ou, ainda material de origem orgânica 

que serve de sustentação na paisagem, o que se resumiu na palavra Terra. As palavras Terra e 

pó/poeira antes das aulas foram definidas como partículas de terra por todos os acadêmicos, e não 

como o componente mineral da fase sólida do solo. 

Em um ecossistema podemos observar com detalhes sua paisagem, e esta foi definida 

antecedente as formas de apresentação da natureza, conjunto solo-vegetação, conjunto de elementos 

naturais, vários horizontes. Estas definições apresentadas nos mapas mentais se aproximam do 

conceito de paisagem que deriva do francês paysage; esse termo tem origem na palavra “pays”, que 

pode ser definido, de forma simplificada como regiões de ocupação humana que apresenta relativa 

homogeneidade física, ou seja, a definição da paisagem natural, como a vegetação e formações 

geológicas. 

Entretanto, ao observar os mapas posteriores, a definição de paisagem ganhou riqueza de 

detalhes, o que antes era plano, tornou-se um relevo suave a ondulado com diferenciação de vegetação 

e classes de solo com destaque para o uso do solo que abrigam diferentes ecossistemas naturais ou 

agrícolas (Figura 2). Assim, enfatiza-se a importância dos mapas mentais, onde, apresentam a 

centralidade do tema em questão de maneira direta ou indireta (Biondi; Falkowski, 2009). 

De acordo com Neckel et al. (2014), os mapas mentais podem ser destacados como produtos 

relatados pelos indivíduos em contato com o meio, ou seja, primeiro ocorre a teorização que se apoia 

em significação dos acontecimentos, devendo ser levado em conta o ambiente e as características do 

ambiente em análise. Em seguida, volta-se para a importância de se trabalhar com os mapas mentais 

para a construção de uma metodologia perceptiva que proporcione uma representação do cenário que 

reflita a sua própria realidade. 
 

 
Figura 2 - Mapas mentais, com as representações do solo, pó/poeira, Terra e paisagem, antes e depois das aulas de “O 

solo nos ecossistemas agrícolas e naturais”. 
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CONCLUSÕES 

Por meio da técnica de mapeamento mental verificou –se que os acadêmicos aperfeiçoaram 

de forma clara a definição prática de cada palavra questionada, diferenciaram após as aulas os 

conceitos de solo e poeira, bem como definiram a paisagem como aquilo que se observa, a parte do 

todo. No entanto, essa avaliação qualitativa dos mapas mentais e individuais depende muito da 

interpretação pessoal do pesquisador e o detalhamento ou desdobramento do tema abordado. 
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RESUMO 

Dentre as oficinas realizadas durante a Operação Vanderlei Alves do Projeto Rondon, na cidade de 

Rio Negro, Paraná, destacaram-se as atividades desenvolvidas na Escola Municipal de Educação 

Especial Tia Apolônia, cujo objetivo foi o ensino da ciência do solo, com o foco sobre a manutenção 

da sustentabilidade das características físicas, químicas e biológicas deste. Contudo, por se tratar 

do ensino para pessoas com deficiência, houve a necessidade da adaptação dos conteúdos e da sua 

apresentação na forma lúdica, possibilitadas pela construção de uma horta escolar. Neste sentido, 

os Rondonistas precisaram criar instrumentos que despertassem e auxiliassem os alunos a 

compreenderem os assuntos e a refletir sobre as atividades que realizaram. As ações desenvolvidas 

foram relevantes para a formação acadêmica e pessoal do grupo de Rondonistas, de forma a 

acrescentar conhecimento prático e social à vivência universitária, além de terem proporcionado 

boas experiências e o conhecimento sobre o manejo sustentável do solo aos alunos da escola, 

explicado por meio da construção da horta escolar. 

 

Palavras-chave: adaptação, ciência do solo, deficiência, extensão, inclusão social, Projeto Rondon 

 

INTRODUÇÃO 

A preocupação crescente condizente às questões ambientais surgiu a partir do século XIX, com 

ascensão na década de 70 e, tem promovido substanciais modificações nas relações educacionais das 

escolas em suas amplas possibilidades (SILVA, 1988). Neste sentido, o termo Educação Ambiental 

tem sido bastante utilizado. Esta é uma novidade da educação, já praticada em alguns países e 

proposta desde 1999 no Brasil, com o objetivo de disseminar o conhecimento sobre o ambiente e os 

seus componentes, além de conscientizar quanto à preservação e à utilização sustentável destes 

(RUSCHEINSKY, 2002). Para tanto, atualmente a Educação Ambiental é trabalhada dentro das 

escolas com abordagens referentes à ciência do solo e à manutenção da sustentabilidade.  

De acordo a Lei N°9.795, de 27 de abril de 1999, o ensino da Educação Ambiental deve ser 

contínuo e permanente na educação nacional, presente em todos os níveis e modalidades do processo 

de educação formal e não formal (BRASIL, 1999). Portanto, trabalhar o ensino da ciência do solo 

com alunos da educação especial também é possível, além de ser necessário, pois se estes forem 

estimulados podem ser estudiosos, dentro de suas limitações, das áreas relacionadas ao meio 

ambiente. Além disso, o ensino deste conteúdo pode ser totalmente prático e lúdico, com resultados 

benéficos da assimilação de conhecimento dos alunos, especialmente relacionada ao reconhecimento 

das características físicas, químicas e biológicas do solo, bem como à manutenção da sustentabilidade 

deste, quando realizado o manejo adequado (SAVIANI, 2005).   

Frente a estas mudanças no ensino nos âmbitos social, “cultural-informativo” e econômico, termos 

ligados à sustentabilidade, objetivou-se com a realização deste trabalho a difusão e a prática do ensino 

e da aprendizagem da ciência do solo na educação especial, por meio da aplicação de metodologias 

práticas e lúdicas, implantadas com a construção de uma horta escolar. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

As atividades foram realizadas por intermédio do Projeto Rondon, organizado pelo Núcleo 

Extensionista Rondon da Universidade do Estado de Santa Catarina - NER/UDESC, extensão de 

integração social que envolve a participação voluntária de estudantes universitários, na busca por 

soluções, com a execução de ações que contribuam para o desenvolvimento sustentável de 

comunidades e ampliem o bem-estar da população (SERAFINI, FICAGNA, 2015). 

A Operação Vanderlei Alves do Projeto Rondon realizou atividades de aplicação de práticas 

coletivas de extensão universitária, denominadas dentro do contexto de aplicabilidade do Rondon de 

“oficinas”, durante o período de 12 a 22 de fevereiro de 2014. Uma das cidades atendidas durante a 

operação foi Rio Negro, Paraná, Brasil. Nesta cidade, uma das instituições atendidas foi a Escola 

Municipal de Educação Especial Tia Apolônia que oferece, desde 1976, educação especial para 

alunos com deficiências mentais, múltiplas deficiências, bem como crianças com atraso no 

desenvolvimento psicomotor, para o estímulo do desenvolvimento e da inclusão social destes alunos.  

Em conversa com a direção da escola, houve o reconhecimento de suas necessidades e 

potencialidades, enquanto espaço escolar e de interesse dos alunos. Assim, foi proposta uma oficina 

de Educação Ambiental, com o intuito de abordar o ensino da ciência do solo, com o foco na 

manutenção da sustentabilidade de suas características físicas, químicas e biológicas. Contudo, por 

se tratar do ensino para pessoas com deficiências, foi necessário adaptar os conteúdos e apresentá-los 

na forma lúdica, possibilitada pela construção de uma horta escolar (DIAS, 1998).   

Para a construção da horta utilizou-se uma área abandonada localizada aos fundos da escola, que 

necessitou de capinagem. Após, foi realizado o planejamento e a construção dos canteiros, com a 

utilização de ferramentas de jardinagem disponíveis na própria escola. Posteriormente, realizou-se a 

calagem e a adubação química e orgânica do solo. Seguinte ao preparo do solo foram semeadas 

sementes e plantadas mudas de diversas hortaliças, doadas por agropecuárias e pela Prefeitura 

Municipal de Rio Negro. Todo o processo foi realizado em conjunto com os alunos da escola, para 

que estes compreendessem as etapas desenvolvidas e tivessem condições de dar continuidade ao 

manejo sustentável do solo e ao cultivo das hortaliças. Cada fase da construção da horta também 

possibilitou a apresentação de características físicas, químicas e biológicas do solo e, principalmente, 

foi fundamental para salientar a importância da execução do manejo sustentável para a produção de 

hortaliças, que seriam futuramente utilizadas como alimento para os alunos na escola. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas etapas iniciais da construção da horta escolar, discutiu-se com os alunos a importância do solo 

e quais os principais cuidados necessários para a obtenção de um manejo sustentável. Após, foram 

realizadas as apresentações das características físicas do solo, durante o preparo do espaço onde seria 

estabelecida a horta. O preparo físico do solo foi realizado por meio de capinagem, com explicações 

sobre a importância de manter posteriormente a cobertura do solo para evitar perdas de suas partículas 

por ação da chuva e vento, os efeitos desta cobertura na manutenção da umidade e dos seus benefícios 

para as plantas. Também ocorreu a busca por organismos do solo, como minhocas e insetos, seguida 

pela explicação simples sobre as suas funções e importância para o meio ambiente (DIAS, 1998) 

(Figura 1 - A). 

Nestas explicações utilizou-se da ludicidade, com uso de músicas compostas no momento, 

histórias infantis e brincadeiras de busca ao tesouro para que os alunos encontrassem os organismos 

do solo com entusiasmo. Para Trindade et al.  (2004), o lúdico deve ser concebido como um fator a 

priori na vida cotidiana de qualquer indivíduo, presente em qualquer atividade, seja de lazer ou não, 
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pois é pré-requisito na qualidade de vida do ser humano e elemento fundamental na integração do 

corpo e da mente. 

Em um segundo momento, para a finalização dos canteiros, foi realizada a calagem do solo para a 

correção do pH, e a adubação química e orgânica, acompanhada pelo Engenheiro Agrônomo da 

Prefeitura de Rio Negro. Foi explicado aos alunos que as plantas também necessitam de nutrientes e, 

neste momento, foi proposto o uso dos resíduos da cozinha da escola para a geração de composto 

orgânico que poderia ser utilizado futuramente como adubo orgânico na horta. A partir daí, o processo 

de compostagem foi descrito de forma prática, com a criação de músicas simples para o ensino de 

cada etapa, como por exemplo: “abrir buraco, preencher com folhas, colocar os restinhos da cozinha, 

cobrir com folhas, molhar com água, fechar com solo” (Figura 1 - B). Neste aspecto, Cribb (2010) 

defende que esse tipo de atividade em ambiente formal de ensino auxilia no desenvolvimento da 

consciência de que é necessário adotarmos estilo de vida menos impactante sobre o meio ambiente, 

bem como a integração dos alunos com a problemática ambiental vivenciada a partir do universo da 

horta escolar. Nesse sentido, a experiência prática e de ensino e aprendizagem foi fundamental. 

A semeadura e o plantio das hortaliças, por sua vez, foram explicados com orientações breves 

sobre a necessidade de cada planta utilizada, como a minimização da incidência solar direta no solo, 

necessidades maiores de irrigação com água, o ponto de colheita, entre outras características inerentes 

a cada espécie. Os alimentos a serem obtidos com o cultivo de hortaliças, iniciado pelos Rondonistas 

e continuado pelos estudantes, foram usufruídos na alimentação escolar, compondo dietas nutritivas 

e saudáveis, fruto do empenho da ação conjunta dos alunos, da instituição, da equipe Rondon Rio 

Negro e de todos os demais colaboradores (Figura 1 - C). Por fim, foi então realizada a despedida dos 

alunos e da escola com os agradecimentos e um momento de descontração com fotografias (Figura 1 

- D).  

Portanto, a atuação extensionista proporcionou aos acadêmicos a percepção de que a universidade 

cumpre com o princípio de que “[...] para a formação do profissional cidadão, é imprescindível sua 

efetiva interação com a sociedade, seja para se situar historicamente, para se identificar culturalmente 

e/ou para referenciar sua formação técnica com os problemas que um dia terá que enfrentar” 

(NOGUEIRA, 2000). 

  

 
Figura 1 – Momentos da oficina de ensino da ciência do solo, com construção de horta escolar. [A] - 

Preparo físico do solo, com explicações sobre a importância da cobertura do solo, e a busca pelos 

organismos do habitat. [B] - Finalização dos canteiros, calagem e adubação, com ênfase no possível 

uso da compostagem. [C] - Semeadura e plantio das hortaliças, com comentários breves sobre a 
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necessidade de cada planta utilizada. [D] - Finalização das atividades da oficina com o grupo de 

alunos da Escola Municipal de Educação Especial Tia Apolônia. 

 

CONCLUSÕES 

As ações desenvolvidas foram relevantes para a formação acadêmica e pessoal do grupo de 

Rondonistas, de forma a acrescentar conhecimento prático e social à vivência universitária, além de 

terem proporcionado boas experiências e o conhecimento sobre o manejo sustentável do solo aos 

alunos da escola, explicado por meio da construção da horta escolar. 
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RESUMO 

Este resumo apresenta os resultados de uma proposta de recuperação de solos em três propriedades 

rurais de Reforma Agrária na cidade de Sidrolândia-MS. A técnica utilizada para tal fim foi à 

introdução de Sistemas Agroflorestais (SAFs). Foram desenvolvidos os SAFs em um hectare de terra 

por lote. Partindo da calagem até a introdução de microrganismos e adubações verdes, a partir de 

um sistema agroecológico. Como resultado obteve-se evolução na qualidade de solo como o 

equilíbrio de pH bem como produtividade sustentável nas áreas de recuperação. 

 

Palavras-chave: Equilíbrio, Microorganismos, Produtividade, Recuperação. 

 
INTRODUÇÃO 

No Cerrado de Mato Grosso do Sul, existem várias áreas que foram destinadas a Reforma Agrária 

(NAKATANI et al, 2012). Porém, um dos problemas que os agricultores enfrentam é o manejo com 

os solos já degradados e contaminados por diversos agrotóxicos (VEIGA, 2017). Uma destas áreas é 

o Assentamento Nazareth, em Sidrolândia-MS, na qual grupos de assentados tem buscado cultivos 

em Sistemas Agroflorestais (SAFs), uma alternativa para recuperação dos solos contaminados, 

produção e subsistência (RIBASKI et al, 2001). 

A utilização de SAFs tem sido, nas últimas décadas, bastante difundida como alternativa para 

recuperação de áreas degradadas, pois traz com sua biodiversidade a melhora dos aspectos físico- 

químicos de solos degradados (REINERT, 1998; MENDONÇA et al., 2001) citado por (ARATO et 

al., 2003). 

Sobre os SAFs como técnicas de recuperação do solo, é uma alternativa que pode acelerar a 

recuperação das áreas degradadas, utilizando nela espécies nativas do local, junto com espécies que 

acelerem o equilíbrio químico, físico e biológico do solo, como os adubos verdes, de grande 

relevância para o reequilíbrio do ecossistema (AGUIAR et al, 2000; RIBASKI et al, 2001).  Ainda 

sobre recuperação de solos degradados, CUPERTINO (2005), a homeopatia é uma ótima ferramenta 

para agricultores, podendo ser obtidos das próprias fontes contaminantes como NPK, venenos e 

agrotóxicos e também pode ser utilizado como preparado homeopático Nux vômica (MODOLON et 

al, 2016). 

Este trabalho vem evidenciar como a partir de técnicas como o preparado homeopático e a solução 

de microrganismos eficientes na recuperação de áreas degradadas, associados a outros fatores 

benéficos, está sendo implantada em três unidades de SAFs, em um assentamento de reforma agrária 

mailto:mallmann.mn@gmail.com
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no Estado do MS, reerguendo o equilíbrio de solos altamente contaminados. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foi escolhido um hectare de terra de cada um dos três lotes do Assentamento Nazareth, 

Sidrolândia-MS para realizar os SAFs (LOTES 98, 99 E 111). As amostras de solo foram avaliadas 

pela empresa Solanalise de Cascavel-PR. Os preparados homeopáticos foram adaptados de acordo 

com metodologia proposta por (HAHNEMANN, 1984): Solo CH6: uma alíquota de dez gramas de 

terra coletada em cada uma das propriedades foi adicionada a um litro de solução de álcool de cerais 

e água destilada (70%-30%). Após 15 dias de repouso 5 gotas desta solução mãe foram adicionadas 

a uma solução de álcool de cerais e água (30%-70%) e dinamizadas até o CH6, da mesma forma 

procedeu-se para realização de Calcário CH6 e Adubo CH6. Quanto ao preparo da solução de 

microorganismos eficientes (EM) estes foram capturados nas matas locais com arroz cozido e 

multiplicados com açúcar mascavo e água destilada na proporção de um litro de água para cem 

gramas de açúcar, estando pronto para uso após cinquenta dias de descanso. 

A proporção das áreas a serem recuperadas é de um hectare para cada três lotes de terra. Para 

avaliar o nível de degradação foram realizadas análises de solo, a partir do qual se percebeu uma 

acidez de pH 4,5, indicando a necessidade de correção com calcário-dolomítico na proporção de 4,1 

Ton/Hec. Na análise de solo também foi possível visualizar um índice baixo de argila, tendo em sua 

constituição 11% de argila. 

O processo de eliminação da Brachiaria sp., foi o mais demorado, pois optou-se pela não utilização 

dos agrotóxicos. Após essa etapa o solo foi corrigido com calcário. Logo o sistema de irrigação foi 

implantado, sendo este necessário desde o início do processo, aliado ao fato desta região apresentar 

um período de seca bem característica. O sistema de carneiro hidráulico foi utilizado para irrigação, 

juntamente com mangueiras pretas de meia polegada e micro aspersores instalados de 4 em 4 metros 

se tornaram um método econômico e trouxeram para os SAFs a garantia de que todas as espécies a 

serem inseridas se desenvolveriam plenamente. 

A cobertura total do terreno foi realizada com algumas leguminosas, sementes de crotalária da 

espécie Crotalária ochroleuca, devido a sua rusticidade e altura no auge de seu desenvolvimento, 

possibilitando aos feijões plantados em consórcios crescerem sobre ela em busca de luz. Os feijões 

utilizados foram: o feijão de porco (Canavalia ensiformis), mucuna-preta (Stizolobium aterrimum), 

mucuna anã (Mucuna deeringiana), mucuna cinza (Mucuna pruriens) dentre outras. Esta cobertura 

foi primordial, garantindo que o banco de sementes de brachiaria não nascesse. 

Seguidamente foi preparado um MIX de sementes, contendo sementes nativas e não nativas de 46 

espécies. Na área que foi gradeada foram realizados sulcos de 25 cm de profundidade em linha reta, 

tendo estas linhas uma distância de 6 metros entre elas. 

Nestas foram colocadas ramas de mandioca (Manihot esculenta) (a cada 2 metros), entre sementes 

de cará-muela (Dioscorea bulbifera) (a cada 6 metros), inhame (Dioscorea sp.) (a cada 3 metros) e 

cúrcuma (Curcuma longa) (a cada 1 metro). Ao lado de cada linha foram introduzidas mudas de 

embaúba (Cecropia sp.), por sua capacidade plástica de adaptação e por seu rápido desenvolvimento 

em áreas degradadas (FRAGOSO et al, 2017). Popularmente conhecida como “embaúba” ou 

“imbaúba”, comumente registrada em vegetação secundária, sendo uma das primeiras espécies 

vegetais a se estabelecer em áreas degradadas ou clareiras naturais, servindo também de alimento 

para inúmeras espécies animais (CHONG et al, 2017). Foram inseridas mudas no espaçamento de 3 

em 3 metros em linha reta, com a distância de 60 cm da linha base onde haviam sido plantadas as 

sementes. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como resultado obteve-se uma produção recorde de melancias, que apresentaram um peso médio 

de quinze quilos. Cada melancia foi vendida no próprio assentamento, ao preço médio de 15,00 reais 

por unidade, tendo uma renda bruta aproximada de R$ 3.150,00 a cada 35 covas. As linhas de 

sementes hoje já estão com plantas no porte de 2,5 metros de altura, possibilitando a segunda etapa 

do projeto, que será a introdução de outras espécies como bananeiras e cacau, visto que já existe um 

microclima ideal para inserção destas no ambiente. 

Outro resultado que merece destaque foi às análises de solo realizadas 12 meses após a inserção 

do sistema nos lotes, a partir destes dados foram realizados a calagem. Houve uma grande mudança 

no pH dos solos, variando entre seis e sete, sendo ideal para vários tipos de culturas. Esse resultado 

rápido de equilíbrio do solo pode ser atribuído ao conjunto de fatores inseridos no espaço de 

recuperação, que partiu da calagem, cobertura vegetal, inserção de microrganismos e irrigação. Um 

conjunto que se mostrou eficiente. 

Esse processo pode ser explicado pelo fato dos microrganismos inseridos se desenvolverem bem 

na presença de humidade, degradando os materiais vegetais disponíveis e disponibilizando para o 

ambiente micro- e macronutrientes, que servirão de nutrição para o rápido crescimento vegetativo 

das espécies vegetais. As espécies roçadas permitiram fixar água no meio assim como material 

vegetal para decomposição, estabelecendo também uma barreira contra a evaporação da água do solo. 

As leguminosas também possibilitaram a fixação de nitrogênio, essencial para o desenvolvimento das 

plantas. 

De acordo com PII et al., (2015), destacam que os resultados oriundos da diversa complexidade 

de microrganismos no ambiente, é o retorno do carbono da atmosfera na forma mineral disponível às 

plantas superiores, mas a liberação no solo, em formas passíveis de serem também utilizadas pelas 

plantas, garantindo um contínuo ciclo ininterrupto de liberação dos diversos elementos na natureza. 

 

CONCLUSÕES 

O próximo passo será introduzir árvores de interesse comercial, entre eles, o cacau, café, laranja, 

pequi, limão, pêssego, açaí, colorau, maracujá, dentre outros cultivares de destaque no Estado de MS. 

A perspectiva ainda para o ano de 2018 é tornar estas três unidades de produção em bancos de 

sementes crioulas comunitárias, com parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, bem 

como ampliar o SAFs para 2 hectares por lote. Ressaltamos as contribuições, como a evolução na 

qualidade de solo, o equilíbrio de pH bem como produtividade sustentável nas áreas de recuperação, 

bem como a melhora na vida das famílias, que lograram qualidade de vida e sustentabilidade na 

produção. Como ponto positivo elenca-se o empenho das famílias em executar o projeto, uma vez 

que este poderia vir a trazer uma nova perspectiva de vida e de produção. Como ponto negativo a 

falta de capital para compra de insumos para implantar o sistema em uma área maior. Finalmente, 

entende-se que os objetivos foram alcançados e entende-se que o sistema é reprodutível em outras 

regiões do Brasil e do mundo, uma vez que utiliza para seu desenvolvimento, ingredientes de fácil 

acesso e material bibliográfico para estudo. 
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RESUMO 

O presente trabalho foi realizado na propriedade Ouro Verde situada no município de Santa Salete-

SP, tendo por objetivo buscar técnicas adequadas de manejo sustentável do solo que irão diminuir 

significativamente o número de perdas por processos erosivos. Foi-se utilizado o método de pesquisa 

contendo recursos bibliográficos e o registro do atual estágio de desenvolvimento da erosão através 

de fotografias tiradas na propriedade em questão. A erosão faz com que haja o arraste de partículas, 

o que compromete significativamente a estruturação e a disponibilidade de nutrientes do solo, com 

isso, tem-se uma consequente e acentuada queda da produtividade e posteriormente uma diminuição 

da lucratividade. A manutenção do solo também influencia muito nesse contexto, visto que deve ser 

explorado com base na sustentabilidade e na conservação do mesmo. Na propriedade em estudo foi-

se elaborado um projeto de trabalho para a reforma dos terraços já existentes na área, porém que 

não sofreram manutenção ao longo dos anos e perderam sua eficiência. Se utilizar as práticas 

conservacionistas aqui expostas, os investimentos, com certeza, serão recuperados na forma de 

melhora da qualidade da pastagem, aumento da produção de carne por animal, redução do tempo 

de abate e consequentemente uma maior margem de lucro ao pecuarista. 

 

Palavras-chave: Práticas conservacionistas, Produtividade, Lucratividade 

 
INTRODUÇÃO 

O solo desempenha uma grande variedade de funções vitais, de carácter ambiental, ecológico, 

social e econômico, constituindo um importante elemento paisagístico, patrimonial e físico para o 

desenvolvimento de infraestrutura e atividades humanas. 

Entretanto a erosão hídrica, especificamente em sulcos, causada principalmente por chuvas de alta 

intensidade e ou pelo uso inadequado de equipamentos de irrigação, é uma forma de degradação dos 

solos agrícolas no Brasil (EMBRAPA, 2008). Trata-se de um processo de escoamento superficial 

pela água da enxurrada, no qual há desagregação, transporte e deposição de partículas de solo, 

nutrientes e matéria orgânica.  

O Brasil é um país de ampla extensão territorial e de clima tropical (altos índices pluviométricos), 

favorecendo a utilização de solos para diversas atividades econômicas extrativistas, como agricultura. 

Mas o manejo inadequado do solo, pode acarretar processos erosivos, que pode ser determinado, por 

diversos fatores, como a ação antrópica e intemperismo. E neste artigo, estar-se-á mostrando a 
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avaliação realizada de uma área degradada, na propriedade Ouro Verde do Município de Santa Salete-

SP, avaliando o nível de degradação de uma área de solo, buscando apresentar alternativas pautadas 

em técnicas adequadas a fim de reverter os danos causados pela erosão. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado dentro de uma propriedade privada situada no município de Santa Salete/SP, 

bairro Córrego da Paca, contendo uma área total de 37 hectares, sendo que 2 ha de cultivo da cana-

de-açúcar como complementação na alimentação animal; e 35 ha de pastagem cultivada (espécie 

braquiarão). A ocupação e atividade principal da propriedade é a pecuária semiextensiva de corte, 

com o solo predominante da região classificado como Latossolo Vermelho Distroférico, característico 

da região. 

O levantamento foi realizado visando evidenciar o processo de perda do solo causado por erosão, 

no qual utilizamos dois métodos: (a) visual - através de material fotográfico como forma de 

documentar e analisar a situação de degradação encontrada no local; (b) estudos bibliográficos 

abordando assuntos relacionados ao tema, com o intuito de coletar informações sobre o caso, obter 

um entendimento detalhado de cada parte do processo erosivo e das técnicas de recuperação, 

procurando sugestões e soluções para o proprietário do sítio. Por fim, foram solicitadas as opiniões 

dos docentes da área técnica da Escola Técnica Dr. José Luís Viana Coutinho (ETEC). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da análise do material obtido com o levantamento fotográfico da área, foi possível 

descrever que, aproximadamente 30% do terreno já se encontra degradado por erosão, em sua grande 

maioria do tipo sulco, como mostra a Figura 1. 
 

 
Figura 1 – Erosão em sulco causada pela falta de manutenção dos terraços na propriedade Ouro 

Verde em Santa Salete. 
 

Os principais fatores que deram origem ao processo erosivo foram em grande parte, a retirada da 

vegetação natural para criação de pastagens, o que deixou o solo à mostra, susceptível a fatores 

externos e a má conservação. 

A camada superficial do solo foi revolvida por arados e grades, na preparação para o plantio do 

capim braquiarão. Porém, o preparo não recebeu orientação técnica e, posteriormente, a falta de 

manutenção (sem implantação de curvas de níveis, bacias de contenção, correção e adubação do solo), 

evidenciou os danos futuros. 

O impacto direto das gotas de chuva sobre o solo descoberto, promovem a destruição parcial dos 

agregados da superfície e a liberação de suas partículas, causando uma redução da infiltração da água 

no solo e contribui para o aumento do volume da enxurrada, que possui energia suficiente para 

promover o arraste do solo, ocasionando, assim, o processo erosivo (EMBRAPA, 2010). 
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A erosão em sulco da propriedade foi potencializada pela pressão mecânica proveniente do 

pisoteio do gado que compromete as condições físicas do solo, refletindo sobre sua porosidade, 

textura e infiltração da água. Em um solo compactado, a pastagem encontra dificuldade para se 

desenvolver plenamente, isso porque o seu sistema radicular encontra-se próximo à superfície, 

tornando-a mais susceptível a déficits hídricos e com limitada capacidade de absorver nutrientes. O 

manejo animal também influencia, como a determinação da carga animal adequada por hectare 

(recomenda-se de 1,4 cabeças/hectare na seca a 2-3 cabeças/hectare) para assim, evitar uma pressão 

excessiva no solo que cause compactação (EMBRAPA, 2000). 

Dentre os princípios básicos que devem ser adotados para prevenção e conservação do solo, 

recomendou-se ao proprietário, as práticas conservacionistas de caráter mecânico, envolvendo a 

manutenção dos terraceamentos e implantação de caixas ou bacias de captação distribuídas na 

extensão da propriedade, devido aos recursos de fácil acesso e baixo custo financeiro. 

Segundo Pena (2009), os terraços são estruturas que objetivam disciplinar o volume de água da 

chuva que excede a capacidade de infiltração do solo. Essa técnica é aplicada ao parcelar em desnível 

uma área inclinada em várias rampas mais um camalhão (monte de terra ou dique). Com isso, as 

águas das chuvas, ao escoarem superficialmente, perdem sua força, removendo menos sedimentos do 

solo e causando menos impactos sobre ele. (PIRES; SOUZA, 2003). 

As bacias de retenção ou caixas de captação são buracos construídos nas extremidades e, também 

às margens de estradas e carreadores, com o objetivo do armazenamento da água da chuva escoada, 

transportada com segurança pelos terraços em desnível. Tem a função de receber o fluxo de água e 

infiltrá-lo lentamente no seu fundo, ou então liberá-lo gradativamente para desaguadouros (caixas de 

recepção), em sequência. 

Na propriedade em estudo, após todas as análises de impactos, indicou-se um grupo de técnicas 

para solucionar, o longo prazo, o problema encontrado. Dentre elas pode-se destacar a mecanização 

do solo, com o objetivo de homogeneizar a superfície e também, a partir de curvas de níveis refeitas, 

controlar o volume da água das chuvas. 

As correções dos problemas relacionados à erosão após serem sanadas, podem vir a apresentar 

inúmeros benefícios. A recuperação do solo e da pastagem seria revertida na forma de melhora da 

qualidade da pastagem, aumento da produção de carne por animal, redução do tempo de abate e 

consequentemente uma maior lucratividade ao pecuarista, além de trazer o equilíbrio ao meio 

ambiente. 

 

CONCLUSÕES 

Deve-se levar em consideração que o problema pode extrapolar os limites de sua propriedade e 

atingir outras propriedades vizinhas localizadas a jusante (para o lado em que vaza um curso de água), 

que, para recuperarem corretamente os problemas existentes, necessitam que as propriedades a 

montante (direção de onde correm as águas de uma corrente fluvial) também realizem ações efetivas 

de correção. 

Recomendou-se ao proprietário a técnica de caráter mecânico para solucionar o presente problema 

da erosão, visto que, o mesmo participa da Associação dos Agricultores do município, onde recebe 

apoio e recursos para melhorias em sua propriedade, como o uso de maquinários e implementos 

agrícolas, pagando somente o custo-hora. Sendo assim, solicitou-se a manutenção dos terraços, e 

sucessivamente, a implantação de caixas de captação de água da chuva, bem como reestruturação das 

curvas de nível. 

 

Agradecimentos: Escola Técnica Dr. José Luís Viana Coutinho, Embrapa, Associação dos 
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RESUMO 

É de extrema importância o contato de graduandos em agronomia com agricultores familiares. No 

caso deste relato, este contato em campo teve como finalidade, o diálogo com o agricultor a fim de 

obter uma associação de conteúdo prático e teórico, acerca da sua relação com o solo. Para tal, foi 

realizada uma visita como requisito da disciplina Pedologia ao Centro Agroecológico Rio Seco, no 

município de Amélia Rodrigues, onde também se encontra em área adjacente uma comunidade rural 

o qual se visitou uma pequena propriedade. Aplicou-se uma entrevista semiestruturada com o 

agricultor, assim como conversa informal. Percebeu-se que apesar deste não possuir conhecimento 

científico, o mesmo detém de informações acerca do solo que foram adquiridos ao longo de gerações. 

 

Palavras-chave: Agricultura familiar; agronomia, saber popular, agroecologia, Manejo do solo 

 

INTRODUÇÃO 

Pesquisas mostram discussões a respeito do desenvolvimento sustentável que ligado a agricultura 

familiar é um importante segmento social e econômico do meio rural. Empregando cerca de 80% das 

pessoas que trabalham neste meio, e representando aproximadamente 18% da população 

economicamente ativa do Brasil, sendo boa parte desses situados no Nordeste brasileiro (IBGE, 

2006). No entanto, muitos desses produtores rurais atuam de forma independente, classificam o solo 

e a relação solo - planta a partir do conhecimento adquirido ao longo de gerações (BENASSI, 2008). 

No trabalho de campo realizado na comunidade quatro estradas, localizada em área adjacente ao 

Centro Agroecológico Rio Seco organizado pelo grupo NEA-Trilhas (Núcleo de Estudos em 

Agroecologia e Produção Orgânica) em Amélia Rodrigues, buscou-se identificar a relação do 

agricultor familiar com o solo através do conhecimento tradicional. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi realizada no dia 23 de abril de 2016, utilizaram-se dados primários e secundários 

para elaboração do diagnóstico. A fim de obter informações sobre o conhecimento empírico do 

agricultor aplicou-se uma entrevista semi-estruturada. A entrevista teve os seguintes tópicos: Sólido 

ativos do solo; Morfologia do solo; adubação; Água no solo; Matéria orgânica; Relação solo x planta; 

herança tradicional. A entrevista foi realizada com um dos agricultores da comunidade Quatro 

Estradas, localizada nas proximidades do Centro Agroecológico Rio Seco, município de Amélia 

Rodrigues-BA. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Sólidos ativos no solo 

Foi relatada pelo agricultor a importância do “barro” que segundo o mesmo interfere na capacidade 

de o solo reter água. Esses sólidos ativos em questão são coloides chamados argilominerais. No mapa 
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de solos do município de Amélia Rodrigues- BA observa-se a predominância de dois solos: 

ARGISSOLO Vermelho Amarelo e VERTISSOLO (EMBRAPA, 1973), sendo comum haver nestes 

solos a presença de argilas do tipo caulinita e montmorilonita. Esta última possui textura argilosa e 

tem maior capacidade de retenção de água devido ao grau de expansividade (EMBRAPA, 2016). 

O entrevistado também relatou a importância de outro coloide, o húmus (denominado por ele como 

terra escura ou terra forte), e que possui grande importância para a fertilidade do solo. O mesmo tem 

o hábito de aplicar essa “terra forte” próximo de plantas, com o objetivo de aumentar a sua 

produtividade. De fato, o húmus, que é um coloide proveniente da matéria orgânica altamente 

decomposta, sendo fundamental para o enriquecimento nutricional do solo, pois contém nutrientes 

úteis para as plantas (LEPSCH, 2011). 

 

Foi relatado, pelo agricultor que o solo adquire uma textura pegajosa ao ser molhado, algo 

esperado de um solo rico em argilominerais. Segundo a literatura, a textura deste tipo de solo, pode 

variar de arenosa no horizonte A ou mais raramente argilosa, e textura argilosa no horizonte B, no 

solo não se notou cascalho ou frações maiores (EMBRAPA, 2016). 

 

A propriedade, conta com uma cisterna, cuja água é utilizada para regar plantas. 

O produtor reclamou sobre a diminuição da pluviosidade no local nos últimos anos. Relatou 

também, que quanto mais escura a aparência do solo, maior sua capacidade de armazenar água. Isso 

é compreensível, pois o húmus tem a capacidade de reter água. Ainda sobre a água no solo do tipo 

Argissolo é comum ocorrer maior infiltração e retenção de água no horizonte B textural, em 

decorrência do maior teor de argila e presença de microporos. 

 

O agricultor relatou também, que faz uso de esterco, de preferência bovino, como adubo ao invés 

do adubo químico, e afirma que este tipo de adubação é eficiente, e apresenta bons resultados trazendo 

benefícios ao solo. O agricultor ainda relatou que também faz uso de cinzas, folhas e restos de plantas, 

para adubar o solo. 

 

Foi relatado pelo entrevistado, que cada planta se adéqua melhor a determinado tipo de solo. E de 

fato ele está certo, cada planta necessita de condições determinadas como teor de nutrientes como 

potássio, por exemplo, outra condição importante é a acidez do solo, plantas como feijão e milho que 

desenvolvem melhor em solos com Ph>6,0. 

 

O agricultor relatou que o solo de sua propriedade era argiloso. Sabe-se que o termo argiloso se 

refere a uma textura do solo e não uma classe. De qualquer forma o solo predominante na região é 

ARGISSOLO Vermelho Amarelo e VERTISSOLO (EMBRAPA, 1973). 

 

O proprietário com sentimento de orgulho alegou ter adquirido toda a experiência relatada sobre 

o solo.com seus pais. 

 

Ao ser entrevistado o agricultor relatou particularidades culturais. Uma delas é a relação da planta 

com as fases da lua, segundo o mesmo é necessário respeitar o calendário lunar para praticar a 

agricultura. Caso contrário, pode ocorrer pragas e doenças na lavoura ou até uma má colheita. 
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CONCLUSÕES 

O agricultor familiar demonstrou através de este relato possuir conhecimento empírico, assim 

como adotar técnicas agroecológicas no que diz respeito aos solos e seu manejo. O conhecimento do 

homem do campo deve ser respeitado e valorizado, pois é baseado em experiência e observação. O 

saber popular é muito rico, e se os agrônomos desejarem melhorar a realidade da agricultura familiar 

deve-se conciliar o conhecimento popular e científico. 
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RESUMO 

A cor é o primeiro atributo a ser notado em um perfil de solo ao ser observado. A sua determinação 

é um fator importante para a classificação do solo. Através da classificação, outras informações 

sobre clima, relevo e vegetação são compreendidas. A cor do solo pode ser determinada por 

comparação visual, utilizando os padrões da carta de cores Munsell® e com aparelhos de 

sensoriamento proximal como colorímetros ou espectroradiômetro. O objetivo do trabalho foi 

realizar uma análise bibliométrica para compreender o estudo de cores de solo através do tempo e 

dos continentes. Bem como analisar o uso das tecnologias e a produção científica, podendo 

determinar a importância das tecnologias para os estudos. A pesquisa para aquisição de dados foi 

através dos bancos de dados, Scopus e Web of Science. Para a análise  dos dados obtidos através da 

pesquisa, utilizou-se o pacote Bibliometrix do RStudio, capaz de analisar todos os dados das bases 

pesquisadas, pelos seus algoritmos. Os resultados demonstraram a objetividade do pacote 

desenvolvido para o RStudio. Capaz de mostrar de forma clara as interações entre artigos 

publicados, datas e continentes. Facilitando o entendimento das tecnologias utilizadas para o 

desenvolvimento de pesquisas e o crescimento pelo interesse em pesquisar sobre cores do solo. 

 

Palavras-chave: Sensoriamento proximal, produção científica, metanálise 

 

INTRODUÇÃO 

A cor é um dos atributos mais importantes do solo, e que pode compreender diversas informações 

sobre o solo. A alteração na cor pode ser resultado de diferenças no relevo, material de origem, 

vegetação, clima, tempo de intemperismo e ações antrópicas (adição de matéria orgânica pela 

agricultura). Assim, a determinação da cor pode ser utilizada na obtenção de propriedades do solo, 

definição de horizontes pedogenéticos e do contexto do local onde a amostra foi retirada 

(SCHAETZL & ANDERSON, 2005). 

Uma análise do número de estudos relacionados à cor do solo permite avaliar que este tema de 

estudo é foco recorrente dos pesquisadores. Baumann et al. (2016) avaliaram as relações entre a cor 

do solo e a quantidade de matéria orgânica bem como a sua composição. Esses autores identificaram 

significância na alteração da cor nos diferentes locais de coleta, como solos de florestas e solos de 

pastagem. Em estudo de quantificação dos óxidos de ferro em latossolos através da sua cor, Fernandes 

et al. (2004) em seus resultados afirmaram que a cor é um indicador preciso da presença de óxidos 

de ferro e de outras propriedades importantes. 

A análise das publicações realizadas em uma determinada temática da ciência é foco da ciência da 

bibliometria. Os resultados obtidos podem ser processados por métodos qualitativos e quantitativos 

de revisão de literatura. A bibliometria tem um grande potencial para introduzir um processo de 

revisão sistemático, clara e reprodutível, se baseando em medidas estatísticas de ciência, cientistas 
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ou atividade científica. Apesar de muito eficiente o uso da bibliometria é complexo, pois implica em 

várias etapas que utilizam diversas ferramentas de análise e mapeamento de software, que 

frequentemente são disponíveis apenas sob licenças comerciais (GULER, WAAIJER, PALMBLAD, 

2016). 

Tal complexidade, como dificuldades financeiras nas instituições de pesquisa, ou falta de 

pesquisadores com entendimento para montar softwares especializados em fluxo de dados 

organizados, limita os estudos utilizando as ferramentas de bibliometria (BRINER, DENYER, 2012). 

Para ajudar com o trabalho da bibliometria, estudiosos propuseram uma ferramenta desenvolvida em 

linguagem R (R Core Team, 2016). A ferramenta de código aberto, transformou-se em um pacote 

chamado de Bibliometrix (ARIA, CUCCURULLO, 2017). Que em consonância com alguns outros 

pacotes, analisa, constrói tabelas e plota gráficos de forma organizada através da escrita de seus 

códigos. Fazendo com que possamos verificar, através de publicações, nossa hipótese de que o 

desenvolvimento tecnológico tem despertado o interesse pelo estudo das cores do solo. Assim, o 

Bibliometrix, foi escolhido, com objetivo de realizar uma pesquisa bibliométrica com análises 

qualitativas e quantitativas de forma objetiva e organizada. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O desenvolvimento deste estudo compreende a bibliometria de artigos publicados com o tema cor 

do solo. A pesquisa foi realizada em duas bases de dados, Scopus e Web of Science (WoS), utilizando 

o termo de busca soil color. O termo pesquisado deveria estar contido no título, resumo ou palavras 

chaves. A pesquisa foi realizada no dia 27 de fevereiro de 2018. Após realizada a pesquisa, foi 

realizada uma seleção com os principais dados dos artigos selecionados, e, por fim, um arquivo 

NOME.bib foi gerado para leitura no Bibliometrix. O arquivo foi exportado para a pasta do projeto, 

com dados da pesquisa. A análise dos dados foi utilizado o pacote Bibliometrix, o qual demanda da 

instalação de outros pacotes adicionais para o seu completo funcionamento. Os pacotes dplyr, 

factoextra, factominer, ggplot2, igraph, matrix, rscopus, snowballc, stringr e devtools foram 

instalados e carregados no ambiente de programação do RStudio. 

Os dados contidos na pasta do projeto foram importados de forma individual e transformados para 

um arquivo padrão capaz de alimentar uma tabela de forma única. Os arquivos oriundos das duas 

bases de dados utilizadas (Scopus e WoS) foram fundidos, e os dados repetidos foram excluídos. A 

construção da matriz contendo os dados das duas bases se deu através de comandos pré definidos 

pelos algoritmos. 

Com a matriz pronta, os códigos fazem a separação por data, autores, citações, país e palavras 

chaves mais utilizadas. Plotam gráficos e confeccionam tabelas para que os dados sejam analisados. 

Através da escrita destes códigos, o Bibliometrix, constrói de forma clara e objetiva toda a 

blibliometria referente aos resultados, para que seja possível a análise de todos os dados. Para refinar 

a busca por tecnologias utilizadas nos estudos de cor do solo foram utilizadas as palavras app, 

colorimeter, radiometer e spectroradiometer. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As publicações na temática cor do solo iniciaram-se por volta de 1923 e totalizam hoje mais de 

724 artigos publicados. Para este resumo, as análises foram realizadas com os artigos publicados a 

partir de 2007, totalizando 351 artigos, correspondendo a aproximadamente 50% do total de 

publicações. Assim, nos últimos 10 anos está concentrado um volume de publicações igual aos dos 

80 anos anteriores, mostrando um aumento significativo das publicações nesta temática na última 

década. Similar a esses resultados Mao et al. (2018), em uma análise bibliométrica sobre a remediação 
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do solo contaminado, mostrou que o número de artigos aumentou em 11 vezes em 2015, se 

comparado a 1996, apresentando o crescimento rápido de estudos relacionados à solos contaminados. 

Este crescimento está aliado à algumas tecnologias que vem se tornando acessível à comunidade 

científica. Em uma análise bibliométrica abordando o assunto de agro-geoiformática, CHEN, 

WANG, ZHANG (2017), observaram resultados os quais indicam uma evolução temporal, onde os 

artigos publicados evoluíram de 102 em 1991 para 1668 em 2015. Reafirmando que o uso de 

tecnologias para o desenvolvimento de projetos trouxe um maior volume de artigos publicados. A 

figura 1, ilustra a relação entre a curva de tendência e os artigos publicados com a temática cor do 

solo nos últimos 10 anos. Verifica-se que as linhas de tendência apontam de forma crescente o número 

de artigos publicados com a temática cor de solo e o uso de tecnologias para o desenvolvimento das 

pesquisas. 

 

 

Figura 1 – Relação entre total de artigos publicados e artigos publicados que utilizaram tecnologias 

para o desenvolvimento da pesquisa. 

 

Referindo-se aos países de origem que tiveram melhor produtividade em publicações de artigos 

com a temática cor de solo, Estados Unidos apresentou o maior número de artigos, 13,39%, seguido 

pelo Brasil 8,27% e China com 7,98% (tabela 1). Nos estudos de Mao et al. (2018), constatou que a 

China foi responsável por 18,67% da produção total, seguido dos Estados Unidos com 15,84% e em 

terceiro lugar a Espanha, com 6,21%. Em consonância, percebe-se que os países se assemelham no 

ranking da produção científica. 

 
Tabela 1: Países que mais publicaram artigos sobre cor de solo 

         País                   Número        % 
 

Estados Unidos 47 13,39 

Brasil 29 8,27 

China 28 7,98 

Alemanha 11 3,13 

Espanha 10 2,85 

   Outros 226 64,38  

   Total   351    100,00 
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CONCLUSÕES 

Com a utilização do “Bibliometrix” a realização da análise bibliométrica com a temática cor 

de solo, foi de forma objetiva, apresentando resultados de forma clara. Os resultados demonstrados 

para os últimos 10 anos, apresentaram aproximadamente 50% das publicações, comprovando que o 

desenvolvimento tecnológico e os instrumentos utilizados para a realização de estudos fizeram com 

que esta temática se intensificasse. 
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RESUMO 

O solo é um recurso natural que recobre crosta superficial da terra, é nele que construímos nossas 

moradias, retiramos nosso alimento e matérias primas, por isso, o solo é essencial a manutenção da 

vida na terra. Devido a atividade humana, este recurso está sujeito a degradação, e é necessário que 

as pessoas tenham conhecimento sobre esta informação e se sensibilizem da importância do solo 

para suas vidas. Desta maneira, foram entrevistadas trinta pessoas e divididos em três grupos, sendo 

pertencentes 10 pessoas a cada grupo: 1- profissionais sem formação acadêmica, 2- profissionais 

com formação acadêmica, e 3: acadêmicos do primeiro semestre do curso se agronomia. Para o 

grupo 1 e 2 os entrevistados são residentes no município de Dois Vizinhos - PR, e para o grupo 3, 

são alunos do primeiro semestre de Agronomia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 

campus Dois Vizinhos (UTFPR- DV). As respostas foram analisadas através de uma primeira leitura 

do questionário e após, organização das palavras/assuntos. Pode-se notar que com os grupos 1 e 2 

obteve-se respostas similares, com enfoque principal na produção de alimentos e habitat para 

organismos. Já para o terceiro grupo, de graduandos do curso de agronomia, percebe-se o foco da 

importância do solo na produção e desenvolvimento de plantas cultivadas, salientando também sua 

importância na produção de alimentos. Muitas funções importantes do solo não foram apontadas 

pelos entrevistados. 

 

Palavras-chave: Educação em solos, Ensino, Ciência do solo. 

 
INTRODUÇÃO 

 O solo é um recurso natural de extrema importância para manutenção na vida na terra, e desta 

maneira, possui muitas funções. Segundo Coelho et al. (2013), uma delas é que o solo sustenta o 

crescimento das plantas, principalmente fornecendo suporte mecânico, água e nutrientes para as 

raízes que posteriormente distribuem para a planta inteira e são essenciais para sua existência. 

 As características dos solos podem determinar os tipos de vegetação ou de plantas que neles se 

desenvolvem, sua produtividade e, de maneira indireta, determinam o número e tipos de animais 

(incluindo pessoas) que podem ser sustentados por essa vegetação. É do solo que retiramos nosso 

alimento, onde construímos nossas moradias, porém, de modo geral as pessoas tem uma atitude de 

pouca consciência e sensibilidade em relação ao solo, o que contribui para a sua degradação, seja pelo 

seu mau uso, seja pela sua ocupação desordenada. A problemática em torno da conservação do solo 

tem sido, na maioria dos casos, negligenciada pelas pessoas. A conseqüência dessa negligência é o 

crescimento contínuo dos problemas ambientais ligados à degradação do solo, tais como: erosão, 

poluição, deslizamentos, assoreamento de cursos de água, etc (MUGGLER et al,. 2005). 

Desta maneira, levar este questionamento sobre o solo as pessoas, faz com estas pensem sobre 

quais são as funções do solo, e consequentemente da importância  deste para suas vidas. O objetivo 
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deste trabalho foi visualizar a definição das funções do solo na visão de estudantes de agronomia e 

do público em geral. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram entrevistadas trinta pessoas e divididos em três grupos, sendo pertencentes 10 pessoas a 

cada grupo: 1- profissionais sem formação acadêmica; 2- profissionais com formação acadêmica (em 

áreas não agrárias), residentes no município de Dois Vizinhos, Paraná; e 3: acadêmicos do primeiro 

semestre do curso de Agronomia da UTFPR-DV. 

A faixa etária dos entrevistados variou de 17 a 40 anos, entre homens e mulheres. 

O questionário aplicado consistia em uma única questão discursiva sobre “Quais as funções do 

solo?”. 

A análise das respostas obtidas foi analisada através de uma primeira leitura do questionário 

após, organização das palavras/assuntos que apareceram com mais frequência, segundo metodologia 

de análise de conteúdos de Bardin (2011). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os grupos profissionais com formação em áreas não agrárias e sem formação acadêmica, 

embora distintos, apresentaram respostas semelhantes quando questionados sobre “Quais as funções 

do solo?”. Para o 1º grupo, as respostas mais citadas foram: relacionadas sobre a produção de 

alimentos (9), filtragem e armazenamento de água (7) e habitat de plantas, animais e microrganismos 

(7). No entanto, outras respostas, embora com menor frequência, também foram observadas. Estas 

relacionadas à construção de casas e edificações (2), decomposição de matéria orgânica (1), 

contribuição dos ecossistemas (1), armazenamento de nutrientes (4), minimização de impactos 

ambientais (1) e regulação do clima (1). 

Em relação ao 2º grupo, os resultados mais observados foram: relacionadas à produção de 

alimentos (12), armazenamento e fornecimento de nutrientes (5) e habitat de seres vivos (5). Porém, 

assim como no grupo 1, outras respostas, com menor frequência, foram observadas. Tais como: 

armazenamento e filtragem de água (2), base de edificações (1) e controle da temperatura do planeta 

(1). Assim, podemos inferir que, embora pertencentes a grupos diferentes, estes, não foram 

submetidos a conteúdos mais específicos e didáticos que os fizessem compreender as demais funções 

do solo, durante o ensino fundamental e médio. 

Para o 1° e 2° grupos a função principal do solo está relacionada com o cotidiano de vida dos 

indivíduos, seja na alimentação, armazenamento de água ou como um habitat dinâmico para a 

sobrevivência humana, com aporte, sobretudo, de animais, microrganismos e plantas. 

Outras funções primordiais do solo poderiam ter sido citadas, como: regulador ambiental, 

substrato físico para a produção de bioenergia e produção de fibras, depósito de biodiversidade (banco 

de sementes), suporte de estruturas, fonte de matéria-prima, entre outras inúmeras funções 

(SAMPAIO, 2004). 

O 3º grupo, graduandos em agronomia, por sua vez, concentraram as respostas em dois 

principais quesitos, nutrição de plantas (8) e produção de alimentos (6). Sendo as mais frequentes as 

expressões: sustentação, nutrição e cultivo de plantas, produção de alimentos e matéria-prima. Outras 

respostas observadas: diversas funções (1), absorção de água (1), fornecimento de nutrientes (2), 

camada superficial (1), base para edificações (1), proteção para animais (1) e fonte de renda (1). 

Observando as respostas obtidas, pode-se inferir que os discentes priorizaram o aspecto 

econômico do uso do solo, uma vez que, a produção de alimentos é um dos principais setores 

econômicos do Brasil, e para isso, passa por uma correta nutrição das culturas. Contudo, muitas outras 
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funções do solo dentro dos agroecossistemas, embora citadas com menor frequência, foram 

subestimadas. 

 

CONCLUSÕES 

Observou-se que tanto para pessoas sem formação acadêmica, ou com formação acadêmica 

fora da área agronômica, as principais funções do solo se dão em geral na produção de alimentos e 

como habitat para os organismos terrestres. Tais respostas foram similares aos estudantes de 

agronomia, que ressaltaram a importância econômica do solo, como plantio e nutrição de plantas, que 

geram alimento e matéria-prima. Porém, inúmeras funções adicionais não foram citadas por nenhum 

grupo. O que mostra que para todos os grupos a principal função consiste na produção de alimentos 

para a subsistência humana. 
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RESUMO 

O presente trabalho se auto classifica, unicamente, como um convite à comunidade acadêmica, das 

mais diversas instâncias. Nesse momento, estamos apresentando uma proposição investigativa que 

nos levará a uma revisão dos termos que edificam a área de Educação em Solos no Brasil, esse é o 

chamado. Propomos a busca na gênese dos termos que possam elucidar o entendimento da 

comunidade acadêmica a respeito da referida área, seus princípios e o perfil do educador, bem como 

os fundamentos teóricos práticos utilizados, os encaminhamentos metodológicos, os processos 

avaliativos, a natureza dos trabalhos e os níveis educacionais envolvidos. Nessa tarefa, pretende-se 

instigar os demais atores que atuam nessa área para que revisem os termos, sendo que os desafios 

metodológicos devem estar relacionados ao arsenal teórico disponível e a superação das 

expectativas e inclinações individuais nas abordagens que foram produzidos nas últimas décadas. E, 

ao concluir essa revisão dos termos, espera-se ter a genealogia traçada da área Educação em Solos 

e do  perfil do Educador em Solos e, assim, possamos percorrer o caminho de construção da estrutura 

que possa estabelecer conceitualmente a área e seus princípios, e ainda, traçar metas de 

transformação sócio-educacional em Educação em Solos. 
 

Palavras-chave: Princípios da especialidade do conhecimento; Simpósios de Educação em Solos; 

Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. 

 

INTRODUÇÃO 

A experiência histórica demonstra que a Educação em Solos, em seu núcleo de ações, sempre foi 

marcada pelos interesses que correspondem, essencialmente, à Ciência do Solo, que foi a de 

propagação do saber em conteúdos específicos sem a contextualização do que esses poderiam mudar 

no comportamento das pessoas. Até o momento, essas intencionalidades estabelecidas circundaram 

o aperfeiçoamento das análises e dos aspectos teórico-metodológicos que legitimavam os dados sobre 

caracterização dos solos colhidos para atender especificações dessa área. 

Esforços de ruptura entre uma ciência impessoal e preocupada com a inserção do solo nos valores 

e comportamentos das pessoas enfatizam como marco teórico-histórico essa necessidade de legitimar 

a área de Educação em Solos. Referência clássica desse processo foi Muggler et al. (2006), quando 

convidou a comunidade científica do solo a desenvolver uma “consciência pedológica”. Porém, 

apesar do esforço de análise por parte destes autores, é inegável que esta publicação se apropria em 

vários momentos da concepção da educação ambiental, colocando a educação em solos como 

apêndice desta, sem caracterizar uma identidade própria. 

Nesse breve contexto, compreende-se que nunca houve, na origem, uma intencionalidade 

educacional em solos, embora, essa emergiu nos caminhos da Ciência do Solo (OLIVEIRA et al., 

2015). E, para além de considerar, assumir a história, constata-se que os percursos na Ciência do 

Solo, assim como tantas outras, se constituem em estruturas maleáveis e cambiantes, pois incorporam 

novas demandas e aspirações, transformam-se e se renovam conforme as conjunturas históricas e 

políticas. 
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E, é com esse olhar sobre a Educação em Solos que se propõe a investigá-la, como elemento 

fundante para os próximos direcionamentos dessa área da Ciência do Solo. Nessa intencionalidade, 

nos pautamos no seu caráter aberto, mantendo seus eixos fundamentais, suficientemente flexíveis, 

sem romper com seu viés matriarcal: a Ciência do Solo. E, assim, incorporar novas complexidades 

sócio educacional sobre a Educação em Solos, assimilando novos desafios e conflitos vindouros, em 

diálogos com os mais diversos contextos, lugares e sujeitos. 

A proposição investigativa apresentada que convida a comunidade científica a participar, 

reconhece a Educação em Solos concebida historicamente como uma possibilidade entre alternativas 

concretas para demandas anunciadas e socializadas nos mais diversos materiais registrados em 

Programas de Pós-Graduação, cursos e eventos promovidos pela Sociedade Brasileira de Ciência do 

Solo (SBCS). 

De um ponto de vista estrito, essa proposta investigativa está pautada na garantia do compromisso 

com a competência e com a qualidade do profissional Educador em Solos, que só pode ter como base 

o aperfeiçoamento intelectual e a consolidação dos princípios da área de Educação em Solos. 

Nesse sentido, já há oferta de processos de formação de profissionais educadores em solos, que 

são fundados em concepções teóricas metodológicas que proporcionam a visão crítica construtiva e 

a reflexão transformadoras, viabilizando análises concretas da realidade em processos autônomos, 

emancipatórios, que busque a auto formação permanente. Essa realidade dos cursos de formação 

corrobora com o movimento de reconhecer e consolidar as bases da Educação em Solos e dos seus 

profissionais. 

Portanto, esse trabalho apresenta-se como um convite à comunidade acadêmica, das mais diversas 

instâncias, a uma reflexão sobre as bases da Educação em Solos no Brasil e do perfil do Educador em 

Solos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os encaminhamentos metodológicos para essa proposição investigativa sugerem uma revisão 

sistemática da literatura, em particular das publicações nos anais do Simpósio Brasileiro de 

Ensino/Educação em Solos (1994-1996/2008-2016), de artigos em revistas científicas, especialmente 

a Revista Brasileira de Ciência do Solo, por ser o periódico que representa com maior propriedade 

esta subárea do conhecimento no país, e, ainda, em dissertações e teses na área. Esse recorte se espelha 

ao sugerido por Oliveira et al. (2015, p.146) ao apresentar o resgate cronológico-histórico da 

Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. A seleção do material bibliográfico será realizada em três 

etapas, descritas a seguir: 

Etapa 1: Consulta nos materiais impressos e na plataforma online da referida literatura. Nesta etapa, 

serão selecionados os trabalhos que apresentarem no título e/ou nas palavras-chave alguma relação 

com a área de Educação em Solos. Exemplo de alguns termos que podem estar relacionados: 

educação; educação à distância; educação infantil; educação básica; educação fundamental; educação 

popular; educação superior; pós-graduação; formação de professores; formação inicial; formação 

continuada; popularização; ensino; metodologia; avaliação; escolas; licenciaturas; cursos; ciências; 

agrárias; educação ambiental; e outros. 

Etapa 2: Leitura do resumo dos trabalhos selecionados na Etapa 1, focando nos termos utilizados na 

primeira busca, a fim de avaliar o alinhamento do artigo com os objetivos desta revisão. Serão 

mantidos os artigos que versam sobre os movimentos, critérios e princípios que definem a Educação 

em Solos. O objetivo desta Etapa 2 é encontrar termos para as reflexões e aprofundamento teórico 

sobre os indicativos que definem a Educação em Solos e a forma como o educador em solos atua nos 

processos educacionais. Serão excluídos os artigos que só citam os termos da Etapa 1, sem 

efetivamente, tratar do tema Educação em Solos. 



IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM SOLOS 
EDUCAÇÃO EM SOLOS NO MEIO RURAL:  

 ENTRE AS ESCOLAS E A EXTENSÃO 
15 a 18 de maio de 2018, Dois Vizinhos-PR 

  

 80 

Etapa 3: Leitura integral dos trabalhos selecionados na Etapa 2, seguindo os mesmos indicativos e 

critérios de exclusão da etapa anterior, resultando na manutenção de artigos que versam sob a área de 

Educação em Solos. Essa etapa gera dados ampliados que precisam elucidar os critérios e 

encaminhamentos avaliativos, que identifiquem as dimensões dos trabalhos selecionados quanto a: 

a) Natureza dos trabalhos: a) pesquisa (contém questões de pesquisa, metodologia de pesquisa, 

análise de dados e resultados baseados nos dados); b) relato de experiência (apresentam propostas 

implementadas com/sem as características de uma pesquisa); c) artigo de revisão (o foco está na 

reflexão/revisão de estudos teóricos); d) apresentação de proposta (contém propostas sem 

implementação); e) Outras situações; 

b) Níveis Educacionais: a) Educação Infantil - E.I.; b) Ensino Fundamental I (1o a 5o ano) - E.F.I.; 

c) Ensino Fundamental II (6o a 9o ano) - E.F. II.; d) Ensino Médio - E.M.; e) Ensino Técnico - E.T.; 

f) Ensino Superior - E.S.; g) Pós-Graduação - P.G.; h) Educação Não-Formal - E.N.F. 

c) Denominações utilizadas para abordar a Educação em Solos: Identificar a variedade de 

denominações utilizadas para descrever a Educação em Solos, nas mais diversas relações dos termos 

e elementos, tanto nas dimensões da natureza dos trabalhos quanto nos níveis educacionais. 

Os dados serão agrupados e apresentados em tabelas e/ou quadros comparativos, juntamente com 

os fundamentos conceituais empregados, os profissionais, a legislação e as normativas, os 

encaminhamentos metodológicos e os processos avaliativos. Ainda será possível identificar em quais 

níveis educacionais e/ou comunidades (espaços não formais de educação) predomina a gênese da 

produção acadêmica em Educação em Solos. 

Após esse rastreamento, objetiva-se identificar elementos históricos e temporais que anunciaram 

os movimentos conceituais, critérios e princípios que definem a Educação em Solos no Brasil. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados desta proposição investigativa, após serem apresentados, possibilitará verificar a 

predominância de trabalhos que versam sobre os diferentes níveis educacionais, e isso dará uma ideia 

de onde estamos tecendo os princípios da área e do profissional em Educação em Solos e, ainda, sobre 

as normativas e legislações que respaldam nossas ações. As descrições das ações e características 

encontradas nos trabalhos elencados na revisão deverão apontar semelhanças e diferenças entre os 

procedimentos metodológicos atribuídos às diferentes denominações. Poderemos, ainda, perceber se 

a denominação empregada reflete, necessariamente, numa diferença conceitual e metodológica. Será 

possível identificar o paradigma educacional, no qual o trabalho foi desenvolvido, se foi desenvolvido 

para ou como seu público alvo. Verificar-se-á se a literatura revisada se refere a um universo amplo 

ou restrito de termos, e se tais denominações descrevem a Educação em Solos. Também se verificará 

se tais afirmações se fundamentam na variedade de denominações encontradas, ou quem sabe até na 

ausência de distinção explícita entre as nomenclaturas citadas e nos procedimentos metodológicos 

didáticos utilizados e as metodologias de avaliação utilizadas nos trabalhos. E ao final, de forma geral, 

essa proposição investigativa possibilitará identificar os conceitos e os princípios que definem a 

Educação em Solos e o perfil do Educador em Solos. 

Em uma tentativa de iniciar este debate, esta metodologia está sendo presentemente adotada na 

disciplina SOLO7027 (Tópicos Especiais em Ciência do Solo: Solos nos Diferentes Níveis 

Educacionais) do Programa de Pós Graduação em Ciência do Solo da Universidade Federal do Paraná 

no primeiro semestre de 2018. 

 

CONCLUSÕES 

Ao invés de assumirmos que temos claro entendimento dos princípios e das definições conceituais 

da área de Educação em Solos, assim como do perfil do Educador em Solos, somos francos ao 
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reconhecer que, embora existam tentativas de elaborar uma margem, com as teorias postas, com base 

em alguns movimentos e ações que apontam inclinações individuais, temos apenas noções muito 

vagas do que os autores tentaram estabelecer. Concordamos que os referencias são otimistas ao 

afirmar os processos descritos e abordados como em Educação em Solos, mas isso é meramente 

informativo, na medida em que não se encontra respaldo para ações coletivas nas mais diversas 

possibilidades. E ainda, por mais que se queira acreditar que tudo o que foi estabelecido até então 

seja eficazmente Educação em Solos, não se consegue definir esses princípios que gestaram tais ações 

e entendimentos. Percebe-se que os conceitos e entendimentos, buscados pelos os pesquisadores, 

denunciam apenas expectativas prévias por meio da leitura dos registros. Acredita-se que pautar essa 

lacuna em Educação em Solos, nesse momento, trará à revelia os mais diversos autores e sujeitos a 

defender seu marco histórico temporal. E essa é nossa intencionalidade, deste trabalho, um convite à 

revisão dos termos que edificam a Educação em Solos. 
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RESUMO 

O presente trabalho apresenta resultados iniciais de levantamento bibliométrico com o intuito de 

analisar a produção aacdêmica sobre Educação em Solos no Brasil e, mais adiante, ser base para 

constituição de termos, conceitos e princípios da área. A produção acadêmica na área de Educação 

em Solos ainda é incipiente, com reduzida produção de dissertações, teses e artigos. Ao longo da 

história da Ciência do Solo no Brasil, apenas 66 artigos científicos foram publicados, sendo 50 % 

destes em periódicos classificados na área de avaliação da CAPES Ciências Agrárias I. A maior 

parte da produção concentra-se nos resumos e resumos expandidos publicados, principalmente, nos 

Simpósio Brasileiros de Educação em Solos. 
 

Palavras-chave: Ciências Agrárias I; Simpósios de Educação em Solos; Sociedade Brasileira de Ciência do 

Solo. 

 

INTRODUÇÃO 

A Educação em Solos, enquanto tomada de consciência pela comunidade científica e acadêmica, 

é relativamente recente. A intenção pela Educação em Solos no Brasil surge simultaneamente com a 

criação da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (SBCS), no ano de 1947. Essa afirmação se 

respalda em princípios educativos ao interpretar a ata de fundação, a qual destaca entre seus objetivos 

“Promover o intercâmbio entre pesquisadores; difundir o conhecimento de métodos científicos e 

técnicas racionais de exploração, tratamento e conservação do solo; incentivar a criação de museus e 

bibliotecas e colaborar na organização da Carta de Solos do Brasil” (OLIVEIRA, MEDEIROS, 

FARIAS, 2015, p. 13). Ainda o primeiro estatuto também já previa a promoção de eventos a cada 

dois anos e criava sete seções especializadas, dentre as quais, a de Ensino da Ciência do Solo. 

Nos anos que se sucedem, entre 1947 a 2017, a SBCS promoveu os congressos brasileiros de 

Ciência do Solo, a cada dois anos, gerando a publicação de anais. Essas ações iniciais lhe conferiram 

à condição de ciência autônoma com o desenvolvimento de suas próprias técnicas e ferramentas e a 

qual se amplia ao contemplar várias áreas do conhecimento, bem como integrar diversos saberes, 

sujeitos e realidades, princípio fundante nos processos de Educação. Os primeiros movimentos 

reservavam-se à comunidade entre seus pares, possibilitados pelos diálogos e instrumentalizados pelo 

acervo, evidenciava-se a necessidade de ampliar os debates, para além da área específica de Ciência 

do Solo. Essa constatação encontrou várias ancoragens na história da SBCS. Por exemplo, a criação 

do Informativo em 1975, que embora buscou alcançar os pares, usou do princípio do diálogo para 

promover debates e ampliar as reflexões. Esses, sucedidos, possibilitaram a criação da Revista 

Brasileira de Ciência do Solo (RBCS) em 1977, a qual buscou legitimar as pesquisas e o 

conhecimento que estava sendo construído na área. No Congresso Brasileiro de Ciência do Solo 

(CBCS) em 1987, a SBCS (re)criou a Comissão de Ensino da Ciência do Solo com a missão de 

debater, analisar e aperfeiçoar os aspectos teórico- metodológicos da área. Desta forma, nasceram os 
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Simpósios Brasileiros de Ensino de Solos (SBES), realizados com essa denominação em 1994, 1995 

e 1996. Essa evidente preocupação, com os “aspectos teórico-metodológicos da área” remeteram ao 

convite para a comunidade acadêmica integrar os processos educacionais. Após esses três 

movimentos iniciais houve uma lacuna, e somente no CBCS em 2007 retomaram-se os diálogos e a 

Comissão passa a ser denominada de “Educação e Percepção Pública dos Solos” em 2009, e os 

eventos voltam a ser promovidos de 2008 até 2018, adotando o título de Simpósio Brasileiro de 

Educação em Solos, partir de 2010. 

Com esse entendimento, cronológico-histórico, compreende-se a necessidade de desenvolver uma 

análise bibliométrica qualitativa, a qual possa apresentar, para além da quantidade de material 

bibliográfico publicado, também trazer a revelia os dados que constituem os termos, conceitos e 

princípios da Educação em Solos no Brasil, sob a matriz epistemológica que gesta a área. Com esse 

enfoque, neste trabalho objetiva apresentar dados preliminares do estudo bibliométrico inicial sobre 

a produção acadêmica na área de Educação em Solos no Brasil. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para o levantamento bibliométrico foi utilizada a proposição investigativa sugerida por SILVA, 

VEZZANI, LIMA (2018) e que está sendo presentemente adotada na disciplina SOLO 7027 (Tópicos 

Especiais em Ciência do Solo: Solos nos Diferentes Níveis Educacionais) do Programa de Pós 

Graduação em Ciência do Solo da Universidade Federal do Paraná, sendo o produto do trabalho 

coletivo e compartilhado dos participantes da mesma (discentes e docentes). Das três etapas previstas, 

a primeira etapa consistiu em busca bibliográfica nos materiais impressos, nas plataformas online e 

CD-ROM dos anais do SBES, de artigos científicos, inclusive a RBCS, dissertações e teses na área, 

e anais de outros eventos, no recorte cronológico de 1977 a 2016. Foram selecionados os trabalhos 

que apresentaram no título e/ou nas palavras- chave alguma relação com a área de Educação em 

Solos. Relações consideradas foram:  educação; educação à distância; educação infantil; educação 

básica; educação fundamental; educação popular; educação superior; pós-graduação; formação de 

professores; formação inicial; formação continuada; popularização; ensino; metodologia; avaliação; 

escolas; licenciaturas; cursos; ciências; agrárias; educação ambiental. 

As publicações científicas selecionadas foram separadas de acordo com a natureza das mesmas 

(artigo, anais, teses, dissertações e teses). Os artigos foram separados por ano e pelas Áreas de 

Avaliação da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

- CAPES (CAPES, 2018) predominante do periódico científico em que foram publicados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O número de trabalhos identificados inicialmente no levantamento bibliométrico sobre Educação 

em Solos e classificados por tipo de publicação no período entre 1977 a 2016 totalizou 378, com 

destaque para os 215 resumos nos anais dos SBES (Tabela 1). De forma geral, houve aumento de 

publicações nos últimos oito anos (2008 a 2016), indicando que a área de Educação em Solos está 

ganhando atenção da comunidade acadêmica. Foi evidente o maior número de resumos nos anos em 

que ocorreram os Simpósios Brasileiros de Educação em Solos (SBES) (2010, 2012, 2014 e 2016). 

A média de publicações fica em torno de 2 a 4, e nos anos de SBES esse número passa para 16 e foi 

aumentando até a casa dos 80. 
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Tabela 1 - Classificação dos trabalhos inicialmente selecionados na área de Educação em Solos, 

publicados no intervalo de 1977 a 2016, conforme o tipo de publicação, no Brasil. 

Publicações abordando Educação em Solos no Brasil Número de trabalhos 

Resumos em anais do Simpósio Brasileiro de Ensino/Educação em Solos 215 

Artigos em periódicos científicos 66 

Resumos em anais do Congresso Brasileiro de Ciência do Solo 43 

Resumos em anais de outros eventos 37 

Dissertações de Mestrado 15 

Teses de Doutorado 02 

Total de trabalhos analisados 378 
 

Ao analisar somente as publicações em periódicos científicos (Figura 1), chama atenção o ano de 

2012, com 17 artigos publicados. Nesse ano, ocorreu o VI SBES em Sobral (CE), no qual alguns 

trabalhos submetidos ao evento foram selecionados para publicação na forma de artigo científico na 

Revista Homem, Espaço e Tempo da Universidade do Vale do Acaraú (UVA). 

 

Figura 1 - Número de artigos da área de Educação em Solos selecionados pelos critérios desse 

estudo publicados anualmente no período de 1998 a 2016 no Brasil em periódicos científicos. 

 

Surpreende o número reduzido de artigos (66) ao longo da história da Ciência do Solo no Brasil, 

sendo o primeiro em 1998 e apenas seis na Revista Brasileira de Ciência do Solo e. Isso indica que a 

área foi secundária dentro da Ciência do Solo, e ao mesmo tempo convoca a comunidade acadêmica 

a produzir conhecimento científico. A disparidade entre o número de resumos publicados no SBES e 

no CBCS em relação à efetiva publicação de artigos, evidencia que muitos trabalhos são apresentados 

nos eventos e não chegam à publicação de artigos. Fato esse atribuído, possivelmente pela falta de 

interesse dos autores, debilidades metodológicas, dificuldade para identificar revistas que aceitem os 

trabalhos que transitam entre mais de uma área do conhecimento, como é caso dos trabalhos em 

Educação em Solos. 

Ao classificar os artigos científicos segundo a área predominante do periódico de acordo com as 

Áreas de Avaliação da Fundação CAPES (CAPES, 2018) percebe-se que a Ciências Agrárias I, que 

abarca o maior número de cientistas do solo, detém 50 % dos artigos (Tabela 2). A área da Geografia 

fica em segundo lugar com quase 20 % dos artigos. Ressalta-se, no entanto, que a maioria dos artigos 

foram publicados em revistas com menor impacto, muitas vezes com classificação B4, B5 ou C, 

dependendo da área de avaliação da CAPES. 
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Tabela 2 - Classificação dos artigos científicos selecionados pelos critérios desse estudo na área de 

Educação em Solos publicados no intervalo 1977-2016 no Brasil conforme áreas de avaliação da 

CAPES predominante do periódico. 

Áreas de Avaliação CAPES Número de artigos 

Ciências Agrárias I 33 

Geografia 13 

Ciências Ambientais 10 

Educação 05 

Ciências Biológicas II 01 

Química 01 

Sem Classificação 03 

Total de artigos selecionados 66 

 

CONCLUSÕES 

A produção acadêmica na área de Educação em Solos ainda é incipiente, com reduzida produção 

de dissertações, teses e artigos. A maior parte da produção concentra-se nos resumos e resumos 

expandidos publicados, principalmente, nos Simpósio Brasileiros de Educação em Solos. 
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RESUMO 

O Museu de Ciências da Terra Alexis Dorofeef (MCTAD) da Universidade Federal de Viçosa tem o 

foco de sua ação educativa no tema Solos, através do Programa de Educação em Solos e Meio 

Ambiente e do Movimento Conhecer e Gostar de Solos. Com o objetivo de ampliar o alcance de sua 

ação museal e educativa, foram criadas a partir de 2008 as exposições itinerantes. Inicialmente as 

itinerâncias tinham o objetivo de alcançar a região da Zona da Mata de Minas Gerais. Com o tempo, 

elas foram ampliadas para o estado e o país e retornaram ao local, quando as comunidades escolares 

se dão conta de que as exposições poderiam constituir uma estratégia atrativa e envolvente de 

abordagem de ciências e meio ambiente. São cinco exposições, onde quatro abordam solos em 

diferentes perspectivas. O trabalho tem por objetivo evidenciar como as ações itinerantes ampliaram 

as práticas e metodologias utilizadas pelo Museu de Ciências da Terra Alexis Dorofeef voltadas para 

educação em solos. 

 

Palavras-chave: Educação em solos, Construção do Conhecimento, Educação Ambiental  

 

INTRODUÇÃO 

A popularização do tema solos é o principal foco da ação comunicativa e educativa do Museu 

de Ciências da Terra Alexis Dorofeef (MCTAD), da Universidade Federal de Viçosa. Desde o início 

de suas atividades, em 1993, o MCTAD trabalha com escolas de educação básica e com atividades de 

sensibilização acerca da importância de solos para públicos diversificados. Estas ações se dão no 

âmbito do Programa de Educação em Solos e Meio Ambiente (PES) e do Movimento Conhecer e 

Gostar de Solos. O PES busca construir a sensibilização em relação aos solos, na perspectiva da 

educação em solos (MUGGLER et al., 2006). Nesse contexto, e considerando as dificuldades de 

acesso da população de cidades do interior a museus e espaços de ciência, a partir de 2008, o Museu 

passou a realizar exposições itinerantes. Nesses dez anos, foram produzidas quatro exposições que 

abordam solos sob diferentes perspectivas. O presente trabalho apresenta os temas e abordagens das 

exposições e como elas contribuem para a ampliação da percepção pública de solos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Nas ações museais, as exposições ocupam um lugar central e são, em grande parte, o ponto 

de partida para ações de educação e popularização científicas. As exposições buscam apresentar um 

assunto ou temática de forma atraente e acessível e, assim, têm um forte componente educativo e de 

divulgação científica. Na sua relação com o público, as exposições utilizam abordagens voltadas à 

compreensão, negociação e parceria, em uma interação do sujeito com o objeto do conhecimento 

(VALENTE et al., 2005). Nesta perspectiva, as concepções expositivas do Museu Alexis Dorofeef 

são sintonizadas com a sua ação educativa, fundamentada no sócio construtivismo de Paulo Freire e 

instrumentalizada na pedagogia de projetos, com o uso de métodos participativos. Com isso, busca-
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se a re-significação e recontextualização de conteúdos que possibilitam a (re) construção do 

conhecimento e de valores e atitudes (MUGGLER et al., 2006). Essa intencionalidade dialógica que 

resgata e valoriza os conhecimentos prévios dos sujeitos na construção do conhecimento é utilizada 

tanto na formação de estagiários e monitores como na construção das narrativas expositivas do 

Museu. 

As exposições consistem de painéis informativos, mostruários, objetos, demonstrações e 

materiais para manuseio e experimentação, com a finalidade de atingir públicos de variadas faixas 

etárias. A construção das exposições leva em conta a praticidade, baixo custo e transportabilidade dos 

materiais, buscando promover a acessibilidade e garantir a sustentabilidade de sua continuidade. 

As exposições são realizadas a partir de demandas de municípios e ou instituições 

interessadas. A partir do primeiro contato, são feitas reuniões de apresentação do Museu e do projeto, 

visitas aos possíveis locais de apresentação da exposição e organização logística. A exposição 

permanece em cada cidade por cerca de dois meses e nesse tempo ela deve circular por quatro ou 

cinco locais diferentes, incluindo escolas, museus, centros culturais, etc. Com isso, busca-se alcançar 

um número maior de pessoas e potencializar a ação expositiva. Além disso, em cada cidade a ser 

visitada, é feita a articulação prévia com as secretarias de educação, cultura e meio ambiente e outras 

entidades como museus e escolas para o levantamento de interessados em se tornarem monitores da 

exposição em sua itinerância local. Nos municípios, as secretarias municipais envolvidas fazem este 

levantamento, que reúne os mais diversos sujeitos, desde agricultores e agentes culturais a professores 

da educação básica. Nas escolas de Viçosa, a própria comunidade escolar define o conjunto de 

participantes. Assim, antes da abertura da exposição é oferecido um curso de formação de monitores 

com duração de 4 a 20 horas. Nesse curso são realizadas atividades conceituais e práticas na forma 

de oficinas dialogadas que abordam os conteúdos e a manutenção e montagem da exposição. Os 

conteúdos abordados incluem: Minerais e rochas, formação e atributos dos solos, vida nos solos, 

percepção da paisagem, ciclos da natureza e tintas a base de solos. Para estas ações são produzidos 

diversos materiais de divulgação e pedagógicos de apoio às exposições. Entre eles destacam-se os 

kits didáticos e os manuais de apoio conceitual e metodológicos às exposições. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A avaliação do impacto das exposições na popularização de solos, pode ser analisada em 

categorias de abrangência geográfica: local, regional e nacional. O projeto de itinerâncias foi criado 

com a perspectiva de alcançar a região da Zona da Mata de Minas Gerais. Nesta perspectiva, a ação 

expositiva nos diferentes municípios é necessariamente acompanhada da formação de monitores em 

conteúdos e práticas do tema para mediar às visitas e acompanhar as exposições nas cidades. Esta 

abrangência foi ampliada a partir de 2010, quando o MCTAD passou a participar do Circo da Ciência 

da Associação Brasileira de Museus e Centros de Ciência (ABCMC) na SBPC Jovem da Reunião 

Anual da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência (SBPC). Ao mesmo tempo, os parceiros locais 

passaram a demandar projetos nas escolas com inserção das exposições. A formação de monitores é 

feita pelos estagiários do Museu com o uso de roteiros de discussão, kits didáticos, manuseio de 

materiais e caminhadas. Dessa forma, no âmbito local e regional, os monitores capacitados nas 

oficinas apresentam a exposição. Nos eventos nacionais, como o Circo da Ciência, as exposições são 

apresentadas pelos próprios estagiários do Museu. 

A primeira exposição itinerante do MCTAD foi desenvolvida no ano de 2008, no âmbito da 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) daquele ano, cujo tema foi a Terra. Denominada 

“A Terra, um Planeta Especial”, abordou os processos e produtos existentes no planeta, onde um dos 

painéis versa exclusivamente sobre solos. No ano seguinte, considerando o tema da SNCT, 

comemorativo dos 150 anos da Teoria da Evolução, foi desenvolvida a exposição “Solos: Evolução 
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e diversidade”. Esta exposição aborda solos na perspectiva dos fatores de formação e de seus 

atributos, contextualizando-os à paisagem. Em 2012, foi criada a exposição “Da pedra à flor”, onde 

uma história oral dos ciclos da natureza foi o mote para o desenvolvimento de uma narrativa dos 

ciclos geológicos e da ciclagem de nutrientes. No ano de 2015, em comemoração ao Ano 

Internacional dos Solos, criou-se a exposição “O Solo é Vivo”, que traz a discussão da biodiversidade 

de solos como base de suas funções ambientais. E, neste ano de 2018, foi desenvolvida a exposição 

“Água e Solo: um não existe sem o outro”. Ela foi um resultado de um projeto temático iniciado em 

2016: Cuidar dos solos para cuidar da água, onde a grave crise hídrica enfrentada pelos municípios 

da região da Zona da Mata de Minas Gerais, nos últimos anos, foi a situação motivadora da ação. A 

exposição recém-criada é parte das comemorações dos 25 anos do Museu de Ciências da Terra Alexis 

Dorofeef. 

A evolução da abordagem de solos nas exposições ao longo do tempo, mostra a mudança na 

percepção e abordagem do solo para o público mais amplo: de um material superficial dotado de 

características físicas, químicas e biológicas para um componente ambiental que desempenha funções 

essenciais à vida, movidas pela biodiversidade. De substrato a componente vivo do ambiente. Além 

dos conteúdos, a metodologia sócio construtivista contribuiu nos processos de construção e 

divulgação do conhecimento em solos, ao possibilitar uma aprendizagem contextualizada e 

significativa. A articulação com parceiros resultou em redes e contatos que permitem a continuidade 

e permanência das ações. No estado de Minas Gerais, as exposições já estiveram nos municípios de 

Ubá, Ponte Nova, Juiz de Fora, Carangola, Muriaé, Araponga, Espera Feliz, São Miguel do Anta, 

Canaã, Simonésia, Ervália e Teixeiras, Rio Paranaíba, na região da Zona da Mata, e em Ouro Preto, 

Santana do Riacho e Itatiaiuçu. Foram alcançados cerca de 50 mil visitantes. No Circo da Ciência da 

ABCMC na SBPC Jovem, que a cada ano acontece em uma cidade diferente do país, foram 

alcançados cerca de 40 mil visitantes. A tabela abaixo apresenta as exposições apresentadas e as 

respectivas cidades, e a figura ilustra a circulação das exposições em âmbito nacional. 
 

Tabela 1 – Exposições por ano e localidades apresentadas na SBPC 

Ano Exposições Local 

2010 Conhecer e Gostar de Solos Natal (RN) 

2011 Solos: evolução e diversidade Goiânia (GO) 

2012 Da Pedra à Flor (ciclagem de nutrientes) São Luiz (MA) 

2013 Da Pedra à Flor (nutrientes e biodiversidade) Recife (PE) 

2014 Solos: muito mais do que o chão que pisamos Rio Branco (AC) 

2015 O solo é vivo! Investigando a vida no solo São Carlos (SP) 

2016 Solos: evolução e diversidade Porto Seguro (BA) 

2017 Da Pedra à Flor (ciclo do C e Agroecologia) Belo Horizonte (MG) 
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Mapa 1 – Abrangência nacional das exposições itinerantes 

 

CONCLUSÃO 

Desde o início do projeto de exposições itinerantes, foram realizadas cerca de 40 exposições 

em 18 municípios, que receberam mais de 50 mil visitantes (excetuando-se as exposições no Circo 

da Ciência, que recebe de 6 a 10 mil visitantes por edição). Nos diferentes municípios, as exposições 

estiveram em espaços tais como centros culturais, sede de prefeituras, museus locais, bibliotecas, 

escolas de educação básica, escolas rurais e universidades. Foram realizadas cerca de 500 horas de 

capacitação para 400 monitores locais e 150 estagiários do MCTAD. A exposição de maior itinerância 

e visitação foi a “Solos: evolução e diversidade”. Um dos motivos está relacionado ao seu tempo de 

itinerância, desde 2009. Mas não só: os seus textos e layout sempre tiveram muita receptividade. 

Nesses dez anos de itinerâncias, o Museu de Ciências da Terra Alexis Dorofeef conseguiu 

ultrapassar os limites da cidade de Viçosa e estendeu seu trabalho e sua abordagem metodológica por 

várias outras cidades de Minas Gerais e de outros estados. A abrangência e alcance geográfico das 

exposições itinerantes do MCTAD têm promovido o conhecimento e a ampliação da percepção 

pública de solos e representam uma efetiva contribuição à educação em solos. Ainda assim, estamos 

distantes de uma efetiva percepção e sensibilização pública em relação à importância dos solos: muito 

ainda precisa ser conquistado em relação a quê e como falamos de solos. 
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RESUMO 

Objetivou-se identificar a participação da Ciência do Solo nas plataformas digitais: Facebook, 

Instagram e Youtube, avaliando ainda o conteúdo utilizado como divulgação e material de apoio 

para o aprendizado. Para tal, foram inseridas as seguintes palavras chave: Solos, Pedologia, Física 

do Solo, Química e Fertilidade do Solo e Manejo do Solo para obtenção do número de páginas e 

perfis. O desempenho e popularidade foram avaliados pelo número de seguidores (Instagram), 

quantidade de curtidas/likes (Facebook) e número de inscritos (Youtube). A temática solos é 

abordada com maior abrangência nas redes sociais que no Youtube, com 5976 seguidores no 

Instagram, 97.199 curtidas no facebook, 18.389 inscritos nos canais existentes no Youtube atingindo 

a marca de 313.898 visualizações. Apesar de ter se tornado um grande veículo de propagação de 

conhecimento e de disseminação de conteúdos educativos há notoriamente um defict em conteúdos 

educativos sobre solos. 

 

Palavras-chave: Educação, Plataformas Digitais, Ensino 

 
INTRODUÇÃO 

Educação é Comunicação e, como tal, deve estar atenta à questão da interatividade, não só 

entre os sujeitos, alunos e professores, mas também das tecnolo\gias envolvidas. Assim, às 

tecnologias da grande interatividade, como nas comunidades de aprendizagem conectadas pela rede 

Internet, foram introduzidas nos dias de hoje nas práticas pedagógicas. Esse novo contexto motivou 

a oferta de produtos multimídias para os diversos públicos e vários projetos foram produzidos para 

dar visibilidade às diferentes áreas do conhecimento, dentre elas, a Ciência do Solo. 

Nesse contexto, as estruturas sociais, conhecidas comumente como “redes sociais”, vão além 

do objetivo inicial de articular indivíduos com interesses similares, sendo capazes de influenciar 

opiniões, gerar informações em questão de segundos, além de mobilizar a  coletividade em prol de 

algo nos mais diversos formatos (PEREIRA; GALLANA e SILVA, 2011). Neste formato, o Youtube 

destaca-se como nova mídia, ou seja, tecnologia que está sobrepondo as de divulgação tradicionais 

como rádio, jornal, revistas, TV, entre outros. Sensível a isso o meio acadêmico e científico tem 

lançado mão das plataformas digitais para divulgação e propagação de informações, bem como, 

facilitador do processo ensino/aprendizado (VERMELHO; VELHO e BERTONCELLO, 2015). 
Diante desse contexto o presente trabalho objetivou identificar a participação da Ciência do 

Solo nas plataformas digitais, Facebook, Instagram e YouTube, avaliando ainda o conteúdo utilizado 

para divulgação e material de apoio para o aprendizado 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a realização do presente estudo, foram utilizadas duas redes sociais: Instagram e 

Facebook, e uma ferramenta de nova mídia, o YouTube. Essas três plataformas digitais permitem 

buscas por perfis/usuários, páginas e canais de vídeos, respectivamente, utilizando-se nome/nick de 

cadastro e/ou palavras chaves. Assim, a coleta das informações foi realizada inserido-se as seguintes 

mailto:amandhaarauujo@gmail.com
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palavras chave: Solos, Pedologia, Física do Solo, Química e Fertilidade do Solo e, Manejo do Solo. 

O parâmetro de desempenho e popularidade dos perfis com as temáticas em solos foi avaliado 

pelo número de seguidores (Instagram), quantidade de curtidas/likes (Facebook) e número de 

inscritos, bem como, a quantidade total de visualizações do canal, views (Youtube). A autenticidade 

foi avaliada pelo selo de verificação que é conferido as contas populares para evitar o plágio das 

mesmas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conforme a Tabela 1, a Ciência do Solo nas redes sociais é contemplada com 09 perfis no 

Instagram, 36 paginas no Facebook e apenas 07 canais no YouTube. Com relação ao desempenho, 

identificou-se 5953 seguidores no Instagram, 97.899 curtidas no Facebook, 19.430 inscritos nos 07 

canais existentes no YouTube com marca de 318.047 visualizações totais. A rede social Facebook 

revelou-se como a mais utilizada para divulgação da Ciência do Solo e, a página Portal da Ciência do 

Solo é a única que utiliza todas as plataformas digitais como meio de divulgação, obtendo o melhor 

desempenho no número de inscritos e visualizações uma vez, trata dos aspectos do solo relacionados 

à Física, Fertilidade e Manejo. 

O “Solo na Escola”, da Universidade Federal do Paraná – UFPR é o mais assíduo nas 

postagens de vídeos educativos, apresentando 17.000 inscritos. Seus vídeos também são divulgados 

em forma de playlist no canal da TV UFPR sendo responsável pelo alcance de 144.217 

visualizações. Por outro lado, a página da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo apresenta 

apenas quatro seguidores, podendo esse fato ser atrelado a baixa quantidade de vídeos e conteúdos 

publicados, no qual a maioria das publicações traz como foco a divulgação de eventos. 

Analisando a distribuição das páginas por área dentro da Ciência do Solo, o maior número de 

páginas (17) foi encontrado utilizando a palavra chave “solo” das 38 obtidas no total. 

O selo de popularidade é mais facilmente encontrado nos usuários que possuem prestígio nas 

áreas de teatro, música, televisão, futebol e não se verificou no Brasil em perfis de profissionais 

relacionados à educação. Dessa forma, a divulgação e alcance dos conteúdos da Ciência do Solo se 

apresenta incipiente frente à canais como o do professor Jubilout, do Canal Biologia Total que hoje 

é um dos professores mais acessados da rede com 79.017.086 visualizações e 1.296.757 inscritos, 

mas que ainda assim não possui o selo. 

 

Tabela 1 – Relação das páginas da área de Ciência do Solo e, índices de popularidade das mesmas, 

nas plataformas digitais: Instagram, Facebook e YouTube 

Fonte de 

Busca 

 

Página 
Sg IG Likes 

FB 

Ins. YT Views 

YT 

 PET Solos - Agregando Saberes 213 363 - - 

 PET Solos – UFRA 399 1333 - 564 

 PEDS - Programa Educação em Solos - 211 8 172 

 Soloscience 955 - - 270 

 Portal Ciência do Solo 3441 26389 1612 117739 

 Sociedade Brasileira de Ciência do Solo - 17887 4 46 

 Solo na escola – ESALQ 151 1982 - - 

 Solo na escola – UFRB 116 801 - - 

Solo Solo na escola – UFPR - 3715 17000 144217 

 Solo na escola - Geografia – USP - 2971 - - 

 Solos, aprender e conservar - 130 - - 

 Ciência do Solo Brasil - 847 - - 
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 Núcleo de Estudos em Ciência do Solo - NECS 383 1364 - - 

 Solos em Foco - 1489 - - 

 Grupo de Pesquisa em Ciência do Solo - GPCS - 525 - - 

 PPG em Agronomia Ciência do Solo - UNESP - 1641 - - 

 PPG em Agronomia Ciência do Solo - Ufersa - 32 - - 

SUBTOTAL A     5658 61680 18624 263008 

Pedologia - ICA/UFVJM 234 185 - - 

Pedologia da depressão 

Grupo de Estudos e Pesquisa em Edafologia e 

Pedologia Pedologia – GEPEPE 

- 

 

- 

2340 

 

234 

- 

 

- 

- 

 

- 

Laboratório de Pedologia e Estudo da Paisagem - 90 - - 

PEDOlógica - 1752 - - 

Gênese, Morfologia e Classificação de Solos - UFPR - 2951 - - 

SUBTOTAL B 234 7552 0 0 

Física do Portal Física do Solo - 5843 0 0 

Solo Física do Solo – UFRGS - 447 806 55039 

SUBTOTAL C - 6290 806 55039 

Química e Fertilidade do Solo - 1829 - - 

Fertilidade do Solo e Nutrição de Essências Florestais - 217 - - 

Fertillidade do Solo e Nutrição de Plantas - 296 - - 

Química e Guia de Fertilidade do Solo - 121 - - 

Fertilidade Solo Fértil - Consultoria em Fertilidade do Solo 

Fertplan - Laboratório de Fertilidade do Solo e 

Nutrição de Plantas 

- 
 

- 

252 
 

162 

- - 
 

- - 

Fertilidade de Solo - 15 - - 

Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas - UFMT - 247 - - 

Fertilidade do Solo - 31 - - 

SUBTOTAL D - 3170 - - 

Grupo de Estudos em Manejo e Fertilidade do Solo - 119 - - 

Manejo do Manejo e Conservação do Solo e da Água - Brasil - 8298 - - 

Solo Manejo e Conservação do Solo e da Água - 10822 - - 

Manejodosolo 61 - - - 

SUBTOTAL E 61 19239 - - 

TOTAL 5953 97899 19430 318047 

Sg. IG = Seguidores no Instagram; Likes FB = Curtidas no Facebook; Ins.no YT= Inscritos no YouTube; Views YT 

= visualizações no Youtube. 

 

CONCLUSÕES 

As plataformas digitais apresentam uma carência em conteúdos educativos sobre ciência do solo. 

Os dados levantados revelam que o uso dessas ferramentas traz maior foco ao entretenimento e 

apresenta uma deficiência na propagação de informações relacionadas aos temas relacionados a solos. 

O total geral de inscritos de todos os canais não chega a 100 mil, não alcançando o prêmio de 

popularidade e desempenho. Dentre todas as redes sociais estudadas, o Facebook é a mais utilizada 

para a propagação da temática. O Instagram não apresenta perfis que tratem dos assuntos de Física, 

Química e Fertilidade do solo. Nenhum dos perfis existentes apresenta o selo de verificação, 

revelando que a respectiva rede social confere pouca popularidade a perfis atrelados a área de 

educação e que a divulgação de conteúdos relacionados à temática não apresenta grande relevância 
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para os usuários das plataformas. 

 

Agradecimentos: UESC, FNDE, PET SOLOS: agregando saberes 
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RESUMO 

A Faculdade de Ciências Agrarias da Universidade Nacional de Assunção a través do curso de 

Engenharia Agronômica oferece a “Orientação Solos”, a qual os estudantes podem optar nos 

últimos semestres, sétimo ao nono. Para chegar se formar os estudantes devem apresentar um 

trabalho de conclusão de curso, sendo que a instituição dispõe de orientadores, mais com escassos 

recursos para desenvolvimento da pesquisa. Nesse sentido o Programa “PROCIENCIA” do 

“Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología”, com aperturas de concursos públicos para obter 

fundos para projetos de investigação está contribuindo significativamente na pesquisa no Paraguai; 

mais também indiretamente na formação de recursos humanos nas Universidades Públicas. Porem 

o Programa tem data de fechamento em 2019, com pouca certeza em relação a sua continuidade 

Valorizamos que o aporte recebido a traves do projeto “Manejo sustentável da fertilidade do solo 

para a produção de alimentos” há contribuído significativamente nos trabalhos de pesquisa de 27 

estudantes, permitido a publicação de 25 resumos expandidos, em nove eventos científicos, nacionais 

e internacionais e 1 artigo numa revista cientifica. Alentamos que as autoridades do país apoiem a 

pesquisa cientifica e o desenvolvimento das Universidades Públicas de qualidade. 

 

Palavras-chave: Ensino-pesquisa, solos-agronomia. 

 

INTRODUÇÃO 

A Faculdade de Ciências Agrarias (FCA) da Universidade Nacional de Assunção (UNA) iniciou 

suas atividades como Faculdade de Engenheira Agronómica em 1974, passando à denominação atual 

em 1994 (FCA-UNA 1987). É de resaltar que esta casa de estudos foi criada como “Escola Superior 

de Agricultura e Veterinária” em 1956, a qual oferecia os cursos de Agronomia e Veterinária. 

Um dos cursos que oferece a FCA é o Curso de Engenharia Agronômica, a qual, a partir do plano 

de estudos de 1997 apresenta seis orientações (Produção Agrícola, Produção Animal, Engenharia 

Rural, Economia Rural, Proteção vegetal e Solos) a qual é eleita pelos estudantes a partir do sétimo 

semestre e abarcam o oitavo e nono semestre. Outra mudança desse plano de estudos é a necessidade 

de elaborar e apresentar um trabalho de Conclusão de Curso, denominado Tese, atualmente Trabalho 

de Grado (FCA-UNA 2000). 

Outro fator é a participação do Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) na 

pesquisa e no apoio à pós-graduação. Os primeiros editais para concursos de projetos de pesquisa 

amplos, para todos os âmbitos da ciência, se realizam em 2003, no Paraguay. Neste sentido a 

“Faculdade de Ciências Agrarias” ganhou nesse edital 25 projetos, entre as quais três projetos 

correspondem a “Área de Solos e Ordenamento Territorial”, suporte da “Orientacão Solos”. 

Um dos projetos da “Área Solos e Ordenamento Territorial” titulado “Manejo sustentável da 

mailto:carlos.leguizamon@agr.una.py
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fertilidade do solo na produção de alimentos”, de aproximadamente 100.000 U$ de orçamento, 

iniciou sua execução em 2015. O objetivo deste trabalho é apresentar experiências do apoio a fundos 

de pesquisa na formação de estudantes de grau de Engenharia Agronômica na “Orientação Solos”. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho é de caráter descritivo. A partir da revisão dos componentes do projeto “Manejo 

sustentável da fertilidade do solo na produção de alimentos” e da participação de estudantes de grau 

da “Orientação Solos” do curso de Engenharia Agronômica da FCA –UNA, se apresenta alguns 

resultados obtidos na execução do projeto e, se discute a necessidade da continuidade de programas 

nacionais de desenvolvimento da pesquisa como PROCIENCIA do CONACYT, no Paraguai. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os estudantes para finalizar o curso de Engenharia Agronômica devem fazer um trabalho de 

conclusão de curso, o qual a maior parte das vezes é pago por eles. Nesse sentido o projeto “Manejo 

sustentável da fertilidade do solo na produção de alimentos” permitiu a participação de estudantes da 

“Orientação Solos” em trabalhos de pesquisa em diferentes pontos geográficos do país; Ybyrarobana 

(Canindeyú), Caaguazú, Arroyos y Esteros (Cordillera), Minga Guazu, Itakyry, Minga Pora (Alto 

Paraná), Caazapá, ademais da sede da Faculdade. Isto é de suma importância, atendendo que cada 

vez mais os estudantes são originários de áreas urbanas, próximas ou não da capital do país. 

 Uma segunda situação é que os estudantes tiveram a oportunidade de trabalhar em pequenas 

propriedades, propriedades mecanizadas, centro de pesquisa privadas, cooperativas de produção; 

permitindo o contato com a realidade da produção, a comunicação com o produtor rural, 

pesquisadores de empresas privadas, pesquisadores do setor público, profissionais de cooperativas 

agroindustriais. Consideramos que esta vivencia outorgou uma maior seguridade ao futuro 

profissional nas atividades agrícolas e uma aprendizagem prática significativa. Além disso, existiu 

uma oportunidade da construção de vínculos relacionados ao futuro relacionamento profissional. 

Destaca-se que estes trabalhos permitiram um maior vinculo entre estudante e professor, resultando 

esta interação positiva para os docentes. 

 

Tabela 1. Estudantes, localização e título do trabalho realizado no marco do projeto “Manejo 

sostenivel da fertilidade do solo na produção de alimentos”. 

 

 
N° Estudantes Localizacao Titulo trabalho  

1 Caaguazú FERTILIZACIÓN FOSFATADA, ORGÁNICA Y ÓRGANO 

MINERAL EN MANDIOCA (Manihot esculenta Crantz) Caaguazú

 FERTILIZACIÓN POTÁSICA, CON ENMIENDA ORGÁNICA EINORGÁNICA 

EN MANDIOCA (Manihot esculenta Crantz) 

2 Caaguazú FERTILIZACIÓN NITROGENADA, ORGÁNICA Y ÓRGANO MINERAL EN 

MANDIOCA (Manihot esculenta Crantz) 

3 Ybyrarobana FERTILIZACIÓN FOSFATADA CON ENMIENDAS ORGÁNICA E 

INORGÁNICA EN MAÍZ CHIPÁ (Zea mays L. var. amilácea) 

4 Ybyrarobana Azospirillum brasilense Y NITRÓGENO EN MAÍZ CHIPÁ (Zea mays L. var. 

amilácea) EN EL DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ 

5 Ybyrarobana FUENTES DE FÓSFORO CON PROMOTORES DE CRECIMIENTO (PGPR) EN 

CULTIVO DE MAÍZ CHIPA (Zea mays L. var. amilácea) 

6 Ybyrarobana DOSIS DE NITRÓGENO CON ENMIENDAS ORGÁNICA E INORGÁNICA EN 

MAÍZ CHIPA (Zea mays L. var. amilácea) 

7 Minga Pora YESO AGRÍCOLA EN SUCESIÓN DE SOJA-MAÍZ DE SEGUNDA EN 

SISTEMA DE SIEMBRA DIRECTA 

8 Itakyry RESIDUALIDAD DEL YESO AGRÍCOLA EN EL CULTIVO DE SOJA (Glycine 

max L.) EN UN SUELO ARENOSO 
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Tabela 1. Estudantes, localização e título do trabalho realizado no marco do projeto “Manejo 

sustentável da fertilidade do solo na produção de alimentos” (Continuação). 

 
 

 Por outro lado, os estudantes foram estimulados a apresentar seus trabalhos em eventos científicos 

a nível nacional e inclusive internacional (Tabela 2). Neste sentido houve apoio na inscrição, 

mobilidade, alimentação e impressão de pôster. Este processo é bastante limitado no Paraguai e se 

verificamos o currículo vitae dos estudantes de Agronomia só se possui certificado de participação 

nos eventos e não como apresentador de trabalhos. A partir dos 24 trabalhos apresentados pelos 

estudantes se verifica uma conversa entre estudantes e o desejo de superação. Por outro lado se ha 

publicado um artigo cientifico “Efeito do gesso agrícola na disponibilidade de enxofre e no 

rendimento da soja e milho safrinha” na revista “Cultivando o Saber”. Devemos ressaltar que estas 

atividades promovem o raciocínio, o processamento de dados e o desenvolvimento da escrita. 

 

 

 

 

 
 

N° Est. Localização Titulo do trabalho 
 

 

9 Caaguazú FERTILIZACION NITROGENADA CON ESTIERCOL BOVINO EN MAIZ CHIP 

(Zea mays var. amiláceo L.) EN EL DISTRITO DE CAAGUAZU. AÑO II. 

10 Caaguazú FERTILIZACION FOSFATADA CON ESTIERCOL BOVINO EN MAIZ CHIPA (Zea 

mays L. var. amilácea) EN EL DISTRITO DE CAAGUAZU. AÑO II. 

11 Caaguazú FERTILIZACION POTÁSICA CON ESTIERCOL BOVINO EN MAIZ CHIPA (Zea 

mays L. var. amilácea) EN EL DISTRITO DE CAAGUAZU. AÑO II. 

12 Arroyos y 

Esteros 

EVALUACIÓN DE COMPOST A BASE DE RESÍDUOS DE LA INDUSTRIA 

AZUCARERA CON GALLINAZA Y ESTIÉRCOL BOVINO 

13 Ybyrarobana FUENTES DE FÓSFORO Y PROMOTORES DE CRECIMIENTO (PGPR) EN 

MAÍZ CHIPÁ (Zea mays L. var. amilácea Sturtev.) (AÑO II) 

14 Ybyrarobana FERTILIZACIÓN FOSFATADA CON ENMIENDAS ORGÁNICA E INORGÁNICA 

EN MAÍZ CHIPÁ (Zea mays L. var. amilácea) (AÑO II) 

15 Caazapá DIAGNÓSTICO DE LA FERTILIDAD DEL SUELO BAJO SIEMBRA DIRECTA Y 

LABRANZA CONVENCIONAL EN PEQUEÑAS PROPIEDADES 

16 Ybyrarobana Azospirillum brasilense Y NITRÓGENO EN MAÍZ CHIPÁ (Zea mays L. var. 

amilacea) EN EL DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ (AÑO II) 

17 Ybyrarobana DOSIS DE NITRÓGENO CON ENMIENDAS ORGÁNICA E INORGÁNICA EN 

MAÍZ CHIPA (Zea mays L. var. amilácea) (AÑO II) 

18 San Lorenzo DIAGNÓSTICO DE LA FERTILIDAD DE LOS SUELOS DE LA REGIÓN 

ORIENTAL DEL PARAGUAY 

19 San Lorenzo USO DE CENIZA COMO CORRECTOR DE LAS PROPIEDADES QUÍMICAS DEL 

SUELO 

20 Caaguazú FERTILIZACION NITROGENADA CON ESTIERCOL BOVINO EN MAIZ CHIPA 

(Zea mays var. amiláceo L.) EN EL DISTRITO DE CAAGUAZU. AÑO III. 

21 Caaguazú FERTILIZACION FOSFATADA CON ESTIERCOL BOVINO EN MAIZ CHIPA 

(Zea mays var. amiláceo L.) EN EL DISTRITO DE CAAGUAZU. AÑO III. 

22 Caaguazú FERTILIZACION POTÁSICA CON ESTIERCOL BOVINO EN MAIZ CHIPA (Zea 

mays L. var. amilácea) EN EL DISTRITO DE CAAGUAZU. AÑO III. 

23 San Lorenzo FERTILIZACIÓN BORATADA EN SUELOS CON DIFERENTES TEXTURAS Y 

SU EFECTO EN EL DESARROLLO DE CULTIVOS DE CONSUMO HUMANO 

24 San Lorenzo FERTILIZACIÓN CON ZINC EN SUELOS CON DIFERENTES TEXTURAS Y SU 

EFECTO EN EL DESARROLLO DE CULTIVOS DE CONSUMO HUMANO 

27 Arroyos y 

Esteros 

EVALUACIÓN DE COMPOST A BASE DE RESÍDUOS DE LA INDUSTRIA 

AZUCARERA CON GALLINAZA Y ESTIÉRCOL BOVINO. AÑO II. 
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Tabela 2. Eventos nos quais os estudantes ligados ao projeto “Manejo sustentável da fertilidade do 

solo na produção de alimentos”, apresentaram trabalhos. 
N° Evento Ano Lugar N° de trabalhos 

aceitos e/o 

publicados 

1 I Congreso Paraguayo de Ciencia del Suelo IV Simposio 2015 San Lorenzo, 2 
 Paraguayo de Manejo y Conservación de Suelos  Paraguai  

2 XX Reunião Brasileira de Manejo e Conservação do solo e da 2016 Foz do Iguaçu, 3 
 agua  Brasil  

3 IV Congresso Nacional de Ciências Agrarias 2017 San Lorenzo, 8 
   Paraguai  

4 V Reunião Paranaense de Ciência do Solo II Simpósio 2017 Maringá, Brasil 1 
 Brasileiro de Solos Arenosos    

5 II Encuentro de Investigadores: Construyendo el 2017 Asunción, 1 
 conocimiento científico en el Paraguay  Paraguai  

6 II Congreso Paraguayo de Ciencia del Suelo V Simposio 2017 Encarnación, 4 
 Paraguayo de Manejo y Conservación de Suelos  Paraguai  

7 XII Reunião Sul-Brasileira de Ciência do Solo 2018 Xanxerê, Brasil 3 

8 XXVI Congreso Argentino de Ciencia del Suelo 2018 Tucumán, 2 
   Argentina  

9 21st World Congress of Soil Science 2018 Rio de Janeiro, 1 

  Brasil                                                    
 

Expressamos o grande aporte do Programa PROCIENCIA para instituições educativas, 

principalmente às públicas, e atendendo o fechamento do programa no ano 2019, alentamos aos 

órgãos do Governo, a continuar e aumentar os fundos para a pesquisa no Paraguai. Os mesmos 

também contribuem ao elevar a qualidade do ensino nas Instituições educativas. 

 

CONCLUSÕES 

 Os recursos ganhos pelas universidades públicas nos concursos de fundos para pesquisa contribuem 

significativamente na formação dos estudantes de graduação. 

 

Agradecimientos: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. PROCIENCIA. 
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RESUMO 

O solo é um importante recurso natural, não renovável na escala humana. Frequentemente a 

degradação do solo pode ser associada ao desconhecimento que as pessoas têm das suas 

características, importância e funções. De modo geral, na educação fundamental e média, os 

estudantes não têm acesso a informações tecnicamente corretas sobre o recurso solo, o que pode ser 

evidenciado nas deficiências e falhas existentes nos materiais didáticos disponíveis. Os professores, 

por outro lado, também não visualizam, normalmente, o solo como um importante elemento da 

paisagem e para a manutenção e sobrevivência do homem e dos organismos que dele dependem. 

Assim, o ensino de solos torna-se prejudicado. No intuito de fortalecer o conhecimento sobre solos 

de professores de escolas municipais de Lages e região, o Programa de Extensão Solo na 

Escola/UDESC ofereceu quatro minicursos teóricos e desenvolveu doze experimentos práticos, de 

fácil replicação, presentes no material didático intitulado “Experimentoteca: solos e vida no solo”. 

Os professores demonstraram um conhecimento superficial sobre a maioria dos temas abordados, 

entretanto foram extremamente curiosos, principalmente nas atividades práticas. Acredita-se que a 

técnica de cursos de capacitação teórico-práticos na abordagem do tema solos, aos professores de 

ensino fundamental e médio, é eficiente para a ampliar o conhecimento bem como dar suporte ao 

fortalecimento do ensino nas escolas. 

 

Palavras-chave: Educação em solos, Meio ambiente, Materiais didático-pedagógicos 

 
INTRODUÇÃO 

O estudo dos solos é muito importante para o reconhecimento dos seus potenciais de uso e 

limitações, para que assim seja possível utilizá-lo da maneira adequada evitando a degradação do 

recurso. Segundo a FAO (2015) cerca de 33% dos solos do mundo já estão degradados, e cerca de 

50% dos solos latinos americanos estão passando por algum tipo de degradação. MUGLER et. al 

(2006) ressalta que a sociedade no geral desconhece a importância do recurso, sendo o conhecimento 

sobre o solo muitas vezes nulo, o que consequentemente auxilia na sua degradação. Deste modo é 

importante o conhecimento científico e a disseminação destes conhecimentos sobre a importância 

deste recurso para a natureza e a vida humana. Assim faz-se necessária a adoção de práticas voltadas 

a educação ambiental ligada ao manejo e conservação dos solos, uma vez que o recurso solo é 

considerado não renovável na escala humana e a ação antrópica é o principal fator de degradação do 

solo. 

O estudo dos solos na rede de educação fundamental muitas vezes não é repassado de forma 

adequada aos alunos, segundo LIMA et. al, (2007) os professores não reconhecem o solo como um 

fator importante dentro dos ecossistemas, o que gera uma deficiência na transferência de 
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conhecimentos sobre o assunto para os alunos. Assim faz-se necessária a adoção de práticas de 

educação ambiental voltada ao ensino dos solos aos alunos do ensino fundamental e médio. 

Este estudo tem como objetivo relatar um estudo de caso, promovido pelo Programa de Extensão 

Solo na Escola/UDESC, sobre a aplicação da teoria associada a prática em cursos de capacitação para 

professores das escolas municipais de Lages/SC e região. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo de caso foi desenvolvido pelo grupo do Programa Solo na Escola/UDESC em parceria 

com estudantes do Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo/UDESC. Os locais utilizados 

foram salas de aula e laboratórios do Departamento de Solos e Recursos Naturais, da Universidade 

do Estado de Santa Catarina (UDESC), campus Lages (Centro de Ciências Agroveterinárias-CAV). 

Foram desenvolvidos no curso de capacitação, que contou com a participação de 40 professores, 

quatro minicursos teóricos que enfatizaram a formação, características propriedades e a fauna do solo. 

Os minicursos foram: i) Formação do solo; ii) Poluição do solo e riscos para o meio ambiente; iii) 

Biodiversidade do solo e serviços ecossistêmicos; e iv) A educação em solos na sociedade. 

Para complementar os minicursos teóricos houve a aplicação e desenvolvimento de doze 

experimentos didáticos, sendo eles: 1) Textura do solo sentida pelo tato; 2) Cargas elétricas do solo; 

3) Ensaio de fugas com minhocas; 4) Jogo “poluição do solo: e eu com isso?”; 5) amostragem e 

identificação da fauna do solo; 6) Baralho das categorias da fauna do solo; 7) Diversidade de plantas 

e ciclagem de nutrientes; 8) Crescimento de plantas em diferentes horizontes do solo; 9) Densidade 

de diferentes solos; 10) Compactação do solo e o desenvolvimento de plantas; 11) Solo como filtro 

ambiental; e 12) Cobertura do solo e redução da erosão. 

Todos esses experimentos, vieram descritos em um material didático-pedagógico com 53 páginas, 

desenvolvido pelo Programa de Extensão Solo na Escola/UDESC, intitulado de “Experimentoteca: 

Solos e vida no solo”. Foi entregue uma cópia impressa desse material a cada professor participante. 

O objetivo do material é possibilitar aos professores replicarem os experimentos aos seus estudantes 

de nível fundamental e médio, a fins de promover um melhor entendimento sobre o recurso solo. 

Assim, na descrição de cada experimento consta: materiais utilizados, metodologia, resultados 

esperados e a discussão sobre o experimento embasada nos resultados, bem como a importância do 

mesmo. 
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a) b) 

  
c)  c)  d) 

  
Figura 1 – Experimentos práticos sobre solos. a) Crescimento de plantas em diferentes  horizontes do 

solo. b) Cobertura do solo e redução da erosão. c) Densidade de diferentes solos. d) Baralho das 

categorias da fauna do solo. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da aplicação teórica dos assuntos abordados e da prática a partir dos experimentos, fez-se 

duas observações consideradas majoritárias: 

i – Não observou-se desconhecimento por completo sobre os assuntos abordados. No entanto, 

na média, demonstraram conhecimento considerado como superficial. 

ii – O interesse manifestado pelos professores durante os minicursos teóricos foi satisfatório. 

Entretanto, observou-se maior interesse, participação e questionamentos quando da aplicação dos 

experimentos práticos. Assim compreendemos que o entendimento de determinados assuntos é 

facilitado a partir de algo que pode ser visto quando comparado a explicar a importância ou o 

funcionamento de algo que não se vê. 
Diante disso, acreditamos que os cursos de capacitação atingem melhor os objetivos quando 

associada teoria e prática. A preparação de material didático-pedagógico de linguagem apropriada e 

fácil para o entendimento de professores de ensino fundamental e média, e que pode ser utilizado 

pelos estudantes, é uma prática que também é importante para a disseminação do conhecimento do 

assunto solos. 

O primeiro passo da educação ambiental nas escolas é a capacitação dos professores, tornando-os 

seguros e capazes de desenvolver o conhecimento às crianças, gerando subsídios para fortalecer a 

educação ambiental voltada a conservação do recurso solo. 
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CONCLUSÕES 

A capacitação de professores de ensino básico e fundamental é mais efetiva quando envolve 

atividades teóricas e práticas concomitantemente. 
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RESUMO 

O presente trabalho objetivou analisar nas matrizes curriculares dos cursos de Geografia 

licenciatura EAD das IES do Brasil, a oferta das disciplinas da área de Ciência do Solo. Para tal, 

realizou-se uma pesquisa quantitativa, baseada nos dados obtidos no site do e-MEC (Ministério da 

Educação), utilizando-se do termo de busca Geografia. A partir dos resultados da consulta textual 

foram constatados que a região Sudeste apresentou 44,64% dos cursos de Licenciatura em Geografia 

EAD, seguidos por 28,57% no Sul e 17,85% no Nordeste. O estado de São Paulo apresentou maior 

número de cursos EAD. No que se refere ao conteúdo da Ciência do Solo nas matrizes curriculares, 

apenas 19,65% dos cursos contemplam disciplinas que abordam a temática em questão. 

 

Palavras-chave: Ensino, Pedologia, EAD 

 
INTRODUÇÃO 

A era técnica-científica-informacional vem permitindo que a sociedade seja movida por mais 

fluidez e velocidade. Como reflexo disso, houve a ampliação no acesso de informações, através dos 

meios de comunicação e da incorporação de novas tecnologias. É neste contexto que a Educação à 

Distância (EAD) surge como uma das modalidades de ensino que se veicula com esse avanço 

tecnológico. 

Segundo Moore e Kearsley (2008, p. 2), educação à distância é conceituada como “aprendizado 

planejado que ocorre normalmente em um lugar diferente do local do ensino, exigindo técnicas 

especiais de criação do curso e de instrução, comunicação por meio de várias tecnologias e 

disposições organizacionais e administrativas especiais.” 

No Brasil, um dos primeiros processos seletivos para curso EAD ocorreu em 1998 na Universidade 

Federal de Mato Grosso (UFMT), com a finalidade de formar professores para as séries iniciais do 

Ensino Básico. Nos cursos EAD em Geografia, Berbat (2008), afirma que o primeiro curso de 

Atualização para professores nesta área foi promovido pelo Instituto de Geografia da Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro, em 1999. 

É necessário que nos cursos de Licenciatura em Geografia EAD, as matrizes curriculares atendam 

à visão integrada dos elementos contidos na paisagem, sejam eles físicos ou humanos para a formação 

de seus profissionais. Em conformidade a isso, torna-se de extrema relevância que os conteúdos de 

solos sejam contemplados nestes cursos de licenciatura, dada a importância que esse recurso exerce 

tanto para o meio ambiente, quanto para o ser humano e vem sendo tão pouco considerado e 

valorizado (BRIDGES e VAN BAREN, 1997). 

Diante do que foi exposto, o trabalho teve como objetivo analisar a oferta dos conteúdos de Ciência 

do Solo, nas matrizes curriculares das IES do Brasil, dos cursos de Licenciatura em Geografia, 

Modalidade EAD. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Para a obtenção dos dados, foi realizado um levantamento sobre as matrizes curriculares das IES 

(Instituições de Ensino Superior) com curso de Licenciatura em Geografia na Modalidade EAD. Para 

tal, buscas periódicas no site do e-MEC (http://emec.mec.gov.br/) foram realizadas seguindo o 

fluxograma abaixo: 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Quanto à amostragem obtida, no “Relatório de consulta textual”, foram identificadas 56 IES que 

possuem a modalidade de ensino EAD e apresentam o curso de Licenciatura em Geografia. Nesta 

amostragem (Tabela 1), destacam-se as regiões Sudeste, Sul e Nordeste, com respectivamente 25 

(44,64%), 16 (28,5%) e 10 (17,8%) dos cursos. Em contrapartida a esta distribuição, as regiões que 

apresentaram os menores números situam-se nas regiões Centro Oeste e Norte, contando com apenas 

04 (7,14%) e 01 (1,8%) destes cursos, respectivamente. 

Sendo assim, o estado de São Paulo foi o que apresentou o maior número de IES com os cursos 

de licenciatura Geografia EAD, totalizando 16. A relevante concentração de IES privadas no Sudeste 

é atribuída ao fato que no setor educacional as grandes empresas são desta região (OLIVEIRA e 

OLIVEIRA, 2014). Estes números se contrapõem a estados, como: Rondônia, Piauí, Paraíba, Rio 

Grande Norte, Alagoas, Mato Grosso e o Distrito Federal que apresentaram apenas um curso de 

Geografia EAD. Esses reduzidos números podem estar associados, ao que o Censo EAD.BR (2014) 

identificou por meio de suas notáveis desigualdades regionais e devido à ausência de empresas 

fornecedoras desse tipo de serviço na modalidade EAD, podendo essas empresas estarem 

concentradas na região Sudeste. 

Em relação às IES identificadas que possuíam os cursos de licenciatura Geografia EAD, foram 

realizadas buscas em seus sites institucionais, com a finalidade de identificar em quais dessas IES as 

matrizes curriculares eram ofertadas disciplinas com ênfase na Ciência do solo. Da amostragem 

obtida dos cursos EAD em Geografia licenciatura (56), apenas em 11 IES, possuíam as disciplinas 

de Ciência do solo, ou seja, 19,64%. Quanto a isso, Barros (2005), acrescenta que inserir na 

educação à distância, o uso de novas tecnologias de informação associados à Ciência do Solo, 

permitiriam um maior acesso a esses tipos de informações. 
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Tabela 1- Distribuição das disciplinas em Ciência do Solo ofertadas por região do Brasil 

Regiões 
Unidades 

Federativas (UF’s) 

Número 

de cursos 
% Disciplinas Ofertadas 

Norte RO 1 1,8 Geoologia e Pedologia/ Pedologia 

Nordeste SE,PI,BA,PB, RN,AL,PE 10 28,5 Fudamentos de Edafologia/ Pedologia 

Sudeste RJ,MG,SP 25 25 
Geomorfologia e Pedologia/ Geologia e 

Pedologia/ Pedologia 

Sul RS,SC,PR 16 17,8 

Geologia Geral e Pedologia/ Geomorfologia e 

Pedologia/ Geologia e Pedologia/ 

Geomorfologia 

(Geologia e Pedologia) 

Centro-oeste 

 
MS,MT,DF 

4 

 
7,14 Pedologia 

 

 Os números revelam em geral, que o fato de um estado apresentar um grande número de IES, 

não significa que as mesmas irão possuir disciplinas voltadas para a Ciência do Solo. Esta situação 

se mostrou presente no caso de São Paulo, que possuem 16 IES e em apenas  03 delas são ofertadas 

disciplinas como Pedologia e Geologia. De modo geral, o tipo de junção de disciplinas como 

Pedologia, Geologia e Geomorfologia, pode estar relacionado pois, conforme Lima (2005), a 

Pedologia trata-se de uma ciência multidisciplinar que se baseia em conhecimentos de outras áreas 

como Geologia, Física, Climatologia, etc. 

Outro caso que deve ser analisado, refere-se ao estado de Santa Catarina que, possuem 04 IES e 

em nenhuma delas são ofertadas disciplinas voltadas para a Ciência do Solo, como por exemplo 

Pedologia. Entretanto, destacam-se casos como Rondônia que apresenta um único curso de Geografia 

Licenciatura EAD e possui a disciplina de Geologia e Pedologia. 
Desta forma torna-se necessária a reformulação das matrizes curriculares em Geografia 

licenciatura EAD, que ofertem disciplinas com ênfase em Ciência do solo, tendo em vista a relevante 

importância que estes conteúdos para a construção de um conhecimento a cerca deste recurso, para a 

manutenção da vida. 

Ainda sobre isso, Lima (2005, p. 389) afirma que “a principal contribuição das IES na melhoria 

do ensino de solos, está justamente, em incluir ou qualificar a formação pedológica dos futuros 

professores, observando suas necessidades e especificidades”. 

 

CONCLUSÕES 

No Brasil são ofertados 56 Cursos de Licenciatura em Geografia – Modalidade EAD, destes, 25 

estão na região Sudeste e 16 do Estado de São Paulo. Dos cursos analisados, apenas 19,64% 

apresentam disciplinas relacionadas à área de Ciência do Solo nas suas matrizes curriculares. 

Dos 16 Cursos de Licenciatura em Geografia – Modalidade EAD do Estado de São Paulo, apenas 

03 apresentam disciplinas em Ciência do Solos 
 

Agradecimentos: UESC, FNDE, PET SOLOS. 
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RESUMO 

O conhecimento e a importância de solos não são muito difundidos em escolas e na sociedade. Este 

fato tem trazido inúmeros prejuízos ao meio ambiente agrícola. Assim, torna-se necessário uma 

conscientização a partir de processos educativos que privilegie uma concepção de sustentabilidade. 

Uma forma de implantar esse sistema é a adição de disciplinas na área de solos nos cursos de 

graduação, principalmente naqueles que estão diretamente relacionados a este recurso natural. 

Diante disto, o objetivo deste estudo foi fazer um levantamento dos cursos de graduação que 

contenham disciplinas em solos da Universidade Federal de Pelotas, com o intuito de avaliar a 

relevância desta temática para os cursos ofertados. Constatou-se que apenas 13 dos 94 cursos 

ofertados apresentam disciplinas de solos nas matrizes curriculares. Sendo que apenas três 

apresentam quantidade considerável de disciplinas. 

 
Palavras-chave: sustentabilidade, recurso natural, disciplinas em solos. 

 
INTRODUÇÃO 

O solo é um recurso natural que apresenta inúmeras funções, desde o armazenamento e infiltração 

de água até a utilização como suporte para as construções civis. É um componente essencial do meio 

ambiente, cuja importância ainda é pouco valorizada. Assim, é necessário que se desenvolva uma 

conscientização, a partir de um processo educativo que privilegie uma concepção de sustentabilidade 

em relação homem-natureza. 

A educação em solos busca conscientizar as pessoas da importância deste em sua vida. Nesse 

processo educativo, o solo é entendido como componente essencial do meio ambiente, essencial à 

vida, que deve ser conservado e protegido da degradação. A educação em solos tem como objetivo 

geral criar, desenvolver e consolidar a sensibilização de todos em relação ao solo e promover o 

interesse para sua conservação, uso e ocupação sustentáveis (MUGGLER, SOBRINHO, 

MACHADO, 2006). Dentre as opções para a educação em solos, a abordagem das disciplinas em 

solos nos cursos de graduação também se torna de extrema importância para a formação e 

conscientização da conservação deste recurso. 

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) fundada em 1969. Fornece 94 cursos de graduação 

presenciais, sendo que desses, 65 são de bacharelado, 22 de licenciaturas e 7 de tecnólogo. Dessa 

abrangência de cursos uma quantidade considerável é da área ambiental e agrícola, onde há a demanda 

da inclusão de disciplinas relacionadas ao solo e sua importância. 

O objetivo deste estudo foi realizar levantamento do número de cursos que contenham disciplinas 

em solos da Universidade Federal de Pelotas, com o intuito de avaliar a relevância desta temática 

para os cursos ofertados. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado na Universidade Federal de Pelotas (UFPel), situada no Sul do Rio Grande 

do Sul. Primeiramente foi feito um levantamento de todos os cursos de graduação presenciais nesta 

mailto:clrlima@yahoo.com.br
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Universidade e, logo, a análise da matriz curricular destes cursos, em busca de disciplinas que 

abordem esta temática, considerando a relevância para cada profissão que a contenha. 

O levantamento foi feito a partir do site (https://wp.ufpel.edu.br/pre/cursos/) da Pró Reitoria de 

Ensino da UFPel, sendo verificado todas as disciplinas de cada curso, de acordo com a matriz 

curricular existente no 1º semestre de 2018. Posteriormente foi realizada a proporção de cada curso 

em relação à quantidade de disciplinas em ciência do solo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao realizar o levantamento dos cursos ofertados na Universidade Federal de Pelotas, foi possível 

observar que apenas 13 dos 94 cursos de graduação apresentam disciplinas com a temática solos nas 

matrizes curriculares. Sendo estes cursos incluídos na área ambiental e agrícola, os quais estão 

diretamente relacionados com produção agrícola, qualidade e conservação deste recurso natural. 
 

 

Figura 1 – Cursos de graduação e número de disciplinas na área de solos ofertadas por curso na 

Universidade Federal de Pelotas. 

 

Em relação à Figura 1, observa-se que o curso que apresenta maior quantidade de disciplinas em 

solos é o de Agronomia, como já era de se esperar, sendo consideradas disciplinas básicas para a 

formação. Seguido deste, temos a Engenharia Geológica, a Engenharia Hídrica e a Engenharia Civil, 

respectivamente. Com um enfoque diferente da Agronomia, a Engenharia Geológica aborda a 

formação das rochas e minerais, a Engenharia Hídrica em sedimentos e a Engenharia Civil uma 

abordagem na mecânica dos solos. 

A posteriori, com apenas duas disciplinas em solos, inclui a Engenharia Ambiental e Sanitária, 

Engenharia Agrícola, Zootecnia e Geografia licenciatura, sendo cursos da área ambiental e agrícola, 

o qual também se torna de extrema importância a base em solos para a futura atuação no meio. Porém, 

Antropologia, Biologia (bacharelado e licenciatura), Gestão ambiental e Tecnólogo em 

Geoprocessamento apresentam apenas uma disciplina em suas matrizes curriculares. A maioria tem 

apenas a Geologia geral e alguns com enfoque a qualidade do solo, como a Gestão ambiental. 

 

CONCLUSÕES 

Dos 94 cursos ofertados na Universidade Federal de Pelotas, apenas 13 apresentam disciplinas 

na área de solos. 

Os cursos que mais abrangem disciplinas em solos são Agronomia, Engenharia Geológica e 
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Engenharia Hídrica. 

A disciplina mais ofertada nos cursos é a Geologia geral. 
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RESUMO 

Atualmente, há problemas evidentes com alagamentos tanto no campo como na cidade, mas também 

há problemas de falta de água que causam sérios problemas a sociedade. Diante disso,  é importante 

conservar os solos para evitar o assoreamento dos rios bem como para o abastecimento dos lençóis 

freáticos e bacias hidrográficas. Diante da importância do tema, o objetivo deste trabalho foi 

apresentar aos visitantes do Programa Solo na Escola UDESC-CAV, Lages-SC, experimentos 

didáticos que demonstram a importância da cobertura no solo e a disponibilidade hídrica nos solos 

e sua importância na dinâmica no ciclo da água, meio ambiente e reposição das bacias hidrográficas. 

Os experimentos foram elaborados através de material reciclável, de fácil acesso e preparação, onde 

no experimento de cobertura do solo ocupamos três recipientes, um com solo sem cobertura um com 

cobertura morta e outro com cobertura viva, nos quais simulamos uma chuva. E no experimento, 

solo como um filtro, são colocados solos de diferentes texturas em recipientes diferentes e despejado 

liquido com corante para ver a diferença de comportamento de textura do solo, diante a materiais 

estranhos na solução do solo. Com a demonstração destes experimentos os visitantes conseguem 

perceber de uma maneira simples e didática o efeito da cobertura do solo e sua relação direta com 

o abastecimento e proteção dos rios. 

 

Palavras-chave: educação em solos, assoreamento, cobertura do solo 

 
INTRODUÇÃO 

Atualmente há uma grande preocupação a cerca da proteção dos recursos naturais, principalmente 

o solo e a água. O solo é um sistema complexo, influenciado diretamente pelo meio, e suas 

características dependem do local onde ele ocorre e da sua gênese. A composição dos solos depende 

da rocha que foi intemperizada para em sua formação. Com a ação do intemperismo nas rochas, vão 

se formando camadas (horizontes), que dão origem aos diferentes tipos de solo (LEPCH, 2010). 

A infiltração de água no solo compreende o processo de entrada de água através da superfície, 

sendo responsável pela recarga de aquíferos (KLEIN & KLEIN, 2014). Essa capacidade de infiltração 

está atrelada as características intrínsecas do solo, como textura, distribuição de poros, bem como as 

condições internas e externas do solo quando recebe a precipitação na sua superfície. entretanto se o 

solo recebe esta precipitação e o solo encontra-se descoberto, passa a estar exposto a todas as 

condições climáticas, sendo assim mais suscetível a erosão e escoamento superficial, não ocorrendo 

a infiltração necessária. 

O objetivo deste trabalho foi elaborar materiais didáticos para apresentar aos visitantes do 

Programa Solo na Escola UDESC-CAV, Lages-SC, os quais abordaram a temática da conservação 

do solo e da água, com intuito de promover a consciência da conservação. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os experimentos didáticos são parte integrante do Programa de extensão Solo na Escola do 
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Departamento de Solos da UDESC de Lages, e foram construídos e apresentados no ano de 2017 

pelos alunos participantes do projeto, da graduação em Agronomia e Pós-graduação em Ciência do 

Solo, e assistidos pelos visitantes do programa, alunos de escolas públicas e privadas da região de 

Lages – SC variando entre o Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio. 

Para a confecção dos seguintes experimentos relacionados com a conservação do solo e 

disponibilidade de água é necessário: 

a)  Erosão do solo (Figura 1): experimento que apresenta três situações distintas, solo coberto com 

plantas vivas (Figura 1b(3)), solo coberto por resíduos vegetais (Figura 1b(2)) e um solo 

descoberto(Figura 1b(1)). As três situações são submetidas a uma chuva simulada (Figura 1c), e 

embaixo de cada recipiente é disposto um Becker vazio para receber a água. 

 

 
Figura 1: Passo a passo da montagem do experimento de erosão do solo. a) Corte dos galões; b) 

Preenchimento dos galões com solo e coberturas; c) Momento de aplicação de chuva simulada e 

escoamento da água. 

 

b)  Solo como um filtro (Figura 2): Neste experimento é colocado lado a lado dois recipientes em forma 

de funil, um com solo argiloso e um com solo arenoso, e embaixo um recipiente de escape. É 

despejado sobre este solo, água com algum tipo de corante (por exemplo: azul de metila, suco de 

beterraba). 
 

Figura 2: Passo a passo da montagem do experimento de solo como um filtro a) Corte dos galões; b) 

Preenchimento dos galões com solo; c) Momento de aplicação da água nos solos de textura distinta. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Todos os experimentos demonstram a importância da conservação dos solos bem como a 

importância da reposição de água nas bacias hidrográficas. No experimento da Erosão do solo (Figura 

3), após fazer a simulação da chuva, é realizada a comparação dos recipientes de saída de cada tipo 

de sistema (cobertura viva, resíduos vegetais e descoberto), momento que fica perceptível o recipiente 

originado do solo descoberto com grande quantidade de solo junto a água, e nesse momento é possível 

abordar com os visitantes a suscetibilidade do solo a erosão quando descoberto, o percurso deste solo 

até chegar aos rios e causar o assoreamento. É possível discutir a importância da cobertura (viva ou 

morta) nos solos, já que os recipientes destes sistemas recebem a água quase límpida. Neste contexto 

fica claro a forma de abordar a conservação do solo de modo visível e prático presente no cotidiano 

dos visitantes. 

Já no experimento do solo como um filtro é possível perceber que o solo que possui a textura mais 

argilosa, a coloração da água sai transparente sem a presença do corante, enquanto a do solo arenoso 

é possível ver á agua colorida no recipiente. Neste momento é possível estabelecer com os visitantes 

uma discussão da importância do solo na sua função como filtro, estabelecer o corante como uma 

solução “contaminante” para exaltar essa função, bem como esclarecer a diferença de textura dos 

solos e de uma forma clara demonstrar a importância das cargas do solo argiloso, responsável pela 

maior capacidade de reter água, e seus poluentes (exemplificado pelo corante). O solo arenoso tem 

uma maior taxa de infiltração devido a quantidade de macroporos e menor quantidade de cargas 

negativas, o que permite que a água se movimente mais livremente. 

O principal objetivo destes experimentos é exemplificar de maneira prática e didática a 

importância da conservação do solo, promover nos visitantes a reflexão da importância do solo, da 

cobertura do solo, das matas e da preservação das águas. 
 

Figura 3: Experimento que demonstra a importância da cobertura do solo diante as chuvas. 
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CONCLUSÕES 

Os Experimentos produzidos para o Programa Solo na Escola CAV/UDESC é uma ferramenta 

importante de integração dos conhecimentos agronômicos e de meio ambiente existentes no meio 

universitário e público externo (alunos de escolas da região), permitindo de uma forma simples e 

didática na informação e consolidação das ideias de preservação do solo e da água. 
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RESUMO 

Com a necessidade de maior divulgação do projeto de extensão voltado para produção de tintas a 

base de solo, foram formuladas cartilhas com a descrição do processo. Estas, foram utilizadas para 

distribuição nas oficinas realizadas pelo projeto e em eventos internos e externos da UTFPR-FB. 

Com este material o projeto ganhou maior visibilidade, além de possibilitar que pessoas com 

informações básicas possam produzir sua própria tinta em casa, de forma barata e sustentável. 

 

Palavras-chave: Geotinta, material didático, projeto de extensão. 
 

INTRODUÇÃO 

Projetos de extensão tem a finalidade de integrar ensino e pesquisa, levando o conhecimento 

adquirido dentro da instituição de ensino para a sociedade como um todo, dando importância as 

necessidades sociais de toda a população (Jesine, 2004). Para que estes ensinamentos atinjam maiores 

proporções, são realizadas oficinas e palestras externas ou internas sobre determinado projeto. 

O projeto de extensão “Produção de tintas à base de solos” foi concebido no ano de 2015, baseado 

no projeto “Cores da Terra”, da UFV (Carvalho, 2009). Durantes as oficinas ministradas pelo projeto, 

sentiu-se, a necessidade de maior divulgação do projeto para disseminação da produção de tinta, visto 

que o solo pode ser um recurso de fácil acesso, além do baixo custo para produção. A ideia foi então 

confeccionar uma cartilha didática. A cartilha foi pensada para ser distribuída ao final de cada oficina 

como forma de promover difusão do conhecimento dos ouvintes, que poderiam então poderiam então 

replicar o conhecimento adquirido, além dos espaços como escolas e universidades, antingindo então 

outros membros da sociedade.  

Devido ao público alvo ser muito diversificado, pois foram realizadas oficinas tanto para crianças 

quanto para idosos, o material possui linguagem simples e ilustrações de fácil atendimento, 

possibilitando internalizar esse conhecimento para as pessoas, sem que estas tenham formação 

técnicas na área. 

Os principais objetivos da confecção das cartilhas foram propiciar maior visibilidade e divulgação 

do projeto no município de Francisco Beltrão, além de socializar o conhecimento  sobre a produção, 

relacionando-o com informações gerais sobre solos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Inicialmente a cartilha, foi confeccionada a mão em folha A4 com lápis grafite 6B por um dos 

integrantes do projeto (Figura 1). Esta cartilha original era xerocada e distribuída ao final das oficinas 

do projeto. 

Com o aperfeiçoamento e visibilidade do projeto, foi desenvolvida uma cartilha semelhante, a 

partir do modelo original, em formato digital no software Photoshop C6 (Figura 2), por uma web 

designer local, possibilitando trabalharmos com as tonalidades dos solos no material, tornando-o mais 
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alusivo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A primeira cartilha foi utilizada durante o período de 2015 até o início de 2017. Ao final de cada 

oficina sobre a produção de tintas, as cartilhas eram distribuídas aos participantes. Entre o final do 

ano de 2016 e início do ano de 2017, o projeto foi contemplado com recursos do edital de 

Protagonismo estudantil, sendo possível imprimir o material digital em uma gráfica  do  município. 

Da mesma forma, o material era distribuído sempre ao final de cada  oficina  ministrada pelo projeto 

de extensão. 

As cartilhas tiveram boa aceitação do público que participava das oficinas e dos eventos internos 

e externos, pois fornecem informações simples e sucintas sobre a formulação da tinta e também sobre 

o solo. Nas figuras abaixo estão os dois modelos de cartilhas. Na figura 1 a primeira cartilha, que foi 

feita a mão e que deu origem a cartilha feita no programa Photoshop 6C, na  figura 2, disponível no 

formato digital e impresso. 
 

 
Figura 1. Confecção manual da cartilha, em lápis 6B 

 

Figura 2. Confecção da cartilha em Photoshop 6C. 
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CONCLUSÕES 

Com a distribuição das novas cartilhas, agora coloridas e mais atrativas, distribuídas para os 

participantes de oficinas ministradas pelos integrantes do projeto, o mesmo começou a tornar maior 

projeção, tornando-se mais conhecido no ambiente interno da universidade e  pela  sociedade em 

geral, pois foram distribuídas em vários eventos realizados pela universidade, onde  o público 

participante não era somente da cidade, mas de toda a região ou até mesmo do Estado.  A UTFPR 

recebe pessoas de vários estados do Brasil e, com a divulgação interna para o campus   e também em 

eventos de alcance estadual, realizados pela universidade onde foram ofertadas as oficinas de geotinta, 

então com a distribuição deste material foi possível atingir um público considerável.  

Aos que receberam a cartilha, notou-se surpresa e curiosidade ao verem como é prático e barato 

produzir a tinta, e a vontade de aplicá-la onde viviam, não somente na pintura de paredes, mas também 

em móveis de madeira e na confecções de cartazes.  

 

Agradecimentos: Recursos da UTFPR vinculados aos projetos de Protagonismo Estudantil no  ano 

de 2017. 

 

REFERÊNCIAS 
Carvalho, Anôr F. et al. Cores da terra: fazendo tinta com terra - Viçosa, MG: UFV, DPS, 2009. Acesso em 

<https://biowit.files.wordpress.com/2010/11/cartilha-cores-da-terra-150dpi- modificada.pdf.> 

Jesine, Edineide. As Práticas Curriculares e a Extensão Universitária. Anais do 2º Congresso Brasileiro de Extensão 

Universitária, Universidade Federal da Paraíba – UFPB. 2004. Acesso em <http://br.monografias.com/trabalhos-

pdf901/as-practicas-curriculares/as-practicas- curriculares.pdf>. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://biowit.files.wordpress.com/2010/11/cartilha-cores-da-terra-150dpi-%20modificada.pdf
http://br.monografias.com/trabalhos-pdf901/as-practicas-curriculares/as-practicas-%20curriculares.pdf
http://br.monografias.com/trabalhos-pdf901/as-practicas-curriculares/as-practicas-%20curriculares.pdf


IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM SOLOS 
EDUCAÇÃO EM SOLOS NO MEIO RURAL:  

 ENTRE AS ESCOLAS E A EXTENSÃO 
15 a 18 de maio de 2018, Dois Vizinhos-PR 

  

 117 

A EDUCAÇÃO EM SOLOS INSERIDA NAS PRÁTICAS EDUCACIONAIS DAS 

ESCOLAS MUNICIPAIS DE LAGES/SC 

 

Josie Moraes Mota1, Gustavo Eduardo Pereira1*, Letícia Sequinatto1 e Regiane Farias 

Batista1
 

 
1 Universidade do Estado de Santa Catarina. – Departamento de Solos e Recursos Naturais. 

Av. Luiz de Camões, 2090 - CEP 88520-000 – Lages – Santa Catarina - E-mail: gustavopereira5000@gmail.com 

 

RESUMO 

Trabalhar a educação em solos, de forma significativa, desde as séries iniciais de ensino, é 

fundamental para que o sujeito tome para si uma forma de conduta consciente e persistente sobre o 

valor deste bem fundamental à sustentação da vida na Terra. No entanto, isso só é possível se os 

educadores tiverem conhecimento sobre o tema. Conscientes da importância e necessidade de 

aperfeiçoamento, professores da rede pública Municipal de Lages, SC, realizaram no ano de 2017 

um Congresso de Educação cujo tema foi Educação Permanente: Diversidade, Sentidos e Práticas. 

Com o objetivo de atender essa demanda o curso de Pós- Graduação em Ciência do Solo do Centro 

de Ciências Agroveterinárias da Universidade do Estado de Santa Catarina desenvolveu uma série 

de atividades teóricos e práticas, além de uma cartilha ilustrada, com experimentos e atividades 

diversificadas criadas a partir de materiais recicláveis. Assim, assuntos relacionados a degradação, 

manejo do solo e da água, química e física do solo e fauna edáfica foram trabalhados com os 

educadores, fundamentando suas bases teóricas e proporcionando melhores condições de 

aprendizagem aos educandos, além de promover a integração da universidade com as demais 

instituições de ensino. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem, formação continuada, integração, práticas educativas. 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente as instituições de Ensino Superior, tem grande dificuldade de oferecer aos futuros 

docentes conhecimento relacionado a temas importantes como educação em solos, exceto, em áreas 

afins. Isso ocorre devido a 40% das disciplinas de licenciatura e pedagogia serem voltadas ao ensino 

de Filosofia, Sociologia e Psicologia, além dos conteúdos relacionados a questões estruturais e 

históricas, com pouco espaço para conteúdo específico (LIMA, 2013). Entretanto, educadores 

comprometidos que prezam pela educação de qualidade, tendem a buscar a formação continuada. 

A formação continuada apresenta-se como fator relevante para uma atuação repleta de 

significação, possibilitando ao educador maior aprofundamento dos conhecimentos profissionais, 

adequando sua formação as exigências do ato de ensinar, levando-os a reestruturar e aprofundar 

conhecimentos adquiridos na formação inicial (GARRIDO, 2014). O professor que participa de 

atividades de formação continuada pode refletir sobre suas práticas e trabalho diário. 

A partir destas considerações, e sabendo que o solo é um componente essencial do meio ambiente, 

cuja a importância normalmente é desconsiderada e pouco valorizada (MUGGLER et al., 2006) 

surgiu a proposta de realizar um trabalho conjunto entre a Secretaria Municipal de Educação e a 

Universidade Estadual de Santa Catarina. Desta forma os estudantes de pós- graduação poderiam 

compartilhar suas experiências e conhecimentos científicos com os professores do ensino 

fundamental, possibilitando a troca de saberes e práticas pedagógicas de integração entre as 

instituições de ensino. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

O Congresso de Educação foi realizado nos dias 28 e 29 de setembro de 2017, no Museu e no 

Laboratório de Biologia do Solo, nas dependências do Centro de Ciências Agroveterinárias da 

Universidade do Estado de Santa Catarina e teve como tema, Educação Permanente: Diversidade, 

Sentidos e Práticas. O público alvo foram os professores da Rede Pública Municipal de Lages. 

A organização do curso foi realizada pela coordenação e pelos estudantes de Pós-graduação em 

Ciência do Solo que fazem parte do Programa Solo na Escola. O grupo apresentou aos professores 

da rede municipal assuntos importantes relacionados a solos que deveriam fazer parte do Projeto 

Político Pedagógico de todas as esferas de ensino. Esses assuntos foram abordados de forma prática 

utilizando métodos de ensino diferenciados como oficinas de experimentação (Figura 1a), jogos 

didáticos (Figura 1b), laboratórios de ensino (Figura 1c) e material áudio visual. 

 

Figura 1 – Experimentos didáticos (a) e material áudio visual (b e c) utilizado no Congresso em 

Educação de Lages/SC. 

 

Todos os conteúdos trabalhados no congresso foram descritos numa cartilha ilustrada de título 

Experimentoteca: Solos e Vida no Solo elaborada pelo grupo que atua na área de educação em solos 

(Solo na Escola). Além das ilustrações, a cartilha entregue aos participantes do evento, apresenta a 

discussão dos resultados e a importância de cada um dos temas abordados, utilizando uma linguagem 

clara e concisa que poderá ser aplicada pelos professores em sua prática docente. 

Assuntos sobre conservação, manejo e degradação dos solos foram amplamente discutidos pelo 

grupo, criando um ambiente rico de ideias e saberes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Participaram das atividades cerca de 30 professores da rede municipal de ensino, nove estudantes 

de graduação em Agronomia e Engenharia Florestal, 13 estudantes de pós-graduação do curso de 

Ciência do Solo integrantes do grupo solo na escola e três professores da UDESC (Figura 2). 
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Figura 2 – Equipe de alunos e professores da pós-graduação em Ciência do Solo organizadores do 

Congresso em Educação de Lages/SC. 

 

As atividades desenvolvidas demostraram a importância de se manter uma relação de troca de 

saberes entre as diversas esferas de ensino. Tal relação diminui a distância entre o conhecimento 

produzido dentro das universidades e o trabalhado nas escolas de educação básica, fundamentando 

as práticas docentes que tornar-se-ão efetivas e significativas (BRÜGGER, 2004; REIGOTA , 2009). 

 

CONCLUSÕES 

Quando conceitos e práticas pedagógicas são abordados de forma diferenciada o  conhecimento 

deixa de ser simplesmente reproduzido, e passa a ser apreendido. Apreender de forma significativa 

causa mudanças de atitude e de valores, fatores essenciais ao desenvolvimento da consciência da 

importância dos solos a vida na terra. 

 

Agradecimentos: Secretaria de Educação de Lages/SC, Programa Solo na Escola da UDESC. 
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RESUMO 

O solo é um elemento essencial para o desenvolvimento das mais diversas atividades humanas, a 

percepção de tamanha importância, entretanto, nem sempre é notada pela população em geral. Nesse 

contexto, a Educação em Solos associada à Educação Ambiental atuam como poderosas ferramentas 

de conscientização da relevância socioambiental que esse componente tem. Visando promover essa 

consciência, principalmente no que tange às questões socioambientais ligadas à erodibilidade dos 

solos, foi criado o projeto de extensão “A Compreensão da Erosão dos Solos como Instrumento de 

Educação Ambiental”. Esse projeto é desenvolvido em parceria entre a Escola de Engenharia Civil 

e Ambiental (EECA) e o Instituto de Estudos Socioambientais (IESA), ambos da Universidade 

Federal de Goiás (UFG). Para tal, diversas estratégias foram desenvolvidas, dentre elas, a 

elaboração de material didático para a realização de atividades lúdicas com crianças do ensino 

fundamental da rede de escolas da região. O objetivo dessas estratégias didáticas é de funcionarem 

como catalizadoras do processo de construção de conhecimentos básicos sobre o solo, sua 

funcionalidade e importância. Constituindo parte desse material didático, foi desenvolvido um jogo 

da memória composto por pares formados, respectivamente, por uma imagem de determinado 

fenômeno e sua definição teórica. 

 

Palavras-chave: Educação em solos, educação ambiental, jogo didático. 

 

INTRODUÇÃO 

O uso e ocupação mal planejados do solo acarretam em diversos problemas socioambientais que 

impactam as mais diversas áreas da sociedade. Exemplo disso são as erosões, numerosas em diversas 

regiões do país, e que atingem negativamente a qualidade de vida da população das áreas afetadas. 

Tais problemas são, em parte, ocasionados e/ou intensificados devido à falta de percepção, pela 

sociedade em geral, do solo como elemento indissociável do meio ambiente. Essa profunda relevância 

socioambiental torna o solo indispensável para as mais diversas atividades humanas. 

Nesse contexto, as vertentes educacionais chamadas de Educação em Solos e Educação Ambiental 

possuem um relevante papel na educação de diferentes gerações acerca da importância do solo e da 

conservação ambiental, o que contribui para prevenção e mitigação de problemas socioambientais 

atrelados ao solo, tais como a erosão. 

No âmbito das questões acima discutidas, foi criado o projeto de extensão denominado “A 

Compreensão da Erosão dos Solos como Instrumento de Educação Ambiental”. Esse projeto foi 

desenvolvido numa parceria da EECA como o IESA tendo a participação de alunos de diversos cursos 

(Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Ecologia, Ciências Ambientais e Geografia). Os alunos da 

Liga Acadêmica de Geotecnia (LAG) e da Empresa Júnior GAIA tiveram atuação constante nas 

atividades do projeto que é coordenado por professoras de ambos os departamentos mencionados. 

O projeto multidisciplinar aposta na formação de multiplicadores do conhecimento capazes de 

disseminar conhecimentos relativos à pedologia e aos processos erosivos, desenvolvendo uma 
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consciência ambiental, com foco na sociedade em geral e comunidade escolar. Para tal, uma das 

estratégias adotadas foi a criação de materiais didáticos utilizáveis nas intervenções do projeto em 

locais diversos, dentre eles escolas. 

Esses materiais didáticos foram inspirados no Projeto Solo na Escola, criado pela Universidade 

Federal do Paraná (UFPR) (LIMA; LIMA; MELO, 2007), pelas cartilhas de educação ambiental 

voltadas para solos desenvolvidas no Programa de Pós-Graduação em Geotecnia da Universidade de 

Brasília (UnB) (CAMAPUM DE CARVALHO; DINIZ, 2007; CAMAPUM DE CARVALHO; 

LELIS, 2012) e do Programa de Pós-Graduação em Geotecnia, Estruturas e Construção Civil (PPG- 

GECON) (RIBEIRO et al., 2016). 

Visando promover atividades lúdicas nas intervenções, parte desses materiais são jogos, sendo um 

deles o jogo da memória. O presente trabalho tem por objetivo apresentar o jogo da memória, 

desenvolvido no âmbito do projeto, com a finalidade servir como ferramenta para atividades lúdicas 

com foco no aprendizado de conceitos relacionados a solos e erosão. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Todo o progresso envolvendo a elaboração dos jogos foi apresentado e discutido com os demais 

membros do projeto de extensão em diferentes encontros e oficinas de orientação. Um ponto 

importante a destacar é o comprometimento firmado pelos participantes do projeto em desenvolver 

materiais de qualidade com baixo custo. 

O jogo da memória é um clássico jogo infantil formado por pares de figuras idênticas que são 

dispostas de forma aleatória e com a face ilustrada oculta, no qual vence a partida o jogador que 

formar a maior quantidade de pares. Para obter êxito no jogo é preciso estar atento à localização das 

imagens que vão sendo reveladas durante a partida. Isso o torna um verdadeiro exercício de memória, 

fazendo jus a seu nome. 

Por tamanha popularidade e pelas habilidades que exercita, o jogo da memória tradicional 

configura-se como um excelente recurso educativo no âmbito do projeto de extensão propulsor de 

sua criação. Contudo, para ampliar o leque de habilidades estimuladas pelo jogo escolheu-se elaborar 

um jogo da memória modificado, no qual os pares não são formados por figuras idênticas, mas por 

uma figura e sua definição. Dessa forma, o jogador completará um par ao selecionar a figura e a 

definição do que é ilustrado. Espera-se com isso ligar a memória visual a um conceito, tornando 

possível que os participantes consigam identificar, através de sua definição, o objeto ou fenômeno 

ilustrado e vice-versa. Definiu-se para o jogo da memória um conjunto de oito pares de cartas, em 

tamanho 6x8 cm, personalizadas utilizando um programa computacional que permite editar imagens. 

Uma vez editadas as cartas foram impressas em papel A4 gramatura 75, recortadas e plastificadas 

para aumentar sua durabilidade. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na formulação das definições das cartas, buscou-se aliar conceitos científicos a uma linguagem 

adequada para a faixa etária do público alvo, a saber, alunos da segunda fase do ensino fundamental. 

Os conceitos abordados nas cartas estão descritos na tabela 1. 
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Tabela 1: Termos e conceitos utilizados nas cartas do jogo da memória. 

TERMO CONCEITO 

Agentes erosivos São os que, por ação mecânica, promovem o arranque e o transporte de partículas 

de solo. Ex.: água, vento e gelo. 

Desmatamento Remoção da vegetação pela ação do homem. 

Voçoroca É o estágio mais avançado da erosão pluvial do tipo linear, chegando a interceptar 

o nível do freático. 

Assoreamento Processo de acúmulo de partículas de solo provenientes de erosão acelerada e/ou 

lançamento de lixo nos cursos d'água. 

Plantio em curva de nível É um sistema de plantio que acompanha as curvas topográficas de mesmas cotas 

altimétricas. 

Solo Corpo natural, tridimensional e dinâmico formado por minerais e material 

orgânico que ocupa a maior parte do manto superficial das extensões continentais. 

Minerais São elementos ou compostos naturais sólidos, geralmente inorgânicos, com 

estrutura cristalina e composição química definida. 

Rochas São agregados compactos naturais multigranulares formados por minerais e que 

constitui parte essencial da crosta terrestre. 

 

Não foram elaboradas ilustrações exclusivas para o jogo, preocupou-se apenas em utilizar imagens 

de fontes conhecidas e devidamente identificadas em cada cartão. 

A Figura 1 ilustra o layout das cartas representativas dos fenômenos que compõem o jogo da 

memória desenvolvido e a Figura 2 ilustra os conceitos correlacionáveis aos respectivos fenômenos. 

Esse jogo foi apresentado em diferentes ocasiões para os mais variados públicos. Entre os eventos 

científicos em que foi feita a exposição estão o lançamento do livro Erosão em Borda de Reservatório 

na sede de Furnas Centrais Elétricas em Aparecida de Goiânia em 07 de novembro de 2017 e na 4ª 

edição do Simpósio da Prática de Engenharia Geotécnica na Região Centro-Oeste (Geocentro) 

realizado em Goiânia no período de 9 a 11 de novembro de 2017. O jogo também foi utilizado no 

“Dia C da Ciência” realizado em 25 de outubro de 2017 pela Universidade Federal de Goiás junto a 

uma escola particular de Goiânia. Nessa oportunidade, crianças e adolescentes de diversas faixas 

etárias tiveram contato e interagiram de forma muito interessada com o jogo. 
 

Figura 1 – Layout das cartas representativas dos fenômenos. 



IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM SOLOS 
EDUCAÇÃO EM SOLOS NO MEIO RURAL:  

 ENTRE AS ESCOLAS E A EXTENSÃO 
15 a 18 de maio de 2018, Dois Vizinhos-PR 

  

 123 

 

 
Figura 2 – Layout das cartas representativas dos conceitos. 

 

CONCLUSÕES 

O contato inicial com os jogos desenvolvidos, tanto por parte de estudantes e profissionais de 

diversas áreas ligadas a solo, quanto do público alvo, se deu de forma bastante positiva. É perceptível 

que o caráter lúdico de jogos educativos atrai a curiosidade e atenção do público em geral, sobretudo 

das crianças e adolescentes, configurando-se como um poderoso recurso na educação em solos. 

Considera-se que essas oportunidades de apresentação do jogo foram situações piloto a partir das 

quais pôde-se absorver sugestões dos diferentes públicos. Essas sugestões permitiram planejar o 

aperfeiçoamento do jogo tanto em tipo de material de impressão, tipografia e apresentação conceitual. 

Nesse momento essa versão do jogo apresentado nesse artigo já está passando por um processo de 

atualização para uso nas atividades de extensão do segundo semestre. 
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RESUMO 

Este trabalho é uma pesquisa-ação realizada em duas escolas da área rural da cidade de Manaus – 

AM. O objetivo foi investigar o uso de recursos didáticos como forma de ampliar a compreensão do 

solo, sensibilizando alunos para as várias formas de degradação do solo e conscientizando-os sobre 

a importância da sua conservação de forma a facilitar o processo de ensino-aprendizagem de solos 

no Ensino Fundamental. Nessa perspectiva, elaborou-se um CD- ROM por meio do software Visual 

Class. Fez-se a exibição do produto aos alunos e professores. Em seguida, aplicou-se questionário 

semiestruturado para coletar informações sobre o recurso. Os resultados indicam que a experiência 

de uso deste recurso didático pode gerar aumento da motivação e ampliação de conhecimento, 

auxiliando o professor na abordagem significativa dos conteúdos sobre solos. 
 

Palavras-chave: Recurso didático, Solo, Ensino Fundamental 

 
INTRODUÇÃO 

O solo tem papel vital na dinâmica de vida social e equilíbrio dos ecossistemas do planeta, sendo 

os conhecimentos da Ciência do Solo indissociáveis da prática de Educação Ambiental. Dessa forma, 

o ensino com qualidade desse tema pode contribuir para aumentar a conscientização e sensibilização 

das pessoas, gerando mudança de valores e atitudes para minimizar os problemas socioambientais da 

atualidade e promover o uso e ocupação sustentável do solo. Porém, muitas vezes há ocorrência de 

abordagem inadequada, superficial e incorreta dos conteúdos de solos, principalmente, em razão de 

imprecisões conceituais, falta de contextualização, necessidade de formação docente e uso de 

recursos didáticos que pouco despertam o interesse dos alunos para aprender sobre solos 

(MUGGLER; SOBRINHO; MACHADO, 2006; LIMA, 2005). 

Nesse contexto, a pesquisa teve como objetivo geral investigar o uso de recursos didáticos como 

forma de ampliar a compreensão do solo, sensibilizando alunos para as várias formas de degradação 

do solo e conscientizando-os sobre a importância da sua conservação de forma a facilitar o processo 

de ensino-aprendizagem de solos no ensino fundamental. 

Isto se justifica na medida que o uso das tecnologias de informação e comunicação (TICs) no 

processo de ensino-aprendizagem pode habilitar os estudantes para utilização de tecnologias que 

permeiam a vida social; aumentar a motivação e melhorar suas capacidades de pensamento lógico; 

desenvolver autonomia e criatividade; aumentar a autoestima por meio do domínio da tecnologia; 

proporcionar fonte inesgotável de informações; tornar a dinâmica escolar mais efetiva e produtiva; 

estreitar a relação com a comunidade e promover a inclusão digital (BRUNNER, 2004), favorecendo 

uma melhor aprendizagem sobre solos (CAMOZZATO, 2015) 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

Uma das formas das Instituições de Ensino Superior contribuírem para a melhoria do ensino de 

solos nas escolas é produzindo materiais didáticos, sendo o CD-ROM, uma alternativa interessante, 

dentre as muitas possibilidades de uso e criação de recursos de ensino-aprendizagem (LIMA, 2005). 

mailto:alexandre.oliveira@semed.manaus.am.gov.br
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Nessa perspectiva, foi elaborado o CD-ROM Amigos do Solo (Figura 1) por meio do software Visual 

Class. O software possibilita que alunos e professores criem situações de aprendizagem de forma 

personalizada e criativa, através de uma linguagem multimídia (áudio, vídeo, imagens, textos e 

interação), sem necessitar de conhecimentos de programação (KASIM; SILVA, 2008). As etapas de 

construção foram as seguintes: (i) pesquisa bibliográfica; (ii) seleção de conteúdos, imagens e vídeos; 

(iii) elaboração de atividades; (iv) inserção e organização do material selecionado no software. 
 

Figura 1 – A) Capa do CD-ROM; B) Tela inicial; C) Tela de Menu; D) Exemplos de telas de 

conteúdos e atividades. 

 

O recurso didático é produto de uma pesquisa-ação que no âmbito educacional é “[...] uma 

estratégia para o desenvolvimento de professores e pesquisadores de modo que eles possam utilizar 

suas pesquisas para aprimorar seu ensino e, em decorrência, o aprendizado dos alunos” (TRIPP, 2005, 

p. 445). O estudo teve um enfoque qualitativo, sendo realizado nas Escolas Municipais Abílio Alencar 

e Solange Nascimento, ambas localizadas na área rural de Manaus. 

A validação do produto foi realizada em sala aula, levamos o projetor de slides e fizemos a 

apresentação da versão preliminar do CD-ROM aos alunos e professores. Convidamos alguns alunos 

para manusearem o recurso e compartilharem com os colegas as suas impressões sobre ele. Ao final, 

foi aplicado questionário semiestruturado a 40 alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. Também a 

quatro professores, dois da disciplina de Ciências e dois de Geografia. O questionário continha 

perguntas fechadas e uma aberta sobre o que haviam gostado ou achavam que seria necessário para 

aprimorar o CD-ROM. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na questão 1 sobre o que acharam dos recursos visuais utilizados, 35 alunos (88%) classificaram 

os elementos visuais contidos no CD-ROM como interessantes e/ou muito interessantes; 3 alunos 

(8%) acharam pouco interessantes; e 2 alunos (5%) não gostaram. 

Na questão 2, sobre a facilidade de navegação, 25 alunos (63%) assinalaram que é fácil aprender 

a navegar pelo conteúdo do CD-ROM; 08 alunos (20%) acharam complicado e 07 alunos (18%) 

consideraram muito difícil. Isso é explicado em razão de muitos deles não terem familiaridade com 

computadores. No mesmo sentido, talvez em razão de nem todos terem tido um contato direto com o 

conteúdo do CD-ROM, mas apenas observado a apresentação das suas funcionalidades, isso pode ter 

gerado a percepção de que utilizá-lo é difícil, embora acreditamos que numa situação concreta de 

aprendizagem, por ser bastante intuitivo, os alunos ao manusearem a ferramenta, aprenderiam 

rapidamente como a maioria dos alunos opinou, mesmo sem ajuda de terceiros. 

Na questão 3 sobre as atividades, 03 alunos (08%) as acharam difíceis; 04 alunos (10%) 



IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM SOLOS 
EDUCAÇÃO EM SOLOS NO MEIO RURAL:  

 ENTRE AS ESCOLAS E A EXTENSÃO 
15 a 18 de maio de 2018, Dois Vizinhos-PR 

  

 126 

consideraram que elas são muito difíceis; 11 alunos (27%) avaliaram como fáceis de responder; 08 

alunos (20%) disseram que elas são muito fáceis e para 14 alunos (35%) são “normais”, ou seja, no 

sentido que foi explicado aos alunos, atividades de média dificuldade. Alguns dos professores da 

pesquisa nos relataram em conversas informais que vários alunos seus apresentavam sérias 

dificuldades de leitura e escrita, criando empecilho ao desenvolvimento de atividades mais bem 

elaboradas. Isso possivelmente explica porque alguns alunos tiveram uma percepção de grande 

dificuldade em relação as atividades. 

Na questão 4 que versava sobre os jogos; 11 alunos (28%) gostaram dos jogos; 18 alunos (45%) 

gostaram muito; 05 alunos (12%) gostaram pouco e 06 alunos (15%) não gostaram dos jogos contidos 

no CD-ROM. 

Na questão 5, sobre a motivação gerada pelo recurso para aprender sobre solos; 20 alunos (50%) 

disseram que o CD-ROM os deixou motivados para aprender sobre solos; 10 alunos (25%) 

assinalaram terem ficado muito motivados e 10 alunos (25%) sentiram-se pouco motivados. 

A última questão do questionário aplicado aos alunos solicitava que opinassem sobre o que 

haviam gostado e/ ou precisaria melhorar. De maneira geral, os alunos afirmaram terem ficado 

satisfeitos com o recurso didático. Um dos alunos disse: “Gostei muito de aprender com o CD- ROM” 

(A2). Isto sugere que o aluno encontra no produto da pesquisa uma nova forma de aprender, o que 

aponta para a necessidade da inserção de outros recursos didáticos na rotina escolar para além do 

livro didático. Nesse sentido, o papel da escola é o de promover a inclusão digital, que não envolve 

apenas proporcionar o acesso as TICs, mas implica em formar o estudante para não ser meramente 

usuário ou consumidor de tecnologias, mas agente ativo do seu conhecimento, sabendo utilizá-las 

para buscar informações, resolver problemas, compreender a realidade e transformar o meio em que 

vive (ALMEIDA, 2005). 

Outro aluno afirmou: “Eu gostei de tudo, principalmente dos jogos que me deixou bastante 

interessado a aprender mais sobre solo, e eu aprendi muito de solo [...]” (A25). Nesse sentido, nota-

se que os recursos audiovisuais utilizados no decorrer da pesquisa foram significativos para os alunos 

deste trabalho e podem se constituir como ferramenta didática importante para a aprendizagem de 

solos. 

Também apresentamos o conteúdo do CD-ROM aos professores da pesquisa. Em seguida, eles 

responderam a um questionário contendo sete (7) questões fechadas, podendo assinalar como 

respostas “Sim”, “Não” ou “Parcialmente”. As perguntas versavam sobre a organização e navegação 

pelos conteúdos; as imagens, vídeos e animações utilizados; a estética do recurso; os conteúdos que 

o aluno precisa aprender sobre solos; a linguagem utilizada e as atividades propostas. Todos os 

professores responderam sim a todas as questões. No questionário, a última questão solicitava para 

tecerem comentário sobre o que haviam gostado ou achavam que precisaria melhorar no produto, P1 

(Ciências) afirmou: “O CD-ROM é muito bom e, com certeza contribuirá bastante com o aprendizado 

dos alunos sobre solo”; P2 (Ciências): “Como sugestão, a tela dos vídeos presente nos conteúdos 

poderia ser maior”; P3 (Geografia) afirmou: “Achei ótimo”; e P4 (Geografia) sugeriu: “Mais imagens 

e exercícios”. A partir do feedback dos alunos e professores, fizemos as melhorias necessárias. Nota-

se que a maioria absoluta dos 40 alunos gostou do CD-ROM, apenas dois (2) alunos o consideraram 

“chato”, talvez por não terem manuseado o recurso didático diretamente ou em razão do que foi 

sugerido para melhorar ainda mais a experiência com o produto. Quanto aos professores da pesquisa, 

estes avaliaram que o recurso pode auxiliar o processo de ensino-aprendizagem de solos. 

 

CONCLUSÕES 

Mesmo simples, pelos resultados obtidos, é possível afirmar que o CD-ROM Amigos do Solo 

pode imprimir uma outra dinâmica de ensino-aprendizagem e contribuir para tornar a aprendizagem 
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de solos mais significativa nas escolas da área rural de Manaus. 
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RESUMO 

O solo enquanto componente do meio físico-natural, deve ser conservado, pois quando utilizado de 

maneira inadequada pode trazer graves consequências ambientais e sociais. Temas importantes 

como a composição, a formação e o manejo adequado do solo, podem ser amplamente discutidos em 

projetos de ensino e extensão. Nesse sentido insere-se o projeto intitulado Solo na Escola, 

desenvolvido na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – Campus Medianeira. O 

projeto tem como objetivo principal a sensibilização ambiental por meio da conservação do solo, 

com foco especial em alunos do ensino fundamental e médio de escolas públicas e privadas. Visando 

a elaboração de recursos e materiais didáticos, foram desenvolvidos experimentos pedológicos, 

perfis de solo, materiais audiovisuais e maquetes, relacionados ao ensino do solo. 

 

Palavras-chave: projeto de extensão, educação ambiental, ensino dos solos. 

 
INTRODUÇÃO 

Considerando a importância do conhecimento referente ao uso, manejo e conservação dos solos 

para a sociedade e para o equilíbrio do meio ambiente, tem sido proposto oficinas interativas visando 

a disseminação do conhecimento e a possibilidade de uma maior aproximação entre a universidade e 

a comunidade. Dessa forma, o Projeto Solo na Escola, vem desenvolvendo em suas edições a 

elaboração de experimentos pedológicos, com a finalidade de despertar a preocupação individual e 

coletiva dos alunos quanto à conservação do meio ambiente (LIMA, et al. 2007). Visando contribuir 

com essa temática, o projeto de extensão realizado na UTFPR, campus de Medianeira, vem 

desenvolvendo e propondo novos recursos audiovisuais e experimentos relacionados aos temas 

pertinentes a formação, propriedades e conservação dos solos, visando sobretudo, sua aplicação na 

educação ambiental. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

O projeto Solo na Escola iniciou-se no primeiro semestre de 2015 e seu desenvolvimento ocorreu 

em duas etapas. A primeira, consistiu em determinar os conteúdos que seriam pesquisados e 

abordados, as atividades e os materiais a serem confeccionados para a construção o do conhecimento 

sobre a educação ambiental e a importância da conservação do solo de forma didática. A segunda 

etapa teve foco na divulgação do projeto, por meio da criação de uma página em uma rede social e 

convite para visitas ao laboratório de solos da UTFPR – campus Medianeira. As visitas e oficinas 

envolveram escolas públicas, privadas e universidades do município de Medianeira e de municípios 

vizinhos. Todas a visitas ocorreram no laboratório de solos da universidade, onde foram apresentados 

mailto:anaroyer@alunos.utfpr.edu.br
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materiais didáticos e as atividades práticas com alunos das instituições visitantes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os materiais didáticos confeccionados e apresentados ao longo do projeto (Quadro 1) envolveram 

a organização de acervo de rochas, minerais e fósseis, maquetes representativas do solo e do subsolo, 

experimentos de infiltração e retenção de água no solo, experimentos de erosão, perfis de solos e 

vídeos didáticos. Durante as visitas ao laboratório de solos da UTFPR, buscou-se apresentar os 

materiais e suas correlações e aplicações com a conservação do solo, bem como suas interações com 

os conteúdos trabalhados em sala de aula, em diferentes níveis de ensino. A realização dos 

experimentos e a exposição do acervo possibilitou a discussão sobre as origens e classes de solos, 

suas propriedades e sua importância frente aos impactos ambientais. 
 

Quadro 1 – Atividades e Materiais desenvolvidos pelo projeto Solo na Escola – UTFPR. 

Atividades/Materiais Descrição 

 
Amostras de rochas e minerais 

As diferentes amostras de rochas e minerais 

foram expostos em uma bancada e auxiliaram a 

explicação sobre as diferentes formações 

geológicas, permitindo trabalhar a formação do 

solo. As amostras também permitiram um 

melhor entendimento sobre a origem e sobre as 

características dos diferentes solos formados. 

 
Fóssil 

A exposição dos fósseis, doados ao projeto, 

teve como objetivo facilitar a compreensão dos 

alunos sobre o processo de fossilização. Nessa 

etapa foram discutidas questões sobre a 

obtenção de dados em relação a evolução das 

espécies e até mesmo sobre processos 

relacionados a formação dos combustíveis 

fósseis utilizados no dia a dia. 
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Maquetes de perfil do solo e subsolo 

A elaboração da maquete representativa de 

perfil de solo buscou demostrar de forma 

didática a organização e as principais 

características dos horizontes (O, A, B e C) dos 

solos. A maquete do subsolo com foco no 

substrato regional, teve como fundamento a 

explicação sobre as diferentes camadas de 

rocha do subsolo (rochas ígneas e 

sedimentares), permitindo ainda a correlação 

com a localização da água subterrânea. 

 
Experimento de infiltração e retenção de água 

A prática de infiltração e retenção de água no 

solo realizada com amostras de solos de textura 

argilosa, arenosa e siltosa, permitiu ilustrar o 

comportamento da água no solo em termos de 

velocidade de infiltração e capacidade de 

retenção. Por meio do experimento, os alunos 

puderam compreender a relação entre textura 

do solo e suas interações com o ciclo 

hidrológico. 

 
Experimento de erosão hídrica dos solos 

O experimento que simula a erosão hídrica do 

solo em três situações hipotéticas: o solo 

coberto com plantas vivas; com uma camada de 

matéria orgânica em processo de 

decomposição; e o solo desnudo, possibilitou a 

visualização e o debate da importância da 

cobertura vegetal para a manutenção e 

conservação dos solos. 

 
Biofiltro 

O processo de filtração consiste na passagem 

de água por um meio poroso capaz de remover 

sólidos em suspensão. Visando promover a 

discussão referentes a utilização do solo e da 

rocha como filtros naturais, foi confeccionado 

um biofiltro, com base no qual foi possível 

observar a retenção dos flocos e materiais 

suspensos em diferentes estratos do filtro. 

Assim, foi possível discutir a importância do 

conhecimento sobre o processo de filtração e 

retenção de contaminantes no solo e na rocha. 
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Perfis de Classes de Solos 

Considerando as diferentes classes de solo 

existentes em toda a extensão do território do 

Oeste paranaense, foram elaborados perfis de 

solos representativos, por meio dos quais 

buscou-se demonstrar visualmente as 

diferenças entre cada classe de solo, 

reforçando suas relações com o processo de 

formação do solo e as características físico- 

naturais da região. 

Produção áudio visual – filmagens e animações Foram elaborados vídeos de curta duração 

com os temas: O que é solo?; Utilização do 

solo no meio rural e urbano; Problemas de 

uso e manejo inadequado do solo. 
 

 Desde a primeira edição, o projeto recebeu alunos de sete instituições de ensino, dentre elas, 

escolas e universidades, atingindo um total de 304 pessoas atendidas pelo projeto. 

 

CONCLUSÕES 

O projeto solo na escola tem se mostrado efetivo no contexto da extensão universitária, pois com 

a utilização de recursos didáticos e com o auxilio de experimentos pedagógicos, as oficinas tornam-

se mais interativas, auxiliando no processo de ensino e aprendizagem, fazendo com que os 

conhecimentos associados ao solo, possam ser debatidos de maneira didática e interativa, 

contribuindo com a formação educacional dos alunos do ensino básico, bem como a formação 

profissional dos alunos do ensino superior. 
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RESUMO 

Em um contexto de interação entre a sociedade e o meio natural já fortemente modificado, a 

educação ambiental com ênfase nos solos é um tema que deve ser muito discutido e bem relacionado. 

O solo constitui-se como um elemento do meio físico com várias  funções ecológicas, sendo objeto 

de estudo de diversas áreas, como a Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental, Engenharia 

Civil, Geografia e Ecologia. Embora de fundamental importância para sustentação da vida no 

planeta, existe a recorrência de problemas ambientais como contaminação do solo, erosão e outros 

impactos ambientais resultantes de usos inapropriados. Sendo assim, percebe-se a relevância de 

promover, junto à sociedade, algum tipo de ação que auxilie na construção de conhecimentos e na 

conscientização sobre preservação e manutenção da qualidade ambiental do solo. Nasce daí a 

motivação para desenvolver um jogo o qual objetivasse proporcionar desenvolvimento cognitivo, 

recreação, socialização e reflexão. 

 

Palavras-chave: educação, meio ambiente, jogo, intervenção, solos. 

 

INTRODUÇÃO 

A maneira como a sociedade e as cidades evoluem trazem consigo um afastamento do contato 

entre a população e o meio ambiente natural. Alves (1999) afirma que “há crianças que nunca viram 

uma galinha de verdade, nunca sentiram o cheiro de um pinheiro, nunca ouviram o canto do 

pintassilgo e não tem prazer em brincar com a terra, pensam que a terra é sujeira. Não sabem que 

terra é vida”. Essa linha de raciocínio traz à tona a busca pela melhor maneira, dentre as mais diversas 

possibilidades existentes, de se educar para prevenção e mitigação de degradação ambiental. 

Compreender isso é fundamental para implementação de ações de educação ambientais menos 

impositivas e diretas. Nesse sentido o uso de jogos, por exemplo, substitui a prática tradicional de 

conhecimento pela construção individual e coletiva de saberes. 

“O jogo pode ser considerado como um importante meio educacional, pois propicia um 

desenvolvimento integral e dinâmico nas áreas cognitiva, afetiva, linguística, social, moral e motora, 

além de contribuir para a construção da autonomia, criticidade, criatividade, responsabilidade e 

cooperação das crianças e adolescentes.” (MORATORI, 2003). 

Com a consciência da ferramenta de educação que um jogo pode ser, surgiu então a iniciativa do 

Projeto de Extensão “O conhecimento de erosão dos solos como instrumento de educação ambiental” 

de desenvolver junto com os alunos participantes do projeto jogos didáticos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Na confecção do jogo foi necessário inicialmente abordar a temática de educação ambiental e em 

solos, sendo feitas pesquisas de cunho teórico e estudos de conceitos. Cartilhas de educação ambiental 

voltadas para solos desenvolvidas no Programa de Pós-Graduação em Geotecnia da Universidade de 

Brasília (UnB) (CAMAPUM DE CARVALHO; DINIZ, 2007; CAMAPUM DE CARVALHO; 

LELIS, 2012) e do Programa de Pós-Graduação em Geotecnia, Estruturas e Construção Civil (PPG-

GECON) (RIBEIRO et al., 2016) serviram com referência. Em seguida, para realizar a escolha do 
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jogo, foi essencial verificar a diversidade de modelos de jogos existentes, aquele que pudesse unir de 

forma satisfatória a diversão com a obtenção de conhecimento, sem que nenhum dos dois fatores 

fosse desconsiderado. Optou-se, então, pelo modelo de jogo de tabuleiro, o qual traz em si uma 

popularidade intrínseca, originada da difusão de jogos como Dama, Xadrez e Banco Imobiliário, fator 

esse que poderia auxiliar no despertar de interesse por parte dos jogadores. 

Com relação à estrutura e dinâmica do jogo, pensou-se em um tabuleiro que fosse composto de 

casas que seriam avançadas sempre que chegasse a vez do jogador lançar o dado, de modo que o 

número da face superior constaria a quantidade de casas a serem avançadas. Para inserir os objetivos 

educacionais nessa estrutura base, em algumas dessas casas foram colocadas mensagens de alerta 

quanto a posturas de cunho ambiental fictícias tanto positivas quanto negativas dos jogadores, de 

forma que isso poderia propiciar avanços ou regressões de casas. Além disso, algumas dessas casas 

teriam também perguntas objetivas relacionadas aos temas já citados, de modo que o acerto do 

jogador o fazia avançar e o erro o manteria em sua casa. 

Com essa escolha realizada, pensou-se então no padrão estético que esse jogo deveria ter, visto 

que a forma como o jogo se apresenta também pode ser decisivo em sua performance. Propôs-se dar 

ao jogo uma atmosfera colorida e lúdica, com uma linguagem tanto escrita quanto visual. Por fim, 

pensou-se na adequação à faixa etária a qual o jogo seria destinado, visto que o bom ajuste de faixa é 

decisivo na obtenção de bons resultados. Sendo assim, as faixas etárias escolhidas foram jovens do 

Ensino Fundamental e Médio. 

Por fim, a escolha do nome do jogo surgiu baseada no jogo de tabuleiro Monopoly, que no Brasil 

deu origem ao Banco Imobiliário. Esses trazem também consigo um caráter educativo, porém 

relacionado à educação financeira, como aprendizagem de matemática, estratégia e lógica. Sendo 

assim, a escolha “abrasileirada” para o jogo foi Erosópolis. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao tratar do conteúdo a ser explanado no jogo Erosópolis, (Figura 1) fez-se a seleção dos  itens 

relacionados a solos e erosão conforme as Tabelas 1 e 2. Após a conclusão do jogo, pôde-se levá-lo 

em eventos na cidade de Goiânia como no lançamento do livro “Erosão em borda de reservatório” 

em 07 de novembro de 2017 e no IV Simpósio da Prática de Engenharia  Geotécnica na Região 

Centro-Oeste (Geocentro) realizado no período de 9 a 11 de novembro de 2017 . Isso proporcionou 

verificar a opinião de estudantes e profissionais de áreas tais como, geotecnia, geografia e outros 

que estavam participando do evento e foram até o estande de exposição do jogo. Essa exposição 

permitiu a validação do jogo para que ele seja usado em etapas futuras junto a ações do projeto de 

extensão em escolas de educação básica. 
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CONCLUSÕES 

 A construção do jogo permitiu, aos alunos integrantes do projeto de pesquisa, um enriquecimento 

conceitual sobre solos e erosão. Além disso, é de grande importância a interdisciplinaridade 

conquistada pelos alunos que particaparam da elaboração do jogo visto que a confecção foi realizada 

por alunos do curso de Engenharia Ambiental, Engenharia Civil e da Geografia que debateram o 

conceito de solos e erosão em várias oficinas. Por fim, ao levar o jogo a eventos pode-se observar que 

muitos participantes demosntraram interesse pelo banner com o jogo interagindo com a equipe que 

o estava apresentando. Isso fortaleceu o anseio de colocar esse jogo em prática junto às escolas e 

verificar a aceitação e interação também do público escolar. 
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Tabela 1- Mensagens contidas em casas selecionadas do jogo Erosópolis 
 

 

“Muito bem! Você se importou com o meio ambiente e plantou uma árvore! Avance 3 casas.” 07 

“Epa! Você lançou lixo na erosão, contaminando o solo e o lençol freático. Volte 2 casas.” 12 

“Ao jogar lixo na rua você entupiu um bueiro e colaborou com as enchentes. Volte ao início.” 17 

“Você percebeu que prevenir uma erosão custa menos que recuperar! Avance 3 casas.” 20 

“Você construiu sua casa em  área de risco! Volte 1 casa.” 27 
“Eita! Você caiu numa voçoroca. Fique uma rodada sem jogar e boa sorte.” 29 

Tabela 2- Perguntas contidas em casas selecionadas do jogo Erosópolis 

O agente da erosão antrópica é: a) O vento b) O homem c) Os animais 

Uma das formas de evitar erosão 

é: 

a) Preservando a 

cobertura vegetal 

b) Jogando lixo nas 

ruas 

c) Desmatando 

áreas verdes 

O agente da erosão hídrica é: a) água b) O vento c) Ser Humano 

O assoreamento é causado pelo: 

a) Acúmulo de solo 

proveniente de erosão 

no leito do rio 

b) Evaporação da 

água do rio 

c) Reprodução 

acelerada de 

peixes 

03 “Você denunciou uma obra em área de preservação. Parabéns, avance 3 casas.’’ 

Casa Mensagem 

Pergunta  Alternativas 

Não faz partes dos possíveis 
constituintes do solo: 

a) A água b) Os minerais c) Plástico 

 

http://www.terrabrasilis.org.br/ecotecadigital/pdf/a-importancia-da-educacao-ambiental-na-escola-nas-series-
http://www.terrabrasilis.org.br/ecotecadigital/pdf/a-importancia-da-educacao-ambiental-na-escola-nas-series-
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Figura 1- Jogo Erosópolis 
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RESUMO 

Objetivou-se coletar e montar monolitos de perfis de solos da Costa do Descobrimento, localizada 

no extremo Sul da Bahia, para fins de exposição no Museu de Solos da UESC, contribuindo assim 

no processo ensino/aprendizado dos solos representativos do Estado da Bahia. A metodologia 

utilizada para escolha dos perfis, descrição morfológica e classificação foi a preconizada por Santos 

et al, 2013 e Embrapa, 2013. Após esse procedimento, efetuou-se a coleta, desbaste e impregnação 

dos monolitos conforme metodologia descrita por Pedron e Dalmolin (2010). As condições 

climáticas mais úmidas, material de origem de natureza sedimentar caulinítica e quartzosa, da área 

de estudo, condicionaram a formação de solos com características pedogenéticas que os 

classificaram como Latossolo Amarelo e Espodossolo, respectivamente. 

 

Palavras-chave: Pedologia, Ensino Solos, Monolitos 

 
INTRODUÇÃO 

A Bahia apresenta uma grande extensão territorial e uma vasta heterogeneidade das características 

da paisagem: variação de relevo, clima, vegetação e litologia, consequentemente, uma diversidade de 

classes dos solos (SOUZA et al., 2013). 

No entanto, pela sua grande dimensão territorial, estudar os solos da Bahia e suas diferentes 

paisagens demanda muito tempo e recurso. Neste contexto, a coleta de monolitos, conceituado por 

PEDRON e DALMOLIN (2010), como uma secção vertical e tridimensional de um perfil de solo 

removido de seu local de origem, possibilita o aprendizado sobre a gênese dos solos, a relação dos 

mesmos com o ambiente de formação, além de contribuir no estudo da caracterização morfológica e 

classificação segundo o Sistema Brasileiro (Embrapa, 2013). 

Sensível a isso, o Programa de Educação Tutorial – PET SOLOS da UESC vem trabalhando desde 

2015 na coleta e confecção de monolitos para a criação do Museu de Solos do Estado da Bahia. 

A utilização de monolitos não é algo exclusivo da atualidade, há muito tempo os monolitos são 

utilizados com a finalidade de pesquisa, ensino ou para exposição. Como relata Baren e Bomer (1979, 

apud VOLK, 2012, p. 1), monolitos de solo foram coletados pela primeira vez na Rússia, na última 

década do século XIX, foram acondicionados em caixas de ferro e nos anos de 1893 e 1894 foram 

apresentados na Columbian Exhibition, em Chicago - EUA. Diante deste contexto, o presente 

trabalho objetivou a descrição e coleta de solos representativos do Território de Identidade da Costa 

do Descobrimento, no Extremo Sul da Bahia, promovendo assim a educação em solos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a coleta dos perfis representativos de solos do Estado da Bahia optou-se pela divisão da SEI, 

2012 dos Territórios de Identidade. O presente resumo versa sobre os solos da Costa do 

Descobrimento. As coletas dos monolitos foram realizadas conforme metodologia preconizada por 

Pedron e Dalmolin (2010). As etapas de coleta do monolito foram realizadas, seguindo a ordem: 
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identificação e limpeza do perfil, escavações e retirada do perfil, rebaixamento e posterior 

impermeabilização do monolito. A escolha dos perfis representativos foi feita após levantamento dos 

planos de informação da geologia, geomorfologia e condição climática da área de estudo. A descrição 

morfológica e coleta das amostras dos subhorizontes dos solos foi feita segundo Santos et al, 2013. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Território de Identidade da Costa do Descobrimento (Figura 1) abrange uma área total de 

12.130,20 km², composto por 8 municípios: Belmonte, Eunápolis, Guaratinga, Itabela, Itagimirim, 

Itapebi, Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália. Com uma população total de 343.347 habitantes. 
 

Figura 1 - Mapa de Localização do Território da Costa do Descobrimento’ – Bahia. 

 
A geomorfologia é composta por três unidades morfoesculturais: a Superfície Pré-Litorânea, 

elaborada sobre as rochas Pré-Cambrianas; os Tabuleiros Costeiros, sustentados pelos sedimentos do 

Grupo Barreiras e as Planícies Flúvio-marinhas, constituídas por sedimentos quaternários (DANTAS 

e MEDINA, 2000). Com relação a sua litologia, ocorre a presença de granitóides e gnaisses 

migmatíticos paleoproterozóicos e granitos e rochas supracrustais neoproterozóicas, além da presença 

dos sedimentos terciários do Grupo Barreiras e as formações superficiais quaternárias (MORAES 

FILHO et al., 1999). 

O clima do Território de Identidade Costa do Descobrimento é superúmido, com chuvas na maior 

parte do ano, com precipitações mais elevadas na proximidade do litoral. Os solos são bastante 

desenvolvidos e lixiviados, predominando os Argissolos sobre os tabuleiros costeiros, os Latossolos 

sobre os terrenos cristalinos e, Espodossolos, Gleissolos e Neossolos sobre as planícies flúvio-

marinhas (CAVEDON e SHINZATO, 2000). No trabalho de campo foram coletados monolitos 

pertencentes às classes dos Espodossolo (Figura 2A) e Latossolo Amarelo (Figura 2B). 
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A B 

Figura 2 - Monolitos coletados no Território de Identidade Costa do Descobrimento, extremo Sul da 

Bahia. A: Espodossolo; B: Latossolo Amarelo. 

 

Os Espodossolos são solos predominantemente arenosos, pobres em nutrientes, ácidos e de maior 

abrangência nas áreas de restingas, desenvolvidos principalmente de materiais arenoquartzosos sob 

condições de umidade elevada, em clima tropical e subtropical, em relevo plano, suave ondulado 

(Embrapa, 2013). Na presente pesquisa o mesmo desenvolveu-se de pacote arenoso que recobre o 

Grupo Barreiras nos Tabuleiros Costeiros.  

Os Latossolos Amarelos dos Tabuleiros Costeiros desenvolveram-se da pedogênese de um 

material de origem pré-intemperizado, caulinítico, que compõem os sedimentos do Grupo Barreiras 

 
CONCLUSÕES 

No Território de Identidade Costa do Descobrimento, extremo Sul da Bahia, as condições 

climáticas mais úmidas, material de origem de natureza sedimentar caulinítica e quartzosa, 

condicionaram a formação de solos com características pedogenéticas que os classificaram como 

Latossolo Amarelo e Espodossolo, respectivamente. 
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RESUMO 

Objetivou-se coletar e montar monolitos de perfis de solos do Litoral Sul da Bahia, para fins de 

exposição no Museu de Solos da UESC, contribuindo assim no processo ensino/aprendizado dos 

solos representativos do Estado da Bahia. A metodologia utilizada para escolha dos perfis, descrição 

morfológica e classificação foi a preconizada por SANTOS et al (2013) e Embrapa (2013). Após esse 

procedimento, efetuou-se a coleta, desbaste e impregnação dos monolitos conforme metodologia 

descrita por Pedron e Dalmolin (2010). As condições climáticas mais úmidas, material de origem de 

natureza cristalina (granulitos), sedimentar argilo/arenosa (Grupo Barreiras) e quartzosa 

(sedimentos de idade quarternária), condicionaram a formação de solos com características 

pedogenéticas que os classificaram como Argissolo Amarelo Distrófico arênico; Cambissolo; 

Plintossolo e Argissolo Vermelho Amarelo Distrofico típico. 

 

Palavras-chave: Museu, Solos, Monolito, Coleta 

 
INTRODUÇÃO 

A importância da criação de um museu de solos é a difusão do conhecimento acerca de uma porção 

finita responsável pela sustentação de grandes obras, produção de alimento e manutenção da vida. A 

reunião de monolitos possibilita um maior conhecimento sobre as características morfológicas do 

solo (cor, estrutura, espessura, horizontes, etc), diversidade pedológica, além da percepção da 

dimensão entre espaço e tempo geológico. Assim, a partir da visualização de imagens, projeções e 

representações é possível estabelecer uma conexão entre o todo/real e o representado, promovendo 

assim, a habilidade de conhecer e interpretar 

A coleta de solos degradados por causas naturais ou antrópicas devem também compor o monolito 

objetivando alertar o público alvo sobre o impacto negativo do uso não sustentável dos solos. Há 

muito tempo já se utiliza os monolitos com a finalidade de pesquisa, ensino ou para exposição.. 

Com base nessas concepções, o PET Solos da Uesc vem desenvolvendo um projeto de coleta de 

solos do Estado da Bahia por acreditar que a reunião de monolitos em museu assegurará de forma 

eficaz a difusão do ensino da Ciência do Solo, haja vista a necessidade de se conhecer mais sobre os 

solos e suas peculiaridades. Assim, o presente trabalho objetivou descrever morfologicamente 

(SANTOS et al, 2013), para fins de classificação no SiBCS (Embrapa, 2013), e, coletar monolitos de 

solos representativos do Território de Identidade Litoral Sul da Bahia. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a coleta dos perfis representativos de solos do Estado da Bahia optou-se pela divisão da SEI 

(2012), dos Territórios de Identidade. O presente resumo versa sobre os solos do Litoral Sul. As 

coletas dos monolitos foram realizadas conforme metodologia preconizada por PEDRON e 

DALMOLIN (2010). As etapas de coleta dos monolitos foram realizadas seguindo a ordem: 

identificação e limpeza do perfil, escavações e retirada do perfil, rebaixamento e posterior 
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impermeabilização do monolito. A escolha dos perfis representativos foi feita após levantamento dos 

planos de informação da geologia, geomorfologia e condição climática da área de estudo. A descrição 

morfológica e coleta das amostras dos subhorizontes dos solos foi feita segundo SANTOS et al 

(2013). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Território de identidade Litoral Sul – BA (Figura 1) abrange uma área de 14.736,20 km², onde 

estão inseridos 26 municípios: Almadina, Arataca, Aurelino Leal, Barro Preto, Buerarema, Camacan, 

Canavieiras, Coaraci, Floresta Azul, Ibicaraí, Ilhéus, Itabuna, Itacaré, Itaju do Colônia, Itajuípe, Itapé, 

Itapitanga, Jussari, Maraú, Mascote, Pau Brasil, Santa Luzia, São José da Vitória, Ubaitaba, Una e 

Uruçuca. A população total do território é de 772.694 habitantes. 
 

Figura 1. Mapa de localização do Território de identidade do Litoral Sul – Bahia. 

 
Localizado na região sul do estado da Bahia, o território apresenta uma curta variação do tipo 

climático, apresentando climas: úmido, subúmido e subúmido seco, com uma temperatura média 

anual variando entre 22 e 25ºC, sendo maiores e com menor amplitude térmica nas áreas mais 

próximas ao oceano. A pluviosidade apresenta um gradiente decrescente do litoral para o interior e 

do norte para o sul, com totais anuais superiores a 1.000 mm, podendo alcançar 2.700mm nas 

proximidades do litoral, com um regime pluviométrico regular, com chuvas abundantes e bem 

distribuídas durante todo ano. (FARIA FILHO e ARAUJO, 2003; SEI, 2012). 

A vegetação nesse território tem a composição de Floresta Ombrófila Densa e Floresta Estacional 

Semidecidual devido as influências das condições climáticas e geomorfológicas (SEI, 2012), sendo 

diretamente relacionada com o clima e as chuvas abundantes durante todo o ano (ARAÚJO, 2012), 

com uma grande variedade de espécies vegetais que compõem a Mata Atlântica. 

A Geomorfologia é composta pela depressão de Itabuna-Itapetinga, Planícies Marinhas e 

Fluviomarinhas, Serras e Maciços Pré-Litorâneos, Tabuleiros Pré-Litorâneos e Tabuleiros Costeiros. 

A litologia é composta por rochas ígneas e metamórficas de formação antiga do período Proterozóico 

e rochas sedimentares consolidadas e não-consolidadas que foram datadas do período Mesozóico e 

Cenozóico, além de formações de: Biotita-Gnaisses, Depósitos Fluviais, Folhelhos, Formação 

Barreiras, Gnaisses, Granitos, Granulitos, Rochas Básicas-Ultrabásicas, Rochas Intermediárias 
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Básicas e Sienitos (BRASIL, 1980 apud AMORIM et al., 2010, p.144). 

Segundo a SEI (2012) devido à diversidade geomorfológica, da vegetação, clima e relevo, 

podemos encontrar variados tipos de solos nesse território. Foram coletados seis monolitos, em locais 

diferentes dentro do Território Litoral Sul a fim de ter uma representatividade de toda a area (Figura 

2). 05 monolitos foram coletados em solos classificados como: Espodossolo humilúvico (2A), 

Argissolo Amarelo (2B), Cambissolo (2C), Plintossolo (2D) e Argissolo Vermelho Amarelo (2E). 01 

monolito foi feito com os sedimentos do Grupo Barreiras (2F). 
 

Figura 2. Monolitos coletados no Território de Identidade Litoral Sul da Bahia. A: Espodossolo 

Humilúvico Órtico dúrico; B: Argissolo Amarelo Distrófico arênico; C: Cambissolo; D: Plintossolo; 

E: Argissolo Vermelho Amarelo Distrofico típico; F: Sedimento do Grupo Barreiras. 

 
Na area de estudo, os Espodossolos aparecem associados a vegetação de restinga, sendo 

desenvolvidos pedogeneticamente de sedimentos quartzosos do Quaternário por queluviação. Os 

Argissolos Amarelos tem sua gênese nos tabuleiros que se formaram após as planícies costeiras, pela 

deposição dos sedimentos de idade Terciária do Grupo Barreiras. Diferentemente destes, os 

Argissolos Vermelhos Amarelos estão presentes nos Mares de Morros, e, foram formados em 

ambiente de menor pluviosidade (devido a continentalidade), tendo como material de origem os 

granulitos que ofercemem maior resistência ao intemperismo químico. Os Cambissolos foram 

encontrados nas partes altas e planas da paisagem, em locais de maior perda de material e, sua gênese, 

está relacionada à resistência da rocha aos processos intempéricos e,ou aos processos erosivos que 

não permitem seu desenvolvimento. Os Plintossolos são encontrados geralmente em relevo plano e 

suave ondulado. Esta classe compreende solos formados sob condições de restrição temporária à 

percolação da água, sujeitos ao efeito temporário de excesso de umidade, que tem como consequência 

a precipitação do ferro, formando plintita (EMBRAPA, 2013). 

 

CONCLUSÕES 

As condições climáticas mais úmidas, material de origem de natureza cristalina (granulitos), 

sedimentar argilo/arenosa (Grupo Barreiras) e quartzosa (sedimentos de idade quarternária), 

condicionaram a formação de solos com características pedogenéticas que os classificaram como 

Argissolo Amarelo Distrófico arênico; Cambissolo; Plintossolo e Argissolo Vermelho Amarelo 

Distrofico típico. 
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RESUMO 

Os levantamentos de solos são fundamentais para o manejo sustentável das terras, pois apresentam 

informações básicas sobre o solo e sua distribuição no ambiente. Mapas de solos, mesmo em escala 

pequena, como o mapa de solos do Levantamento de Reconhecimento de Solos do Rio Grande do Sul 

(RS), são úteis pois representam os solos de uma determinada região. Assim, o objetivo deste 

trabalho foi construir um APP que disponibiliza o mapa de Solos do RS e as informações das 

unidades de mapeamento, importante para a popularização do uso de mapas de solos. O mapa foi 

escaneado e georreferenciado sendo o APP criado em uma plataforma híbrida e disponível para 

download nas lojas virtuais disponível para os sistemas Android e IOS. Os resultados apresentados 

pelos primeiros usuários do APP foram muito positivos mostrando que a ciência do solo deve se 

apropriar das novas tecnologias, produzindo informações que despertem a atenção de especialistas 

e não especialistas, aumentando a conscientização sobre o solo e auxiliando no processo ensino-

aprendizagem. 
 

Palavras-chave: Educação em solos, pedologia, APP. 

 

INTRODUÇÃO 

O solo, base para produção de alimentos, energia e fibras, não têm recebido tratamento adequado, 

e de forma quase generalizada, a degradação se intensifica podendo trazer danos irreparáveis à 

população em geral. O que se observa é uma falta de cultura preservacionista, seja por 

desconhecimento, ou por não respeitar a vocação máxima de uso do solo. 

O uso adequado do solo passa por uma análise sobre seu potencial e suas limitações que devem 

ser respeitadas. Os levantamentos de solos são fundamentais para o manejo sustentável das terras, 

desde que apresentem escala compatível e informações detalhadas do ambiente pois apresentam 

informações básicas sobre o solo e sua distribuição no ambiente. O Brasil apresenta a totalidade de 

seu território coberta por mapas de solos em escala muito pequena e portanto insuficiente para 

qualquer tipo de planejamento. 

O desenvolvimento e/ou adequação de novas tecnologias, informações e a manutenção de bancos 

de dados atualizados sobre os solos torna-se imprescindível para os produtores e para os órgãos 

responsáveis, propiciando ferramentas e embasamento apropriado na tomada de decisões. As novas 

tecnologias, incluindo o mapeamento digital de solos (MDS) (DALMOLIN e TEN CATEN, 2015) 

usam os dados legados (dados existentes em levantamentos de solos, relatórios, dissertações, teses, 

etc), como um dos preditores do solo, através do modelo s.c.o.r.p.a.n (MCBRATNEY et al., 2003), 

onde s = solo; c = clima; o = organismos; r = topografia; p = material origem; a = idade; n = 

localização espacial. Assim, mapas de solos, mesmo em escala pequena, como o mapa de solos do 

Levantamento de Reconhecimento de Solos do Rio Grande do Sul (BRASIL, 1973), são úteis pois 

representam os solos de uma determinada região. Levantamentos de reconhecimento tem suas 

unidades de mapeamento com no mínimo 70% de uma unidade taxonômica predominante, sendo os 

demais 30% inclusões e/ou variações. As relações solo-paisagem podem ser compreendidas a partir 
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do mapa de solos já existente e posteriormente podem ser utilizadas para desagregar as unidades de 

mapeamento, obtendo-se mapas com escalas maiores (SARMENTO et al. 2017). 

Nesta perspectiva, entendemos que os “Mapas de Solos” devem ser popularizados. O Mapa de 

Solos do RS ainda é muito pouco conhecido, mesmo no meio acadêmico, pois, em seu formato 

original restam poucos exemplares intactos. De acordo com Rossiter et al. (2015), há a possibilidade 

de pessoas, não especialistas em Ciência do Solo, contribuírem com os projetos de mapeamento de 

solos, desde que tenham as devidas ferramentas para isso. Assim, o objetivo deste trabalho foi 

construir um APP (APPsolos_RS 1.0) que disponibiliza o mapa de Solos do Rio Grande do Sul na 

escala 1:750.000, com todas informações das unidades de mapeamento, mostrando em tempo real a 

coordenada onde o usuário se encontra, para que ele possa fazer as relações da paisagem com a classe 

de solo predominante e as classes de solos que são inclusões e variações. O usuário pode aumentar a 

informação local sobre determinada classe de solo que ele está observando em um local específico 

da paisagem, informando o ponto exato através das coordenadas geográficas. Em nível acadêmico, o 

APPSolos_RS 1.0 contribuirá para o processo ensino-aprendizagem e uma melhor ambientação e 

entendimento dos mapas de solos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O mapa de Solos do estado do Rio Grande do Sul (Brasil, 1973) foi escaneado em alta resolução 

e posteriormente criado o mosaico com o uso do software Microsoft Image Composite Editor (ICE). 

Este software cria panoramas de alta resolução por meio de fotografias que possuem sobreposição. O 

mapa foi georreferenciado no software QGIS que possui código-fonte aberto, livre e é uma 

multiplataforma de sistema de informação geográfica que permite a visualização, edição e análise de 

dados georreferenciados. A imagem digital do mapa georreferenciado foi fatiada em vários níveis de 

escala de visualização para ser exibida em formato de mapa para Internet, denominado de tiled web 

map tornando a aplicação mais leve para consulta em vários de níveis de escala. 

O APPSolos_RS 1.0 foi criado em uma plataforma híbrida, desenvolvida em linguagem HTML5, 

Cascading Style Sheets (CSS) e JavaScript, que são tecnologias mais acessíveis, fáceis de produzir e 

envolve o mesmo desenvolvimento de páginas para Internet. Um aplicativo híbrido, tipicamente, 

envolve o conteúdo de HTML dentro de uma espécie de navegador, funcionando em tela cheia, sem 

a barra de endereço visível ou outras funcionalidades embutidas do navegador. A adaptabilidade da 

aplicação para telas e aparelhos diversos como smartphone e tablet, envolve a diagrama do layout 

HTML em formato responsivo, que consiste em redimensionar, ocultar, encolher, ampliar ou mover 

o conteúdo para torná-lo mais atraente em qualquer tela. A utilização do Javascript nessa plataforma 

híbrida permite acesso a alguns recursos do aparelho, como banco de dados e acesso a coordenada 

geográfica do aparelho. Um aplicativo híbrido é compilado quando a página em HTML e seus 

elementos está pronta no Sistema Phonegap Build. Após os testes preliminares o código do aplicativo 

foi enviado para a download nas lojas virtuais ficando disponível para instalação no Android ou IOS. 

A versão 1.0 é a versão básica, porém já com aplicações específicas como localização das 

coordenadas no mapa e informações da unidade de mapeamento com respectiva unidade taxonômica. 

Umas das facilidades desta versão é que por ser uma plataforma de aplicativo móvel híbrida, não há 

necessidades de conexão com internet para funcionar, somente em casos onde os dados são tabulados 

em um Servidor Web. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados apresentados pelos primeiros usuários do APPSolos_RS 1.0 (predominantemente 

estudantes da disciplina de Classificação de Solos do curso de Agronomia da Universidade Federal 

de Santa Maria), como teste inicial, foi muito positivo demostrando que as novas tecnologias 
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apresentam um elevado potencial para atrair a curiosidade, importante para o processo de ensino 

aprendizado. Conforme Hobley et al (2017) usuários diferentes podem ter expectativas diferentes 

para aplicativos de solo. Estes autores sugerem que agricultores estão interessados principalmente na 

fertilidade do solo, enquanto que os professores querem dar destaque a diversidade do solo e suas 

funções no ambiente, considerando a relação solo- paisagem. No APPSolos_RS, há uma estrutura de 

conhecimento para que o usuário possa entender como as paisagens variam e qual o comportamento 

do solo nestes ambientes, com coordenadas de localização. 

A necessidade da popularização do conhecimento de solos é iminente pois há um aumento direto 

com a conscientização sobre a preservação do solo. O uso de geotecnologias atrai de maneira 

significativa tanto especialistas quanto não especialistas em Ciência do Solo. Os dados legados de 

solos (mapas, relatórios, etc) precisam ser melhor aproveitados. Conforme ten Caten e Dalmolin 

(2014), há a necessidade de melhorar a capacidade de comunicação entre os usuários de solos, 

melhorando a forma de apresentação dos dados, mapas, propiciando uma interação com o usuário do 

mapa. Este é o propósito do APPSolos_RS, que nas suas novas versões pretende ser mais completo e 

interativo e que satisfaça as necessidades do usuário, porém de acordo com Hobley et al. (2017), 

independentemente das expectativas dos usuários, o uso de aplicativos ajuda as pessoas a descobrir e 

entender vários aspectos e usos potenciais do solo juntamente com a diversidade e a importância 

desse recurso natural. 

Conforme ten Caten e Dalmolin (2014) há a necessidade de se apropriar das novas tecnologias e 

produzir dados e informações que sejam atrativas principalmente para a nova geração que usa toda 

carga de recursos tecnológicos atualmente disponíveis, tornando a mesma um grande aliado da 

pedologia. Assim, enfatizamos que o APPSolos_RS, em sua primeira versão, apresentou uma ótima 

aceitação pelo usuários iniciais, não só pela falta de mapas (o mapa de Solos do RS está “extinto”) 

mas também pela interatividade capaz de prender a atenção e despertar a curiosidade dos usuários. 

Novas funcionalidades deste APP, inclusive com detalhamentos de outros mapas de Solos de 

diferentes regiões do RS estarão disponíveis nas próximas versões. 

 

CONCLUSÕES 

A ciência do solo deve se apropriar das novas tecnologias, produzindo informações que despertem 

a atenção de especialistas e não especialistas, aumentando a conscientização sobre o solo. 

A utilização de dados legados disponibilizados pelo APPSolos_RS 1.0 permite uma interação dos 

usuários com o solo e sua distribuição na paisagem em tempo real através da localização geográfica. 

O APPSolos_RS 1.0 auxilia o processo ensino-aprendizagem sendo uma novidade para a educação 

em solos. 
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RESUMO 

Desde 2011, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, está em funcionamento o Projeto 

Geodiversidade na Educação, ligado à extensão universitária, em que seus participantes concebem 

materiais didáticos para o ensino das geociências. Em 2017, um aplicativo para smartphones foi 

criado para auxiliar o reconhecimento dos solos do município de Ponta Grossa/PR. Essa ferramenta, 

uma Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), pode ser usada pela comunidade em geral e 

também pelos professores e alunos das escolas do município. O recorte espacial para a seleção das 

principais classes de solo de Ponta Grossa foi feito na Fazenda Escola Capão da Onça, pertencente 

à UEPG, em que foram escolhidas as trincheiras que representam os cinco perfis de solo 

predominantes no município. A partir da seleção das trincheiras o aplicativo foi montado com o 

intuito de fortalecer o ensino desse tema para a comunidade e também para a educação básica e 

superior. Com informações básicas sobre o processo de formação dos solos, sua conservação e 

importância para a vida na Terra, o aplicativo também traz um mapa de localização e informação 

sobre o perfil de cada uma das trincheiras, o que possibilita as visitas à Fazenda Escola Capão da 

Onça com um viés mais interativo com o público. O download do aplicativo é feito gratuitamente 

através de código QR disponibilizado no site geocultura.net, outra produção concebida dentro do 

Projeto Geodiversidade na Educação. 

 
Palavras-chave: TIC’s, educação, solos, Ponta Grossa-PR. 

 
INTRODUÇÃO 

A sociedade passa por momentos de transformações e muitas destas mudanças ocorrem 

devido às novas tecnologias de informação e comunicação, que, aos poucos, vão se interligando à 

atividade educativa (OLIVEIRA, MOURA, SOUZA, 2015). Sendo assim, é imprescindível que as 

escolas acompanhem essa mudança para que o ensino não se torne enfadonho aos estudantes. O 

aplicativo de reconhecimento de solos foi montado pensando na necessidade de levar a educação a 

todos os espaços, inclusive no virtual, para buscar uma maior interação entre o aluno e o conteúdo. 

Além disso, são poucos os locais que abrigam as cinco classes de solo predominantes em Ponta 

Grossa/PR, e a Fazenda Escola Capão da Onça, que conta com esse aparato, tem ainda a viabilidade de 

deslocamento até o local. A montagem do aplicativo traz luz à aprendizagem, já que o solo é um 

recurso natural não-renovável e é fundamental para a manutenção da vida na Terra. A sensibilização 

sobre esse tema é primordial para a sua preservação e para o planejamento de agricultura e uso 

consciente do solo e um dos caminhos para atingir tal finalidade é através da educação escolar que, 

com o auxílio do aplicativo, tende a tornar as aulas mais interativas e dinâmicas. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

A UEPG conta com uma importante e ampla fazenda escola, que possui em seu território um 

conjunto de trincheiras distribuídas em pedossequência, que auxilia o estudo e pesquisas em 
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pedologia no município. As trincheiras representam as cinco principais classes de solos de Ponta 

Grossa/PR, são elas: latossolo, gleissolo, neossolo, argissolo e cambissolo (MACHADO 2007), 

tornando-se um local importante para pesquisa e para educação em solos. 

Foram realizadas coletas de amostras nesses locais, visando adquirir material para uma 

exposição sobre o tema e registros fotográficos para construção do aplicativo. A exposição faz parte 

do Projeto Geodiversidade na Educação instalada no bloco L do campus Uvaranas da UEPG (Figura 

1). A exposição das amostras apresenta o principal horizonte de cada classe, contemplando 

informações básicas de cada uma e seus processos de formação. E por último, para a montagem do 

mapa de localização presente no aplicativo, as coordenadas geográficas foram identificadas em cada 

trincheira, esse mapa visa localizar as trincheiras e o nicho da exposição, facilitando e convidando o 

usuário a uma possível visita a esses locais. 

Criar esses mecanismos que permitam e incentivem o envolvimento de professores e autores 

de materiais didáticos para ampliar o conhecimento de solos e, assim, desenvolver material didático 

sobre solos para o ensino fundamental e médio, com mais propriedade e qualidade, poderá significar 

uma mudança sólida de valores e atitudes na efetivação de uma consciência ambiental interconectada 

entre a ciência e a sociedade (BECKER 2005). 
 
 

 
Figura 1. Nicho das principais classes de solo do município de Ponta Grossa. Exposição 

Geodiversidade na Educação. Fonte: o autor. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A apresentação da produção científica por meio de vídeos, fotos e ilustrações ou por meio de 

produtos, objetos e amostras é um importante estímulo ao aprendizado e à divulgação do 

conhecimento, pois contextualiza o fenômeno científico e fornece fundamento para o seu 

entendimento consistente. As Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio recomendam o 

desenvolvimento de práticas externas ao espaço escolar como motivadoras para os alunos, justamente 

por deslocarem o ambiente de aprendizagem para o local de ocorrência dos fenômenos. Neste sentido, 

as atividades externas à sala de aula dão relevo ao aprendizado a respeito da natureza e dinâmica do 

meio ambiente, entretanto, muitas vezes, exigem deslocamentos e logística que nem sempre são 

viáveis (LICCARDO e PIMENTEL, 2014). Assim, o aplicativo de reconhecimento de solos ensina 

os alunos para a leitura da paisagem ao mesmo tempo em que traz a natureza para a sala de aula. 

A proposta da confecção do aplicativo é integrar os dados dos processos de formação dos 

solos (pedogênese), sua divisão em horizontes e enfatizar a importância de sua conservação, 

apresentando as principais classes de solos presentes no município. Trazer à escola um aplicativo 

com todas essas informações concentradas de maneira dinâmica, lúdica e interativa é uma alternativa 

ao deslocamento até as trincheiras de solos. 

O layout do aplicativo, está organizado da seguinte maneira: conceito do que é solo, processo 

de formação do solo, horizontes do solo, classes de solos de Ponta Grossa/PR, conservação do solo, 
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mapa interativo (trincheiras e exposição para visitação) e informações sobre o Projeto Geodiversidade 

na Educação. Por fim, o aplicativo correlaciona as trincheiras e seus perfis às suas posições na 

vertente. Representantes das classes de solos presentes no município estão no aplicativo, cada um 

com texto explicativo e imagens representativas e a localização de cada trincheira na Fazenda Escola 

Capão da Onça plotada em um mapa interativo. 

 
CONCLUSÕES 

A contribuição desta TIC apresenta dois pontos de grande importância: concentrar amplo 

conteúdo de pedologia em um aplicativo de fácil manuseio e sua gratuidade através do download, 

possibilitando o acesso democratizado a esse conteúdo. Durante o processo de criação desse 

aplicativo, a seleção das trincheiras é muito representativa e são apresentadas com o objetivo de 

facilitar a compreensão das principais classes de solos de Ponta Grossa/PR. A divulgação desse 

conteúdo geociêntífico tem a finalidade de sensibilizar as pessoas da comunidade civil e escolar sobre 

a importância e uso de recursos naturais de maneira consciente. A construção de uma base de dados 

fidedignas também foi fundamental para e eficiência e eficácia desse aplicativo, e seu uso dentro da 

escola é perfeitamente viável e acessível. Além disso, essa ferramenta pode ser utilizada por 

professores de Geografia e/ou Biologia, que podem trabalhar esse conteúdo de maneira isolada ou 

interdisciplinar. O aplicativo está disponível para sistema Android e IOS e é viabilizado por não haver 

custos em seu download. O programa de configuração possibilita atualizações que poderão ser 

realizadas futuramente para enriquecer seu conteúdo. 
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RESUMO 

As cartilhas são uma importante ferramenta para aproximar o conhecimento científico da realidade 

dos alunos, pois esse material didático apresenta o conteúdo de forma clara, objetiva e elucidativa. 

Segundo (SOUSA et al., 2010) a cartilha tem a vantagem de ser educativa, utilitária e ricas de 

imagens de fácil compreensão. Como uma forma de suprir a deficiência nos  conteúdos de 

Geociências e solos para os alunos da educação básica, o PET Solos-UESC, elaborou uma cartilha 

com base nos materiais utilizados nos projetos Caminhão com Ciência e Oficina da Ciência da Terra. 

O presente trabalho teve por objetivo avaliar e discutir a cartilha de Geociências e Solo como 

material didático para os alunos da educação básica. 

 

Palavras-chave: Ensino, Pedologia, Geologia. 

 
INTRODUÇÃO 

Cartilha é o livro dos primeiros rudimentos da leitura e como material didático tem o objetivo de 

difundir o conhecimento científico de forma clara, objetiva e elucidativa. (SOUSA et al.,2010) afirma 

que na cartilha é possível visualizar diversos recursos visuais, e quando se trata de meio ambiente, as 

imagens auxiliam no ensino de dicas ambientais. E ainda segundo os autores, a cartilha tem o 

potencial de constitui-se de maneira objetiva, educativa, utilitária e rica em imagens de fácil 

compreensão. 

No ensino fundamental e médio o professor frequentemente tem a dificuldade de ver o solo como 

elemento fundamental da paisagem e acabam se prendendo muito aos livros didáticos. Esses livros 

na tentativa de simplificação do processo de formação do solo deixam de abordar alguns temas 

importantes como, por exemplo, relação entre mineralogia e tipo de material de origem, relevo como 

condicionador de drenagem e a suscetibilidade a erosão, formação de solos em ambiente climáticos 

diferenciados etc (AMORIM e MOREAU, 2003). 

A partir do problema exposto, o grupo PET Solos – Agregando Saberes da UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE SANTA CRUZ, elaborou uma cartilha com base nos materiais utilizados pelo grupo 

nos projetos de extensão: Caminhão com Ciência, um projeto de divulgação científica da UESC que 

objetiva ampliar a consciência do público alvo acerca da função da ciência na vida cotidiana, e o 

projeto Oficina das Ciências da terra, que foi criado a partir da preocupação do ensino do solo na 

educação básica. Nesse projeto acontece à visitação de escolas públicas e particulares para estudar o 

tema solos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O material utilizado na pesquisa foi à cartilha de Geociências confeccionada pelo PET Solos a 

partir dos materiais utilizados nos projetos Caminhão com Ciência e Oficina da Ciência da Terra. Os 

materiais didáticos produzidos contemplam quatro temas centrais: 1. O Planeta Terra e a sua 

dinâmica; 2. A litosfera e a formação do solo; 3. Os solos se diferenciam em que?; 4. Uso e 

conservação do solo. A cartilha foi elaborada nessas 04 linhas temáticas utilizando os aplicativos 
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PhotoScape e Photofiltre, dois programas de edição de imagens com alta facilidade de uso e diversos 

recursos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na cartilha são apresentados, com textos explicativos, os materiais utilizados pelos integrantes do 

PET Solos. Para o tema 1 os materiais didáticos confeccionados foram o Globo Terrestre Adaptado 

(Figura 1); Experimento de Corrente de Convecção (Figura 2); Vulcão (Figura 3) e, Maquete de 

Placas Tectônicas (Figura 4). A aplicabilidade desses materiais permite compreender a dinâmica da 

Terra, enfatizando as relações existentes entre os processos internos e externos da sua formação e 

que, a partir do movimento das correntes de convecção, a Litosfera fragmentada em Placas Tectônicas 

se desloca e garante o renovo das rochas. Para o tema 2 são utilizadas as Caixas de Rochas e Minerais 

(Figura 5); e, o Experimento de Intemperismo Químico (dissolução com HCl – Figura 6)). Após a 

abordagem do primeiro tema, busca-se com estes materiais simplificar o entendimento sobre os ciclos 

das rochas, permitindo a compreensão de como se processam as reações de intemperismo químico na 

transformação de um material resistente e cristalino em outro friável, permeável à água e com 

capacidade produtiva. Para o tema 3, confeccionou-se Minimonolitos com seqüência de perfis 

representativos da evolução do solo (Figura 7); Experimento com Ímã e demonstração da 

eletropositividade dos solos oxídicos; Caixa de Cores de Solos, onde enfatiza-se a diversidade de 

interação dos agentes pigmentantes, determinação da cor do solo e interpretação . Para o tema 4 

(Figura 8), elaborou-se as maquetes de Uso do Solo Urbano; Rotação de cultura; Bacia Hidrográfica 

e, Experimento dos Processos Erosivos. Objetiva-se sensibilizar os alunos da importância do uso 

sustentável do solo, buscando técnicas de manejo que venham mitigar a degradação, além de enfatizar 

questões relacionadas ao planejamento urbano. 
 

 
Figura 1 – Núcleo da Terra Figura 2 – Corrente de convecção 
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Figura 3 – Placas tectônicas Figura 4 – Vulcão 
 

Figura 5 – Tipos de Rochas Figura 6 – Intemperismo 
 

 
Figura 7 – Formação do solo Figura 8 – Rotação de cultura 

 
CONCLUSÕES 

O PET Solos surgiu da noção de que a universidade moderna brasileira é fundamentada na tríade 

pesquisa, ensino e extensão, e assim, tem como uma das missões integrar a comunidade estudantil 

dos ensinos fundamental I e II, médio, técnico e superior com a universidade, através da dinâmica da 

Terra, discutindo a formação dos solos, bem como seu uso e ocupação, além da importância deste 

recurso para a manutenção da vida. 

A Cartilha de Geociências e solos elaborada pelo PET Solos-UESC, é mais uma das ações do 

grupo objetivando sensibilizar os alunos com relação ao modo de entender o Planeta Terra, sua 
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dinâmica e a importância dos solos para a biosfera. 
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RESUMO 

Informações preliminares sobre o solo precisam ser apresentadas em sala de aula desde a primeira 

fase escolar, uma vez que o entendimento da importância e funções desse valioso recurso ambiental 

promoverão a formação cidadã, centrada na afetividade e respeito. A pesquisa objetivou analisar a 

abordagem que professores fazem do tema solos em sala de aula, com ênfase na contextualização 

com o Semiárido, a partir dos materiais didáticos disponibilizados e das praticas pedagógicas 

utilizadas. A pesquisa foi realizada com docentes das escolas da zona rural do município de Sumé 

(PB), por meio da aplicação de questionários semiestruturados, versando sobre as iniciativas e 

dificuldades para trabalhar o tema e nos conteúdos ministrados. Evidenciou-se uma lacuna 

importante em relação a formação dos professores, pois 63% afirmaram nunca ter participado de 

formação ne ensino de solos. Sobre a avaliação dos livros didáticos, 71% afirmaram que não há 

contextualização com a realidade semiárida e que os conteúdos são distantes da realidade local. Os 

resultados apontam para a urgência de se abrir diálogo nas políticas públicas das redes de ensino 

sobre a construção de material didático contextualizado, capacitação de professores e fortalecimento 

dos conteúdos curriculares, de modo a promover a popularização do ensino do solo, como medida 

urgente para a sustentabilidade deste precioso recurso ambiental. 
 

Palavras-chave: Educação em solos, Livro didático, Educação do Campo, Contextualização 

 

INTRODUÇÃO 

No Nordeste semiárido vivem aproximadamente 24 milhões de pessoas, que representam 46% da 

população nordestina e 13% da brasileira. É o semiárido mais populoso do planeta e rico em 

biodiversidade (MALVEZZI, 2001). Os solos da região apresentam características físicas e químicas 

favoráveis à agricultura, todavia, a falta de informações sobre as necessidades e limitações edáficas 

são expressivas, o que contribui para o avanço da degradação. O desconhecimento de sua riqueza e 

possibilidades se torna mais grave quando se estima que cerca de 30% do Bioma já tenha sido 

devastado (ASA, 2002; OLIVEIRA et al., 2003). 

Incentivar o conhecimento do solo em sala de aula pode ser uma importante estratégia para 

minimizar a devastação do ambiente e a educação contextualizada, trabalhada em todos os graus de 

ensino e em todas as regiões do País, aproximando e valorizando a cultura e os saberes, os modos de 

vida e de produção agrícola das comunidades, surge como ferramenta essencial para trabalhar em 

sala de aula conceitos sobre o solo, usos e práticas de conservação (MATTOS, KUSTER, 2004). 

Nesse cenário e, considerando as especificidades dos solos do Semiárido, a Educação em Solos, 

concebida em consonância com princípios teóricos e metodológicos, objetiva uma abordagem dos 

temas pedológicos-ambientais com base não apenas na simples transmissão do conhecimento, e sim, 

a partir da investigação, da experimentação, da participação, da vivência e do resgate do 

conhecimento. Muggler et al. (2006), afirmam que a Educação em Solos é uma ferramenta por meio 

da qual se enfatizam conteúdos pedológicos e percepções relativas à interação do solo com os demais 
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componentes do meio ambiente e suas características e princípios são aqueles que norteiam a 

Educação Ambiental. 

Para Mattos e Kuster (2004), a educação desenvolvida para convivência com o Semiárido deve ser 

construída sobre valores e concepções não equivocadas sobre a realidade da região. 

Por outro lado, a popularização do ensino de solos enfrenta diversos obstáculos, dentre eles a 

formação de qualidade e a capacitação dos docentes para que os conceitos e abordagens sejam 

desenvolvido de forma nas escolas com intuito de sanar a lacuna existente no conhecimento da ciência 

do solo com base na proposta curricular dos parâmetros nacionais de ensino. . 

Nesta perspectiva, conhecer o solo e seus processos é de grande importância para preservá-lo, 

sendo a sala de aula o espaço privilegiado para estabelecer essas conexões e informações, além de 

difundir um componente indispensável para a defesa do meio ambiente, a ponto de promover a 

conscientização e habilidades para a conservação deste recurso. 

Assim, o trabalho objetivou analisar a abordagem que professores fazem do tema solos em sala de 

aula, com ênfase na contextualização com o Semiárido, a partir dos materiais didáticos 

disponibilizados e das praticas pedagógicas utilizadas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi realizada no período de agosto a setembro de 2017, com os professores e professoras 

da rede municipal de ensino da cidade de Sumé - PB, localizada na mesorregião da Borborema e 

microrregião do Cariri Ocidental, centro do estado da Paraíba. 

A área do município é de 838,071Km². A população estimada do município é de 16.595h/km² 

(IBGE, 2013) e os solos predominantes são os LUVISSOLOS (EMBRAPA, 2013). 

A metodologia baseou-se na proposta quali-quantitativa, pautado na aplicação de  questionários 

semiestruturados. A amostra constou de vinte e quatro professores que atuam na zona rural, nas 

escolas do campo de Sumé, das comunidades rurais Pio X, Pitombeira, Mandacaru, Conceição e Poço 

das Pedras. Foram realizadas visitas e observações não participantes para o estudo de percepção. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com os entrevistados, relativo a formação profissional, a maioria tem apenas Graduação 

(69%), Especialização (19%) e o curso de Magistério (12%). As áreas de formação são Geografia, 

Pedagogia e Biologia, não havendo nenhum com Pós-Graduação. Esse dado é importante para a 

compreensão da urgência da capacitação dos docentes do campo em áreas conexas com ênfase no 

Meio Ambiente, por tratar-se de um público diferenciado, cujo contexto é o aprimoramento das 

condições de cuidado com a natureza, pois para Lopes, Ferreira (2004) a educação do campo necessita 

de muito mais do que métodos e técnicas de ensino, precisa de profissionais que estejam 

comprometidos politicamente com as questões relativas ao meio rural. 

As disciplinas ministradas são, em sua maioria, no sistema multisseriado (71%), polivalente 

(21%), Ciências (4%) e Geografia (4%). De acordo com Teruya et al. (2013), o ensino multisseriado 

é a mediação docente para trabalhar conceitos e conteúdos diversos da alfabetização até o 5º ano do 

ensino fundamental, na perspectiva histórica e cultural, havendo possibilidade e lacunas existentes ao 

ensinar e produzir conhecimento em sala de aula. 

Frente as dificuldades percebidas, para 62% dos professores, embora afirmem ter participado de 

cursos de formação continuada com ênfase na área ambiental, reconhecem que nunca tiveram 

capacitação ou orientações direcionadas ao tema solos, o que dificulta a abordagem dos conteúdos 

dos livros didáticos sobre o tema, levando os mesmos a buscarem outras fontes de informações, como 

mostra o gráfico a seguir. 
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Gráfico 1- Materiais utilizados para aprimoramento do conhecimento sobre Solos 
 

É importante observar a utilização dos livros didáticos como ferramenta principal para o ensino- 

aprendizagem em sala de aula, assim como instrumento de consulta para aprimoramento do 

conhecimento profissional, sendo este um fator bastante preocupante, uma vez que diversos estudos, 

como os de Santos (2011), Vital et al (2013), Sousa et al (2016) têm verificado nesse material que os 

conteúdos sobre solos são inexistentes, fragmentadas, limitados ou sem contextualização textual ou 

gráfica, principalmente da região onde os mesmos encontram-se situados. Nesse sentido, para 71% 

dos professores, os livros de Ciências e Geografia não abordam o tema solos de forma 

contextualizada com a região semiárida, o que aponta para a necessidade de integração do livro 

didático a outros recursos e estratégias de ensino para uma aprendizagem adequada e significativa 

desse conteúdo, além de ser necessário a popularização do ensino em solos para a minimização da 

degradação do solo a partir de atividades lúdicas que possibilitem aos alunos a fixar, compreender e 

disseminar assuntos relacionados ao solo. 

 

CONCLUSÕES 

A pesquisa evidenciou a urgência de investimento em formação continuada de professores do 

ensino básico na área de solos, sendo necessários métodos e técnicas de ensino que viabilizem a 

contextualização e transformação do ensino-aprendizagem na região semiárida. 

É importante ressaltar ainda, como sugestão, a necessidade de atualização e adequação dos 

conteúdos dos livros didáticos, sobretudo na perspectiva da contextualização com a realidade 

territorial e do avanço dos conhecimentos produzidos pela ciência do solo. 
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RESUMO 

No modelo socioeconômico atual, baseado na expansão da capacidade de consumo do homem, 

pratica-se a obsolescência programada, ou seja, a diminuição do ciclo de vida dos produtos para 

garantir um consumo contínuo pela insatisfação dos consumidores. Consequentemente, o lixo 

eletrônico vem crescendo em grande velocidade, e quando dispostos inadequadamente – muitas vezes 

no solo - causam grandes danos ao meio ambiente e aos seres vivos, pois são resíduos altamente 

poluentes, possuindo metais pesados em sua composição. Assim, o objetivo deste trabalho foi 

promover ações para a conscientização e a sensibilização socioambiental dos consumidores de 

produtos tecnológicos no Colégio Estadual Monteiro Lobato, localizado na cidade de Dois Vizinhos, 

PR. O trabalho foi desenvolvido com os alunos do 2º ano do Ensino Médio, onde inicialmente foi 

aplicado um pré-questionário, e na sequência foi realizado uma intervenção pedagógica, sobre o 

lixo eletrônico e suas vertentes e impactos. Ao término do projeto foi realizado um pós-questionário 

para avaliar o aprendizado dos alunos. Os resultados da intervenção pedagógica mostraram uma 

melhora significativa no aprendizado, evidenciando maior domínio de conteúdo por parte dos 

alunos. Diante disso percebe-se que é de grande relevância a realização de projetos sobre Educação 

Ambiental na escola, pois é um instrumento de incentivo sensibilização e conscientização para os 

estudantes, comunidade escolar e familiares. 

 

Palavras-chave: Alunos, Reciclagem, Meio Ambiente, Metais Pesados 

 
INTRODUÇÃO 

Educação Ambiental é a atividade intencional da prática social, que busca uma nova cultura 

comportamental e o compromisso do homem com o presente e o futuro do meio ambiente. Deve ser 

constituída essencialmente por um ensino interdisciplinar, ou seja, envolvida em todas as matérias do 

conhecimento, permitindo um processo de aprendizagem, formando cidadãos habilitados a viver 

sustentabilidade (DIAS, 2003). 

Atualmente a constante e acelerada evolução tecnológica, tem ocasionado elevadas formações de 

equipamentos que não são mais uteis para a sociedade, criando dessa forma os chamados lixos 

eletrônicos. Segundo Victorino, (2000) a geração atual presencia um progresso tecnológico, os quais 

trouxeram benefícios, e ao mesmo tempo trazem sérias consequências ambientais e sociais. Burke 

(2007), menciona que resíduos eletrônicos contém substâncias nocivas como PVC, 

clorofluorcarbono, chumbo, mercúrio, cádmio, bário, entre outros, que quando não são destinados 

corretamente pode gerar ameaças tanto para o ambiente como também para organismos vivos. 

Quando esse resíduo entra em contato com o solo, pode liberar substâncias tóxicas, resultando na 

contaminação dos lençóis freáticos, e lentamente provocando efeitos prejudiciais à saúde humana, 

como o câncer e outras doenças. 
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A contaminação do solo por estes resíduos deve ser avaliada não somente pela concentração total, 

mas sobretudo pela sua absorção, sendo esta uma propriedade relacionada com a mobilidade no solo 

e absorção pelas plantas. Em estudos de recuperação de áreas degradadas é essencial considerar que 

a vida útil dos metais pesados no solo varia muito, e as etapas de remoção destes contaminantes 

metálicos são complexas e muitas vezes inviáveis para serem executadas (MACHIO et al., 2014). 

O presente trabalho surgiu a partir da necessidade de realizar atividades relacionadas ao meio 

ambiente, levando a participação dos estudantes em seu aprendizado e despertar-lhes a consciência e 

a sensibilização de seus atos sobre o meio ambiente, tendo como principal objetivo realizar a 

sensibilização sobre a destinação correta do resíduos eletrônicos que não provoquem danos ou 

impactos negativos ao meio ambiente e a sociedade. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado com alunos do 2° ano do ensino médio, de um Colégio público do 

Município de Dois Vizinhos, PR. O referente trabalho aconteceu em sala de aula, com duração total 

de três aulas (45 minutos cada uma) no período matutino durante o mês de outubro do ano de 2017. 

No primeiro momento houve um levantamento prévio de conhecimento dos alunos sobre lixo 

eletrônico, com o auxílio de pré-questionário e a realização de uma dinâmica, no qual foi 

disponibilizado para os/as alunos/as textos com problemas relacionados ao meio ambiente tais como 

“contaminação dos solos por metais pesados”, “degradação do solo”, “aparelhos eletrônicos” e 

solicitado, em um primeiro momento, que os/as mesmos/as fizessem uma leitura silenciosa em duplas 

procurando soluções para esses problemas. Em um segundo momento, foi solicitado que as duplas 

apresentassem oralmente soluções para esses problemas ambientais. 

Na sequência, foi realizada a intervenção pedagógica sobre impactos ambientais gerados por 

resíduos eletrônicos, abordando como assunto principal: descartes irregulares, reciclagem, 

reaproveitamento e redução de consumos desnecessário, poluição desses resíduos no solo e a 

importância da Educação Ambiental para a redução desse impacto. Ao término do projeto foi aplicado 

um pós-questionário para avaliar o aprendizado dos alunos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Quanto a avaliação dos questionários para avaliar os resultados da intervenção pedagógica do lixo 

eletrônico, no pré-questionário, quando questionados aos alunos se eles sabiam que o descarte 

irregular destes resíduos causava danos ao meio ambiente, percebeu-se que apenas 5% tiveram 

consciência do problema ambiental, conforme dados apresentados pelo Gráfico 1. 

 

 
Gráfico 1 – Resposta em porcentual quando questionados aos alunos se eles sabiam que o descarte 

irregular destes resíduos causava danos ao meio ambiente. 
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Já os resultados do pós-questionário estão apresentados no Gráfico 2. Percebeu-se que após as 

atividades realizadas com os alunos em sala, os resultados foram surpreendentemente positivos. Na 

questão 1 (Gráfico 2), 95% dos entrevistados responderam ter consciência de que o resíduo eletrônico 

descartado de forma incorreta pode causar danos ao meio ambiente. Na questão 2 (Gráfico 2), quando 

questionados se o projeto promoveu alguma mudança na vida dos alunos em relação os hábitos de 

descarte de resíduos eletrônicos, 89% dos estudantes responderam que mudaram os hábitos de 

descarte desses resíduos e 11% responderam que não mudaram. Também, para compreender se as 

informações que os estudantes adquiriram no projeto transcenderam este espaço e alcançaram 

também os ambientes familiares, foi elaborada uma terceira questão (questão 3). Das respostas 

obtidas dos alunos, 86% dos estudantes afirmaram que obtiveram conversas com seus familiares 

sobre os temas abordados na escola os outros 14% não obtiveram (Gráfico 2). 

 

 
Gráfico 2 – Resposta em porcentual quando questionados aos alunos. (Questão 1) Se os alunos sabiam 

que o descarte irregular destes resíduos causava danos ao meio ambiente. (Questão 2) As informações 

que os alunos receberam durante o projeto do lixo eletrônico se promoveu alguma mudança nas suas 

vida em relação ao descarte dos resíduos eletrônicos. (Questão 3) Sobre as informações que os alunos 

adquiriram no projeto alcançaram também o ambiente familiar. 

 

Através dos resultados acima, em termos gerais, percebeu-se a grande importância que a Educação 

Ambiental possui para o cotidiano dos jovens nas escolas. Sabe-se que o processo de conscientização 

é desafiador e sua finalidade não é algo que seja rápido de alcançar. Esse é um processo longo 

contínuo de construção do conhecimento, onde o envolvimento de todos seja família, comunidade 

escola ou universidade é indispensável. Conforme Dias (2003) a Educação Ambiental é um processo 

por meio do qual as pessoas possam aprender como funciona o ambiente, como dependemos dele, 

como afetamos e como promovemos a sua sustentabilidade. 

Através das respostas dos alunos, percebemos que grande maioria dos estudantes levaram as 

discussões sobre o lixo eletrônico e as seus problemas ambientais para o ambiente familiar. Este fato 

constitui um dos principais objetivos da educação ambiental, que almeja extrapolar o contexto escolar 

e sensibilizar e despertar a consciência crítica das diferentes esferas sociais (CERATI, LAZARINI, 

2009). A educação ambiental é essencial para uma mudança de atitude, sendo que crianças e jovens 

são decisivos para criar uma nova cultura comprometida com o meio ambiente. São principalmente 

os jovens que possuem o efeito multiplicador na família e nas pessoas de seu cotidiano. De tal modo, 

a escola, universidade e os educadores são parte fundamental nessa tarefa (OLIVEIRA, GOMES, 

AFONSO, 2010). 
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CONCLUSÕES 

Este trabalho contribuiu para alertar a comunidade escolar e a sociedade em geral acerca da 

necessidade de mudanças urgentes no modo de vida atual, mudanças estas provenientes não apenas 

da forma de descarte correto do lixo eletrônico, mas também do que se refere a repensar o modos de 

preservação da natureza, de produção e consumo, onde a reciclagem e a reutilização do lixo eletrônico 

são medidas de grande importância para o desenvolvimento sustentável. Percebemos que é de grande 

relevância a realização de projetos sobre educação ambiental na escola, pois é um instrumento de 

incentivo para os estudantes, para a comunidade escolar e para seus familiares, no qual reforça o 

papel do cidadão na mudança de pensamento e comportamento. 
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RESUMO 

O solo é um componente do ambiente natural, que deve ser trabalhado nos conteúdos escolares, pois 

está presente no dia-a-dia das pessoas, com significativa importância para o desenvolvimento das 

civilizações. Como o livro didático ainda é o recurso mais utilizado em sala de aula, muita atenção 

deve ser dada a forma como os conteúdos sobre solos são apresentados, pois diversos estudos 

constataram que o tema solo não é adequadamente abordado nestes materiais. A produção de perfis 

didáticos tem como objetivos levar para a sala de aula aquilo que se é observado nos perfis estudados 

em campo, ou seja, representando seus atributos físicos e morfológicos, facilitando a amostragem e 

a didática dentro da sala de aula, não necessitando ir várias vezes a campo para observa-los. 
 

Palavras-chave: Perfis didáticos, Solo, Educação em Solos. 

 
INTRODUÇÃO 

O solo é um componente do ambiente natural, que deve ser trabalhado nos conteúdos escolares, 

pois está presente no dia-a-dia das pessoas, com significativa importância para o desenvolvimento 

das civilizações. Falar sobre solos vai muito além do que se possa imaginar que ele é. 

Para um melhor conhecimento e entendimento sobre o tema solos, é preciso conhecer como ele se 

forma, ou seja, seu material de origem: as rochas e minerais. Sabe-se que os princípios básicos para 

a sua formação, são os intemperismos químico, físico e biológico, quanto menos intemperizado for o 

material de origem, menos desenvolvido é o solo, isso faz com que se tenham solos mais profundos 

ou poucos profundos. 

Como o livro didático ainda é o recurso mais utilizado em sala de aula, muita atenção deve ser 

dada a forma como os conteúdos sobre solos são apresentados, pois diversos estudos constataram que 

o tema solo não é adequadamente abordado nestes materiais (SILVA et al., 2008; SOUSA et al., 

2014). 

Porém, como nem sempre os livros didáticos apresentam de forma detalhada esse componente 

fundamental para a existência e evolução das gerações, os professores também não o apresentam, 

com isso o Projeto Solo na Escola UFCG/Pombal, vem com uma proposta inovadora para o ensino e 

aprendizagem do solo nas escolas: a produção de perfis didáticos de diferentes classes de solos, 

demonstrando dessa forma as diferenças dos atributos morfológicos e físicos. 

A produção de perfis didáticos tem como objetivo levar para a sala de aula aquilo que se é 

observado nos perfis estudados em campo, ou seja, representando seus atributos físicos e 

morfológicos, facilitando a amostragem e a didática dentro da sala de aula, não necessitando ir várias 

vezes a campo para observa-los, já que muitas vezes essa ida à campo é impossibilitada. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para montagem dos perfis didáticos foram abertas trincheiras de diferentes profundidades e 
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diferentes classes de solos, com o intuito de identificar os horizontes do perfil e em seguida distinguir 

suas características morfológicas e físicas, em seguida foram coletadas amostras de cada horizonte e 

levadas para o Campus Universitário. 

Os perfis didáticos são montados de acordo com uma regra de três simples, conforme demonstra 

abaixo: 

H---------39 

Pf---------X 

 

Onde H representa o tamanho do perfil estudado, 39 representa o tamanho da caixa de vidro usada, 

Pf representa a profundidade do horizonte, e X a profundidade que vou representar na caixa de vidro. 

É importante lembrar que para a montagem do perfil, precisamos iniciar pelo último horizonte, se 

possível o material de origem. 

Após todos os dados coletados, o perfil em campo é montado em caixa de vidro com as dimensões 

de 40 cm de altura por 10 cm de largura. Dessa forma, o perfil é montado, representando seus 

diferentes horizontes, atributos morfológicos e físicos. Porém, quando se é feito o cálculo, só se usa 

39 cm, pois deve-se deixar sobrando 1 cm para evitar que se perca solo ao movimentar o vidro. 
 

Figura 1 – Imagens de alguns perfis didáticos produzidos. Fonte: Arquivo Solo na Escola, 

UFCG/Pombal. 

 
Além dos perfis de solo de diferentes classes de solos, são produzidos perfis que demonstram a 

formação dos solos, desde o material de origem, até a formação de solos mais profundos, como 

produto da alteração das rochas. 
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Figura 2 – Sequência didática da formação dos solos através do intemperismo. Fonte: Arquivo Solo 

na Escola, UFCG/Pombal. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Todo este estudo e desenvolvimento do trabalho em produção de perfis didáticos serviram para 

ajudar aos alunos das escolas do município de Pombal-PB, a entenderem melhor e com maior 

facilidade a formação dos solos e os vários tipos de solos existentes na região, sendo assim dada uma 

maior importância a conservação e uso desse componente indispensável para a sobrevivência 

humana. 

Com esse trabalho, pode-se notar que não basta apenas aplicar conhecimentos científicos para 

o aprendizado, é necessário aplicar o lúdico, tornando-se atrativo para aqueles que participam. Com 

os resultados obtidos, observou-se que os perfis didáticos de solos, contextualizados e aplicados aos 

conhecimentos da gênese e da pedologia, podem levar á um melhor aprendizado do ensino do solo 

nas escolas. 

 
CONCLUSÕES 

Com o desenvolvimento desse trabalho pode-se concluir que o solo quando trabalhado nas 

escolas de forma mais ampla e didática, pode se tornar uma ferramenta de grande importância para o 

ensino e aprendizagem da gênese e pedologia. Incentivando a maior participação dos alunos 

envolvidos e despertando curiosidade na área, fazendo com que se interessem ainda mais sobre o 

assunto em questão. 
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RESUMO 

Este trabalho é parte integrante da Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Geografia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Campus de Francisco Beltrão, linha de 

pesquisa em Educação e Ensino de Geografia. Tem como objetivo geral ressaltar a importância do 

conteúdo de solo na escola e sua integração com os demais conteúdos e  variáveis do espaço 

geográfico, assim como proporcionar, a partir da visão dos professores de Geografia do Ensino 

Fundamental e Médio do município de Francisco Beltrão, um momento de reflexão e sistematização 

sobre práticas pedagógicas vinculadas ao ensino de solos. Para tanto, foi utilizada a metodologia 

do Estudo de Caso, sendo a pesquisa dividia em dois momentos. A aplicação de questionários para 

24 (vinte e quatro) professores, dentre os 40 (quarenta) que trabalham na rede estadual de Francisco 

Beltrão e a realização de entrevistas semiestruturadas com 21 (vinte e um) desses professores. O 

segundo momento é composto pela elaboração da proposta de três oficinas com a sistematização de 

atividades sobre o tema, a partir das indicações dadas pelos professores sobre as necessidades e 

lacunas de materiais de apoio sobre o ensino de solos. Como resultados, pudemos constatar que o 

conteúdo de solos é abordado pelos professores. Verificamos que os professores apresentam ânimo 

na construção metodológica de suas práticas docentes, mas também défices nesse sentido. Por esse 

motivo, a segunda etapa da pesquisa é de suma importância, cujo intento é auxiliar e apoiar esses 

professores em suas demandas. 
 

Palavras-chave: Geografia escolar. Temáticas físico-naturais. Solos. 

 
INTRODUÇÃO 

Entendemos que os conteúdos relacionados à Geografia e, especificamente à Geografia 

Escolar, são ricos e de suma importância para a compreensão de fatores socioambientais do nosso 

cotidiano. O estudo da Geografia Escolar torna-se ainda mais expressivo e dinâmico quando 

relacionado com questões histórico-sociais, características populacionais e de ocupação do espaço 

local. Assim, compreendemos que aspectos físico-naturais e sociais são intrínsecos um ao outro, e 

que tanto os problemas em zonas urbanas quanto os problemas em zonas rurais fazem parte do objeto 

de interesse da educação geográfica. É a partir desse posicionamento que o interesse pela temática 

“Solos” surgiu. 

Sendo assim, o presente trabalho busca evidenciar discussões e reflexões a partir da Geografia 

Escolar, trabalhando com professores do Ensino Fundamental, e buscando soluções para as 

dificuldades de cunho pedagógico e metodológico desses professores no ensino da Geografia, 

aproximando as demandas locais dos conteúdos acadêmicos científicos produzidos nas pesquisas 

sobre solos. 

O ponto de partida para esta pesquisa foi a análise de como o tema “Solos” tem sido ensinado 

no Ensino Fundamental e Médio do município de Francisco Beltrão. Ademais, com este estudo, 

buscamos também sistematizar a contribuição dos professores participantes do estudo em materiais 
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didáticos específicos para o ensino de solos e o estudo do Lugar. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a concretização dos objetivos deste trabalho, escolhemos como metodologia o Estudo de 

Caso. Essa metodologia possibilitou: a) o maior contato entre professores e o objeto de estudo (solo); 

b) o contato entre universidade e a escola; c) a investigação das metodologias utilizadas pelos 

professores do Ensino Médio para a temática dos solos; e d) propor, a partir dos resultados da 

pesquisa, três oficinas para os professores da rede estadual de ensino de Francisco Beltrão – PR. 

É válido ressaltar que a pesquisa qualitativa visa a uma maior comunicação do professor com 

a pesquisa e do pesquisador com o seu objeto de estudo. Assim sendo, 13 (treze) das 16 (dezesseis) 

escolas estaduais de Francisco Beltrão aceitaram participar do trabalho. O município de Francisco 

Beltrão conta com aproximadamente quarenta professores de Geografia que atuam na rede estadual 

de ensino. Assim, aplicamos questionários fechados a 24 (vinte e quatro) professores, e conduzimos 

entrevistas semiestruturadas com 21 (vinte e um) educadores. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O objeto de estudo desta pesquisa é o Solo, e os sujeitos da pesquisa são os professores da 

rede estadual de ensino do município de Francisco Beltrão. São professores que sabem que a 

Geografia integra tanto temáticas sociais, econômicas, culturais, quanto as de ordem física. Esses 

professores sentem também em sua prática cotidiana as dificuldades de conectar esses conteúdos, 

pois os processos formativos (tradicionais) pelos quais passaram refletem em sua prática. 

O gráfico 1 apresenta que 87,5% dos professores entrevistados acreditam não haver 

incentivos suficientes para a formação continuada. Em contra partida, 100% deles declaram dar 

continuação à sua formação. Essa é uma informação importante, pois demonstra que os professores 

se preocupam não só com sua própria formação, mas com a aprendizagem dos alunos. As formações 

refletem na práxis cotidiana. 

O gráfico 2 apresenta que a maioria dos professores estudou solos e a maioria também 

costuma abordar esse tema em sala de aula. Isso indica que o conhecimento base serve para projeção, 

reelaboração e aperfeiçoamento de novos conhecimentos para esse professor. Os depoimentos dos 

professores evidenciam que o tema é trabalhado na maioria das vezes no 6° Ano do Ensino 

Fundamental e no 1° Ano do Ensino Médio. 

Esse dado não desqualifica o trabalho do professor, pois a preocupação apontada por esses 

professores se pauta em apresentar o conteúdo num determinado momento onde os temas se 

relacionem entre si, tentando ao máximo não fragmentar ainda mais um conteúdo que já vem 

fragmentado. O gráfico 3 aponta assim, que 54,16% dos professores aborda às vezes o conteúdo de 

solos. 
Por esse motivo a análise integrada se faz importante. No gráfico 4, 75% dos professores já 

praticam essa abordagem em sala de aula quando o tema é solos. Nesse sentido as falas dos 

professores refletem as tentativas de mudança metodológica; de escolher qual metodologia se adequa 

e se encaixa melhor no ensino atual. Levando em consideração também a trajetória de formação 

profissional e pessoal desse professor, os mesmos evidenciam suas limitações; quase não se houve 

falar em aulas de campo e o recurso com maior disponibilidade é o livro didático. 
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Nesse contexto os professores entendem que é válido aprofundar o conhecimento sobre o 

conceito de Lugar aliado às concepções das Diretrizes Curriculares. Assim, partindo da Diretriz 

Curricular do Estado do Paraná juntamente com o estudo do Lugar e a integração dos elementos 

históricos, físicos e sociais o conteúdo de solos faz sentido. Pois, o aluno pode conhecer diferentes 

tipos de rochas, relevos e solos, mas é preciso que ele entenda muito mais sobre qual a importância 

dessas variáveis nos acontecimentos do seu dia a dia. 

A proposta das oficinas se basearam nas informações, experiências e reflexões dos professores 

e teve como intuito: a) sistematizar atividades; b) apresentar os principais conceitos relacionados aos 

solos, sua evolução e a ação antrópica como agente desencadeador das alterações espaciais e 

temporais; e c) propor ao professor uma forma dinâmica de relacionar os solos aos demais conteúdos. 

As oficinas se estruturam em: Conteúdo específico de Solo; Proposta da oficina (intenção); e 

Sistematização das Atividades. 
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CONCLUSÕES 

Cabe destacar neste trabalho o processo formativo, que resulta na participação do professor 

nos debates envolvendo questões metodológicas e práticas do ensino, elementos de suma importância 

para a reflexão e o planejamento das aulas e construção do conhecimento também por parte do 

professor. Nesta concepção, o professor é pesquisador que utiliza sua prática diária como elemento 

de reflexão, construção e validação dos conhecimentos vinculados ao espaço local, 

consequentemente, o espaço escolar também é espaço para o desenvolvimento de pesquisas e 

trabalhos científicos. Por esse motivo, o vínculo entre os trabalhos realizados nas universidades e na 

escola se torna essencial. 

Assim, destacam-se alguns resultados quanto à formação e as práticas dos docentes: a) procura 

por parte dos professores pela formação continuada; b) as experiências e dificuldades metodológicas 

apresentadas pelos professores; e c) a necessidade de vincular a disciplina de Geografia com a 

abordagem local do espaço. 

A partir do cenário da educação das escolas estaduais do município de Francisco Beltrão, no 

Sudoeste do Estado do Paraná, que as iniciativas para a realização de formação continuada se fazem 

necessárias, pois, os professores estão atentos a esses processos formativos que refletem diretamente 

no desenvolvimento do trabalho docente. Ratificam esta afirmação os resultados obtidos por meio 

dos questionários e entrevistas realizados com os sujeitos dessa pesquisa. Realçamos ainda que, é 

importante que o professor continue evidenciando os aspectos físicos e humanos da Geografia e inter-

relacionando-os. São esses apontamentos que precisam ficar explícitos para os alunos. 
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RESUMO 

O presente trabalho relata as atividades desenvolvidas, bem como os resultados atingidos por meio 

da realização de um projeto de extensão, o qual teve como objetivo contribuir para o conhecimento 

do solo e de métodos para sua preservação no município de Mundo Novo - MS por meio de oficinas 

didáticas desenvolvidas em turmas do ensino fundamental da Escola Municipal Carlos Chagas, 

Mundo Novo-MS. As atividades foram realizadas com as turmas de 7ºA e 7ºB, no segundo semestre 

de 2016, e com a turma do 8ºA, no primeiro semestre de 2017. A execução das oficinas didáticas 

ocorreu por meio de aulas expositivas dialogadas, discussões, aulas práticas e de demonstrações, 

dinâmicas e atividades, possibilitando a participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem. 

Além disso, para auxiliar no processo de ensino, recursos didático-pedagógicos foram utilizados, 

tais como: projetor multimídia, computador, vídeos, textos, maquetes e recursos naturais, com 

destaque as variadas amostras de solo do município e da região. Após as realização das oficinas foi 

perceptível como suas concepções evoluíram em relação ao tema; além disso, todos os alunos foram 

muito receptivos às atividades propostas. Esses resultados ressaltam a importância de se trabalhar 

o tema solo com alunos do ensino fundamental por meio de atividades que possibilitam aos alunos a 

sensibilização e a aprendizagem quanto à preservação do recurso natural que demora para 

“nascer”, não se reproduz e “morre” com facilidade. 
 

Palavras-chave: Educação Ambiental, Educação Básica, Oficinas Didáticas 

 

INTRODUÇÃO 

O solo é um componente essencial do meio ambiente, cuja importância é normalmente 

desconsiderada e pouco valorizada. Além disso, na maioria das vezes a degradação do solo ocorre 

pela falta de conhecimento da importância deste por parte da sociedade. Assim, é necessário que se 

desenvolva uma “consciência pedológica”, a partir de um processo educativo que privilegie uma 

concepção de sustentabilidade na relação homem-natureza (MUGGLER; PINTO; MACHADO, 

2006, p. 733). 

O solo constitui grande parte da terra e é necessário para a vida do planeta Terra. Por outro lado, 

no mundo todo existem muitas práticas que, juntamente com o desenvolvimento científico e 

tecnológico, ocasionam a degradação do solo e, em alguns casos, até a desertificação de grandes 

áreas, tornando o local inabitável (VEZZANI; MIELNICZUK, 2009). 

Diante desse cenário, torna-se importante a educação em solos como forma de educação ambiental, 

uma vez que é um assunto conhecido e familiar às pessoas e com potencial para se consolidar em 

mudanças de valores e atitudes. Nesse âmbito, a realização de oficinas são indiscutíveis 

multiplicadores de trabalhos de educação ambiental na escola por ampliarem o intercâmbio 

Universidade-Comunidade e possibilitarem a construção coletiva e participativa do conhecimento 

(MUGGLER; PINTO; MACHADO, 2006). 

O presente trabalho relata as atividades desenvolvidas, bem como os resultados atingidos por meio 

da realização de um projeto de extensão, o qual teve como objetivo contribuir para o conhecimento 
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do solo e de métodos para sua preservação no município de Mundo Novo - MS por meio de oficinas 

didáticas desenvolvidas em turmas do ensino fundamental da Escola Municipal Carlos Chagas, 

Mundo Novo-MS. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho se refere às atividades desenvolvidas em um projeto de extensão, intitulado 

“Conhecer o solo para cuidar da vida”, realizado de agosto de 2016 a julho de 2017 e cadastrado na 

Pró-reitoria de Extensão Cultura e Assuntos Comunitários - PROEC, da Universidade Estadual de 

Mato Grosso do Sul/UEMS. O projeto foi desenvolvido por acadêmicas do curso de Tecnologia em 

Gestão Ambiental, UEMS- Unidade Universitária de Mundo Novo. 

As atividades foram desenvolvidas na Escola Municipal Carlos Chagas, Mundo Novo-MS com as 

turmas de 7ºA e 7ºB, no segundo semestre de 2016, e com a turma do 8ºA, no primeiro semestre de 

2017, atendendo por volta de 50 alunos. 

Inicialmente, foi elaborado e aplicado um questionário aos alunos participantes do projeto com o 

objetivo de investigar os conhecimentos prévios destes alunos sobre o tema em questão. Em seguida, 

utilizando os resultados obtidos por meio do questionário, quatro oficinas didáticas foram planejadas 

e executadas. Cada oficina didática teve duração de 2h/a e abordaram: formação do solo e seus 

constituintes; a importância do solo para os seres vivos; morfologia dos Solos - tipos de Solos; 

degradação, contaminação e preservação do solo e sua interação com a água. A execução das oficinas 

didáticas ocorreu por meio de aulas expositivas dialogadas, discussões, aulas práticas e de 

demonstrações, dinâmicas e atividades, possibilitando a participação ativa dos alunos no processo de 

aprendizagem. Além disso, para auxiliar no processo de ensino, recursos didático-pedagógicos foram 

utilizados, tais como: projetor multimídia, computador, vídeos, textos, maquetes e recursos naturais, 

com destaque as variadas amostras de solo do município e da região. 

Para encerramento das atividades, o mesmo questionário aplicado ao iniciar o projeto foi aplicado 

novamente aos alunos participantes do projeto para verificar a evolução conceitual destes, bem como 

investigar as suas percepções em relação às atividades desenvolvidas. Os dados foram analisados 

quantitativamente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao iniciarmos o projeto, foi possível verificar que os conhecimentos prévios dos alunos acerca 

do tema eram de âmbito geral e, na maioria das vezes, errôneos, como, por exemplo: 

“Solo é a terra onde pisamos”. 

“O solo é formado por vários materiais”. 

“O solo é formado por vários tipos de terras”. 

 

Entretanto, após as realização das oficinas foi perceptível como suas concepções evoluíram em 

relação ao tema, os quais passaram a utilizar novos termos e conceitos, bem como demonstraram 

compreensão do processo de formação do solo, da constituição e importância do solo para a 

sobrevivência da espécie humana: 

“O solo é formado por ação do intemperismo na rocha matriz”. “O solo é partículas de rochas 

degradadas”. 

“Existem diferentes partículas de solo como areia, argila e silte”. 

“Devemos conservar o solo, pois dependemos dele para nossa sobrevivência, moradia, 

alimentação matéria prima entre outros”. 

“Existem diferentes tipos de solo pois existe diferentes climas no mundo”. 
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Também foi satisfatória a avaliação que os alunos fizerem em relação ao projeto, os quais 

destacaram: “Eu adorei todas as atividades realizadas, aprendi muito com elas”; “Adorei as aulas fora 

de sala, pois não fazemos isso com frequência”; “Gostei das explicações (...), me fez mudar de ideia, 

antes das oficinas gostaria de fazer medicina agora pretendo fazer agronomia”. Portanto, após tais 

respostas, constatou-se que foi atingido o objetivo geral do projeto. 

 

CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos ressaltam a importância de se trabalhar o tema solo com alunos do ensino 

fundamental por meio de atividades que possibilitam aos alunos a sensibilização e a aprendizagem 

quanto à preservação do recurso natural que demora para “nascer”, não se reproduz e “morre” com 

facilidade. 
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RESUMO 

O tema solos deve ser trabalhado nas escolas desde as primeiras séries e a aprendizagem ativa, por 

meio de metodologias dialógicas, pode contribuir para o estudante examinar fenômenos, explorar 

informações e ampliar suas potencialidades e criatividade, despertando interesse e a 

participatividade em sala de aula. O trabalho tem como objetivo apresentar a prática pedagógica da 

Feira do Solo, realizada pelo Projeto Solo na Escola/UFCG, no município de Sumé, Cariri do estado 

da Paraíba, como metodologia para disseminar conceitos sobre o solo no Dia Mundial do Solo. São 

organizadas exposição de maquetes, apresentação de painéis, visitas ao laboratório itinerante da 

vida do solo, exibição do cinema do solo e do teatro do solo e realizadas oficinas de pintura com 

tinta de terra. As visitações tem sido cada ano mais frequentes e mais expressivas e a proposta da 

Feira do Solo tem funcionado como importante metodologia para socialização de conceitos sobre o 

solo, sobretudo porque a aprendizagem é feita de forma lúdica, engraçada, descontraída, dialogada 

e participativa. O interesse demonstrado por professores e estudantes permite considerar a eficiência 

da metodologia e ampliar as ações para inserção da discussão da temática em sala de aula, pela 

adoção de diferentes práticas que venham a repercutir na popularização do ensino do solo nas 

escolas. 

 

Palavras-chave: Educação em solos, ensino de solo, prática pedagógica, popularização.. 

 
INTRODUÇÃO 

O mundo mudou. Mudaram as perspectivas educacionais. As novas tecnologias trouxeram 

oportunidades inovadoras para o sistema educacional. Palestras e leituras tradicionais não despertam 

o interesse dos estudantes, ao contrário das ações que envolvem metodologias alternativas, com 

atividades interativas, práticas e dialógicas (AMBROSE et al., 2010). 

Estudos mostram que uma maior aprendizagem ocorre quando os alunos são participantes ativos 

do processo de ensino (FREEMAN et al., 2014). Por exemplo, quando há interação nas atividades 

escolares, através do uso de atividade multisensorial, envolvendo aulas de campo, jogos, exibição de 

filmes, apresentações teatrais, construção de maquetes e visitas extraclasse, as informações 

transmitidas são decodificadas de maneira diferente no cérebro, havendo um ganho de aprendizagem 

muito maior do que por meio da escuta passiva (PERSELLIN; DANIELS, 2014). Por outro lado, a 

contextualização do ensino será estratégia para aprimorar a aprendizagem (RICARDO, 2000). 
Quando o assunto é o ambiente natural, o tema solos normalmente não tem sido considerado em 

seus múltiplos aspectos, o que pode contribuir para a desvalorização e a falta de sensibilização dos 

educandos, sobretudo quando se considera o avanço da degradação (MUGGLER et al, 2006; LIMA et al, 

2007). 

As práticas pedagógicas que trabalham coma criatividade e a interatividade, como as feiras de 
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ciências, permitem maior integração e pariticpação dos educando, despertando a curiosidade, 

devendo ser exploradas nas atividades de popularização do ensino de solos (MANCUSO, 2000). 

Tendo isso em mente, incorporamos às ações do Projeto Solo na Escola/UFCG a Feira do Solo, 

atividade que acontece anualmente nas escolas do Cariri paraibano, para comemorar o Dia Mundial 

do Solo (05 de dezembro), considerando a urgência de disseminar conceitos sobre solos face ao 

avanço da degradação desse valioso recurso ambiental e ao desconhecimento de sua importância por 

grande parte da população, que tem uma compreensão muito limitada dos servições ecossistêmicos 

do solo e da necessidade de conservá-lo e protegê-lo. 

Objetiva-se apresentar as atividades desenvolvidas durante a Feira do Solo, que acontece no 

município de Sumé, Cariri do estado da Paraíba, como prática pedagógica para disseminar conceitos 

sobre o solo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A Feira do Solo acontece no Dia Mundial do Solo (05 de dezembro), como culminância das ações 

de popularização do ensino do solo, conduzidas nas escolas do município de Sumé (PB) e cidades 

circunvizinhas ao longo do ano. O ambiente é a microrregião do Cariri Ocidental, Bacia Hidrográfica 

do Rio Paraíba, Semiárido do Estado da Paraíba, Bioma Caatinga, onde, de maneira geral os solos 

são, predominantemente, pouco desenvolvidos (jovens), pouco profundos, argilosos, pouco 

lixiviados, apresentando domínio de erosão e probabilidade de salinização, todavia, com fertilidade 

variada, apresentando boas condições para o desenvolvimento da agricultura, com destaque para os 

Luvissolos, Neossolos e manchas de Cambissolos e Argissolos (BRASIL, 1972; EMBRAPA, 2013). 

A Feira do Solo é organizada para recepcionar os visitantes para visitação dos diversos ambientes, 

compostos por maquetes, expositores, posters, sala de jogos, laboratório itinerante da vida do solo, 

geocine, ateliê da geotinta e o palco da apresentação do Teatrinho do Solo. A proposta é dialogar 

sobre a formação, constituição, classificação, funções, usos e conservação do solo, de forma lúdica e 

descontraída. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Espaço de visitação 

A visitação tem início com a maquete do vulcão, quando os monitores recepcionam os visitantes 

e iniciam o diálogo sobre o ciclo das rochas e os fatores de formação. A seguir a visitação segue para 

os expositores das práticas de conservação do solo, onde é possível observar e manusear as 

minicomposteiras e minhocario. São apresentados os painéis com outas práticas conservacionistas, 

como curvas de nível, barramento, adubação verde e biofertilizantes. Há uma estrutura feita com 

recipientes de plástico (pingômetro), para que os visitantes verifiquem as perdas de solo em função 

do desmatamento e atentem para a importância da cobertura morta. 

Em uma sala de convivência os visitantes podem conhecer o Ateliê da Geotinta com a coleção de 

cores do solo e a colorteca Solos do Brasil e Solos do Mundo, além de participar de oficinas de pintura 

com tinta de terra, momento em que a criatividade flui e desperta nos participantes um momento de 

grande entusiasmo pela possibilidade de criar e inovar na pintura ecológica. 

A coleção de pôsteres ‘Solos do Brasil’ apresenta para os presentes as imagens dos perfis das 

ordens dos solos do país, segundo o Sistema Brasileiro de Classificação do Solo (EMBRAPA, 2013), 

encantando a todos pelo colorido e particularidades, chamando igualmente a atenção para a 

nomenclatura. 

Outro espaço que chama a atenção dos visitantes é o Laboratório Didático do Solo, montado para 

que os presentes possam ter acesso à biologia do solo, exibindo um pouco da mesofauna edáfica, vista 

em microscópio. 

O geocine é a proposta do cineminha do solo, onde é feita a exibição de vídeos, minidocumentários 
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e filmes que abordam o tema da degradação e conservação dos recursos do solo, produzidos pela 

FAO-ONU-SBCS ou vídeos educativos encontrados na internet. A sala de exibição é montada de 

forma temática, com as paredes decoradas como um perfil do solo, inclusive com estruturas como 

raízes e organismos, para que os presentes se sintam imersos no ambiente edáfico. 

Finalmente é feita a apresentação do Teatrinho do Solo, onde os personagens do solo (o agricultor 

Zé do Mato, a estudante de Agroecologia Jureminha, a mascote do Projeto Solo na Escola/UFCG, a 

minhoca Paspim e a formiguinha Fu) conversam animadamente e de forma descontraída com os 

visitantes sobre a importância de cuidar do solo. 
 

Figura 1 – Apresentação do Teatrinho do Solo na V Feira do Solo. 

 

Ações colaborativas com professores 

A Feira do Solo aproxima os docentes da necessidade de ampliar as discussões sobre a abordagem 

do tema solos nos conteúdos escolares, apresentando-o solo como recurso integrador do ambiente 

natural e antropizado. 
A metodologia tem colaborado com professores das escolas de ensino fundamental e médio, em 

diversos municípios, que buscam as ações do Projeto Solo na Escola/UFCG para incrementar as feiras 

de ciências e atividades escolares. 

Os professores ralatam que a Feira do Solo tem ajudado a despertar a atenção destes para o tema 

solo, trazendo novas oportundiades de diálogo. Há a proposta de inserção da metodologia no 

planejamento anual escolar como instrumento auxiliar na formação do estudante, tendo em vista que 

as atividades realizadas propiciam o contato com o conhecimento científico e maior familiaridade 

com a ciência do solo, bem como o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para 

a formação cidadã. 

 

CONCLUSÕES 

A proposta da Feira do Solo tem funcionado como importante metodologia para socialização de 

conceitos sobre o solo, sobretudo porque a aprendizagem é feita de forma lúdica, engraçada, 

descontraída, dialogada e participativa. Além disso, é perceptível o caráter massificador e inovador 

da proposta para a popularização da Ciência do Solo. 

É importante ressaltar que o processo da ludicidade é artifício indispensável para desenvolver 

conceitos sobre os recursos ambientais, sobretudo se for possível ao educando interagir naturalmente, 
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deixando aflorar suas vivências. 

Em função da ausência de atividades mais pontuais sobre solo, torna-se urgente insistir na 

necessidade de se avançar na discussão de ações que venham a repercutir na popularização do ensino 

do solo nas escolas, com metodologias que estimulem o aprendizado, preparando os alunos para se 

tornar administradores do solo. 
 

Agradecimentos: PROPEX UFCG, Escolas participantes. 
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RESUMO 

A atividade de ensino deve trazer alegria e satisfação, estimulando a criatividade e a participação 

dos educandos. O tema solo deve ser trabalhado desde as primeiras séries, de maneira a permitir o 

despertar para a conservação. Para conhecer o solo, recurso natural que sustenta a vida, diferentes 

estratégias devem ser estabelecidas, de maneira a tornar a prática proveitosa e geradora de novas 

posturas. O objetivo do trabalho é apresentar resultados das atividades de aula de campo realizadas 

no perfil do solo, como estratégia do Projeto Solo na Escola/UFCG, durante as visitas orientadas 

ao Espaço de Educação em Solo da UFCG, para popularização do ensino de solos. Os monitores do 

Projeto orientam os visitantes de maneira interativa, com atividades práticas que envolvem a 

descrição de um perfil do solo, onde os presentes recebem informações e participam das atividades 

de identificação da cor e da consistência do solo. Ao longo das visitas percebe-se que a metodologia 

de aula de campo, fazendo uso de um barranco, pode ser uma importante estratégia para disseminar 

conceitos sobre solos, sobretudo por funcionar como atividade lúdica que estimula a participação e 

o interesse por este valioso recurso natural. 

 
Palavras-chave: Educação em solos, Morfologia, Metodologia. 

 
INTRODUÇÃO 

O solo é um recurso ambiental complexo, dinâmico, que ocupa a maior parte do manto superficial 

das extensões continentais do nosso planeta, contém matéria viva e podem ser vegetados na natureza 

(EMBRAPA, 2006). 

A Educação em Solos é uma proposta de Educação Ambiental, onde se enfatizam conteúdos 

pedológicos e percepções relativas à interação do solo com os demais componentes do meio ambiente, 

além de suas características e princípios, tendo como objetivo trazer o significado da importância do 

solo à vida das pessoas, além de desenvolver e consolidar a sensibilização de todos em relação à 

conservação, uso e ocupação sustentável como processo de transformação, que necessita ser dinâmico 

permanente e participativo (MUGGLER et al., 2006). 

Nesse cenário, as estratégias que envolvam as aulas de campo podem apresentar um caráter 

inovador para a promoção da aprendizagem sobre conhecimento do perfil didático do solo, onde as 

características morfológicas do solo podem ser observadas e manuseadas pelos educandos. 

O perfil do solo é a seção vertical que vai da superfície ao material de origem (rocha) onde é 

possível verificar a sobreposição das camadas, que se diferenciam em cor, texturas, profundidade, 

dentre outras características. 
Diversas características são observadas na descrição morfológica de perfil, sendo que as principais 

são: textura, estrutura, consistência, transição, espessura dos horizontes e cor (LEPSCH, 2010). O 

Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2006), aponta a cor como valor 

diagnóstico e configura como classe taxonômica no 2º nível categórico (subordem) na distinção de 
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importantes classes de solos. 

O trabalho objetiva apresentar a metodologia de visita ao perfil didático do solo como estratégia 

para contextualizar os conteúdos escolares e promover diálogos sobre os recursos edáficos para 

crianças do ensino fundamental, visando a valorização e conservação ambiental no Semiárido. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A atividade foi organizada no Perfil Didático do Solo do Espaço de Educação em Solos da UFCG 

(campus de Sumé), onde são realizadas visitas orientadas com escolares para conhecer a 

complexidade do solo, por meio das características morfológicas. Nas atividades os monitores do 

Projeto Solo na Escola/UFCG trazem informações sobre as principais características morfológicas, 

como cor, estrutura e consistência do solo, com atividades participativas, macerando-se torrões e 

realizando-se os testes 'in loco'. Depois a visita é encerrada fazendo-se considerações sobre a 

degradação e conservação do solo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As visitas ao Perfil do Solo acontecem sempre em clima de muito entusiasmo e animação, pois 

que esta é uma ferramenta inovadora para os educandos. Ao observar o Perfil de Solo os visitantes 

são inseridos na discussão sobre a complexidade da morfologia do solo e de sua dinâmica enquanto 

recurso natural que sustenta a vida (Figura 1). 

 

Figura 1. Visão geral da visita ao Perfil Didático do Solo. 
 

É visível o interesse dos visitantes por demonstrar interessem em participar de todas as etapas da 

descrição morfológica (LEPSCH, 2010), buscando interagir para os testes de textura e consistência e 

e da identificação da cor e da textura. Nas atividades de análise da morfologia do solo, os monitores 

retiram amostras de torrões (estruturas do solo) e entregam aos educandos para serem maceradas, de 

modo a se perceber a presença de areia e argila, fazendo-se considerações sobre as limitações e 

necessidades dos solos arenosos e argilosos para a adoção de práticas conservacionistas que visem a 

sustentabilidade da produção agrícola e conservação desse valioso recurso. Essas ações são 

importantes para tornar o ensino de solos mais atrativo (FRASSON; WERLANG, 2010; PAVANI, 

2013). 

A seguir, fazendo uso da Carta de Cores de Munsell (MUNSELL, 2000), os monitores orientam 

os educandos sobre a cor do solo, auxiliando na determinação dessa característica e informando sobre 
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a diversidade de cores do solo, origem das cores e as ligações com os nutrientes e com a necessidade 

de uma alimentação rica em vegetais, além de introduzir aspectos das potencialidades de uso não 

agrícola do solo (Figura 2). 
 

Figura 2. Determinação da cor do solo no Perfil Didático do Solo. 

 

Além da contextualização com as características morfológicas do solo, os monitores apresentam 

informações sobre a dinâmica da água, a distribuição das raízes, a presença dos organismos do solo 

(macro, meso e microfauna do solo). 

A maioria dos educandos que visitam o Espaço de Educação em Solos do campus da UFCG em 

Sumé são oriundos da zona rural, onde os problemas com a degradação do solo são mais presentes. 

Nas visitas, durante as interações, muitos trazem para a discussão os problemas que estão sendo 

vividos nas propriedades que vivem ou fazem relatos dos usos indevidos do solo, solicitando alguma 

solução para que possa ser repassada para seus pais. 

Diante dessa realidade, é possível considerar a importância que o uso de metodologias inovadoras 

e dialógicas tem no sentido de contribuir para a disseminação dos conceitos do solo e para a formação 

cidadão, numa proposta contextualizada com a região. 

 

CONCLUSÕES 

A adoção de metodologias dialógicas e participativas como o Perfil Didático do Solo permite a 

troca de conhecimento entre os educandos visitantes e os monitores, tendo um efeito pedagógico 

bastante expressivo e dando grande visibilidade a popularização do conhecimento do solo. 

As atividades lúdicas propiciam a vivência plena, integrando a ação. Além da interação e troca de 

conhecimentos promovida pela equipe de monitores, os educandos se inteiram das técnicas que vão 

auxiliar na resolução dos problemas de seu cotidiano, em orientações contextualizadas com sua 

realidade. Nesse sentido, a atividade realizada no perfil do solo estimula o aprendizado e o interesse 

por este valioso recurso natural. 
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RESUMO 

As atividades de pinturas com solos são práticas educacionais complementares, de caráter lúdico e 

objetivo, que auxilia na criação de diversas percepções sobre as ciências dos solos. Na educação 

básica, os solos são, normalmente,tratados como perfis únicos e simples, desvalorizando a variedade 

e complexidade desses, à vista disso, as atividades de extensão - Oficina de Pintura com Solos - 

tiveram como proposta central democratizar o estudo das ciências do solo para professores, alunos 

e funcionários das escolas de ensino fundamental e médio, trazendo uma melhor compreensão à 

respeito da pedogênege e seus fatores, além da educação ambiental e uso racional dos recursos. 

Realizaram-se as dinâmicas no Distrito Federal, nos municípios de Posse - GO e Petrolina – PE, 

sendo notável em todas as instituições visitadas o envolvimento dos alunos com os tópicos tratados. 

Como fruto, têm-se uma alternativa que permitiu a divulgação e sensibilização sobre os solos, suas 

interações com o ambiente e sua importância para a produção sustentável de alimentos. Além de 

permitir que educadores e educandos discutissem sobre a diversidade de perfis e suas características 

a partir das obras confeccionadas. 
 

Palavras-chave: Ciência do solo, Extensão, Prática Educacional. 
 

INTRODUÇÃO 

A Embrapa define solo como “uma coleção de corpos naturais, constituídos por partes sólidas, 

líquidas e gasosas, tridimensionais, dinâmicos, formados por materiais minerais e orgânicos que 

ocupam a maior parte do manto superficial das extensões continentais do nosso planeta”. Definir, 

classificar e entender as dinâmicas desse sistema não é tarefa fácil, pois envolvem diversas variáveis. 

Por consequência, transmitir esses conhecimentos na educação básica torna-se difícil tendo em vista 

que os livros didáticos disponíveis não abordam esse assunto de maneira ideal e até mesmo a 

formação dos profissionais de educação são deficitárias nesse sentido, conforme tratado por 

FALCONI (2004, p.37). 

A cobertura pedológica é um meio repleto de cores que apresentam variações verticais e 

laterais. Foi esta diversidade em pigmentação do solo que possibilitou a efetivação das Oficinas de 

Pintura, que são propostas, por nós desenvolvidas, de popularização das ciências dos solos, já que 

visam a difusão dos seus papéis históricos desde a arte até os diversos usos deste recurso, conservação 

e educação ambiental. 

As oficinas, portanto, trabalham os usos que o solo pode ter. E tiveram por finalidade 

sensibilizar estudantes e professores para a presença de diversos elementos paisagísticos, a fim de um 

entendimento acerca dos fatores de formação dos solos, atributos e interação dos mesmos com a 

paisagem. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Para um bom resultado das oficinas levou-se em consideração o espaço para a realização, bem 

como os recursos disponíveis na escola como papel/telas e pincéis essencialmente. No Quadro 1, 

encontram-se listados os principais materiais para a confecção da tinta. Foram apresentadas aos 

estudantes, dos diferentes níveis da educação básica, as etapas de confecção e manuseio, procurando 

sempre diminuir o desperdício com a elaboração coletiva das tintas para que os alunos pudessem 

trocar entre si, trabalhando também a interação e envolvimento. 
 

Quadro 1 - Lista de materiais necessários para o preparo da tinta. 

 

Preparo do Solo 

As amostras de solo utilizadas nas oficinas foram coletadas em diversas regiões do Distrito 

Federal e entorno com o estado de Goiás. Após a coleta do material, este passou por um processo de 

secagem e separação das raízes, concreções e fragmentos para facilitar o destorroamento e 

peneiramento. Os alunos quebraram a estrutura dos agregados, este material mais fino pode ser usado 

tanto em telas como em papel; quando se trata de granulometria mais grosseira, prefere-se o uso em 

papel por permitir melhor fixação. 

Procurou-se esclarecer, durante essa etapa, todas as características físicas do material - 

textura, estrutura e cor que são relativamente mais fáceis de se reconhecer em diferentes níveis 

escolares, desde mais básicos até o médio, e trazem ainda mais lucidez ao tema por trabalhar com os 

sentidos dos alunos, principalmente tato e visão. As amostras destorroadas tinham como objetivo 

compreender e reconhecer as texturas dos solos, enquanto que as amostras não destorroadas, foram 

utilizadas para elucidar a organização dos agregados do solo - a estrutura. 

 

Preparo da Tinta e Uso 

Algumas questões devem ser levadas em consideração para o preparo da tinta: 1) As amostras 

têm que estar livre de cascalhos, raízes, fragmentos de rochas e outros materiais grosseiros que não 

aderem a superfície pintada; 2) Existem várias maneiras de produzir tinta, seja com água, têmpera 

(com ovo), cola branca, etc. 3) A viscosidade da tinta depende do tipo de solo utilizado, levando 

sempre em conta as peculiaridades de cada tipo, como teores de argila, silte e areia e 4) Tanto os solos 

argilosos quanto os arenosos podem ser usados para fabricação de tintas. 

O preparo da tinta consiste na mistura de duas partes de solo peneirado, duas partes de água e 

uma parte de cola branca, para agregar. “Parte” é qualquer recipiente usado para medir, desde que 

siga a proporção; aconselha-se o uso de recipientes de 50ml. A quantidade de solo, água e cola pode 

variar em função da textura do solo, o que pode exigir mais ou menos água e/ou cola para resultados 

satisfatórios, normalmente solos mais arenosos necessitam de mais cola e água para melhor aderência 

à superfície. Segundo CAPECHE (2010, p. 24) “A qualidade da tinta, bem como sua maior 

- recipientes para o preparo da tinta e 

lavagem dos pincéis (potes, vidros ou 

copos descartáveis); 

- peneira pequena (retirada dos 

materiais grosseiros); 

- tela ou papel; 

- panos e vidros com água para 

limpeza dos pincéis e mesa; 

- amostras de solos destorroadas; 

- amostras de solos não destorroadas; 

- cola branca tipo escolar; 

- água limpa; 

- dosadores (colher de sopa ou copos 

plásticos); 

- pincéis; 

- jornais e/ou revistas. 
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capacidade de tingimento, estão relacionadas com o teor de argila [...] Solos de textura média [...] 

possuem capacidade de tingimento menor, pois suas partículas não “soltam tinta” em quantidade 

adequada”. 

As dinâmicas foram desenvolvidas nos anos de 2016 e 2017. No Distrito Federal, ocorreram 

em junho de 2017 em escola pública de nível fundamental e em outubro de 2017  na III Olimpíada 

Brasileira de Geografia e I Olimpíada Brasileira de Ciências da Terra, realizadas na Universidade de 

Brasília. No município de Posse - GO, foram realizadas em junho de 2016 e maio de 2017 em escola 

particular de nível médio; ainda em Goiás. Em Petrolina, Pernambuco, foi feita em setembro de 2017 

em escola pública de nível médio. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A discussão sobre solos no ensino é de fundamental importância, pois são a base dos 

ecossistemas terrestres, fulcro à produção de alimentos e matéria-prima para a engenharia civil. Por 

isso, apontou-se sua importância e destacou-se as questões que envolvem o uso inadequado; 

principalmente os processos erosivos e poluição. Quando tratado na educação básica, os solos não 

são correlacionados à outras vertentes geográficas (cartografia, geomorfologia, ciclo hidrológico, 

domínios morfoclimáticos, agricultura e segurança alimentar) como pôde ser observado em livros 

didáticos utilizados na educação básica do Distrito Federal e em conjunto com o artigo produzido por 

SOUZA & MATOS (2012). Por ser um desafio tratar do tema, a oficina foi aplicada como uma 

alternativa que permitisse a possibilidade da produção e construção de aprendizagem e gerar 

afinidade com o conteúdo, rompendo, com os métodos tradicionais de educação bancária, criticados 

por FREIRE (1996). A pintura com solos é interdisciplinar tratando da Geografia, Educação 

Ambiental, História e Artes e têm como objetivo propor novas metodologias para educação básica. 

Estas oficinas portanto precisavam sensibilizar os ouvintes não somente aos solos e seu uso, mas 

também à presença e relação dos diversos elementos paisagísticos. Portanto, é necessário entender o 

contexto espacial das amostras trabalhadas, pois suas características são provindas do ambiente de 

formação, condições climáticas e atividade biológica - resultando diferentes cores e tonalidades nos 

perfis. Assim, é importante que os alunos associem a evolução da pedogênese com as dinâmicas 

ambientais, estreitando o vínculo das áreas levantadas no 

ensino de geografia física. 

No município de Posse - GO foi aproveitada como atividade complementar ao conteúdo visto 

em sala de aula, processo de formação dos solos. Por se tratar de uma escola particular com mais 

recursos, os alunos costumam fazer saídas de campo e a oficina trouxe aspectos que não tinham sido 

trabalhados ainda como textura, estrutura e cor, além da distribuição espacial dos solos e impactos 

das atividades antrópicas nestes. No nível fundamental, a prática lúdica de pintura com solos 

propiciou aos alunos desenvolvimento da imaginação e criatividade. No Distrito Federal, a escola 

participante selecionou algumas turmas do fundamental I para a oficina. Interessante notar como as 

crianças tiveram uma percepção diferente dos alunos do ensino médio, em relação às cores e texturas 

do material. 

No município de Petrolina - PE, a oficina foi introdutória ao conteúdo de solos, abordando 

com maior ênfase questões relacionadas aos processos intempéricos e pedogênese Apenas uma turma 

do primeiro ano do ensino médio participou e teve a responsabilidade de transmitir os conhecimentos 

e realizar a oficina com as demais turmas, propagando assim a atividade e promovendo a integração 

dos alunos. Nas Olimpíadas participaram alunos, professores-coordenadores e representantes das 

escolas de todo o Brasil. Com elas, procurou- se abordar com mais ênfase às ciências dos solos, tendo 

em vista o conteúdo cobrado nas provas. Desse modo, a oficina serviu para que os alunos tivessem 

também uma percepção melhor do âmbito acadêmico. 
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Acredita-se que as oficinas possam trazer uma melhor compreensão a respeito da pedogênege 

e seus fatores, além da educação ambiental e uso racional dos recursos. Foi observado certa resistência 

ao tópico tratado, principalmente pelos alunos do ensino médio. Às vezes, isso é dado pelo 

mecanicismo ao se tratar das ciências dos solos em sala de aula, onde a exposição de conteúdos sem 

objetividade e aplicação clara dos conhecimentos é deficiente. Portanto as oficinas desempenharam 

o papel de acesso a abordagem de temas diversos relacionados e centrados nos solos de forma a evitar 

o desprazer em ambiente escolar. Ao final, despertou reflexões sobre as práticas educacionais, sendo 

um indicador da importância de atividades dinâmicas e educativas. 

 

CONCLUSÕES 

O presente trabalho procura ressaltar a importância da criação de novas metodologias de 

ensino, tendo em vista que o processo de aprendizagem deve levar o aluno à construção gradativa do 

conhecimento, a partir de um fazer científico (CURVELLO e SANTOS, 1993 apud CAPECHE, 

2010). Em todas as escolas onde a atividade foi desenvolvida percebeu-se um grande envolvimento 

dos alunos. Contudo, algumas questões foram levantadas e até agora não foram contornadas, tais 

como as complexidades de inclusão das crianças com deficiências cognitivas, pois a atividade 

depende muito da capacidade visual. O desperdício também é uma realidade, visto que as tintas 

produzidas não podem ser reutilizadas. Apesar do incentivo em redução e compartilhamento das 

mesmas, ainda não se tem resultados satisfatórios, pois uma boa parte é jogada fora. Isso posto, as 

Oficinas puderam discutir valores sociais, ambientais, habilidades e principalmente a conservação do 

meio ambiente. 
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RESUMO 

O solo é base para vida no planeta, garante segurança alimentar, recursos hídricos e energia. Frente 

à importância do solo, o objetivo deste estudo foi utilizar o solo como tema para a formação de 

estudantes no Ensino Fundamental, demonstrando sua influência no ambiente através da coloração. 

Na Universidade Federal de Santa Catarina, campus de Curitibanos, foram desenvolvidas atividades 

com crianças de 8 a 12 anos, abordando conceitos de formação  e atributos morfológicos que 

compõem o solo como a cor. Realizaram-se atividades expositivas sobre o tema solo e sua influência 

na paisagem, e práticas com a determinação da cor do solo utilizando a carta de Munsell. Os 

estudantes exploraram conceitos de matiz, valor e croma de distintas amostras de solo, utilizando 

papel e lápis de cor. Ao indagar os estudantes quanto à nomenclatura dada as cores do solo que 

analisaram, constataram-se diversas respostas. Para esclarecer a divergência de respostas, 

desenvolveu-se um diálogo sobre os diferentes tipos de solos quanto ao relevo, vegetação e condições 

climáticas além da percepção do olho humano. Sendo assim, o tema solo trabalhado com a 

determinação de suas cores possui caráter interdisciplinar, permitindo integrar conhecimentos 

comuns às várias disciplinas de sala de aula e a vivência do dia a dia que os envolve a escrever, 

calcular e observar a paisagem e suas interações, recriando a ideia de que o recurso solo é 

importante diante da sua cor e pilar para  os ecossistemas. 

 

Palavras-chave: Pedologia, Cores do solo, Educação 
 

INTRODUÇÃO 

O solo é um elemento de extrema importância no meio em que vivemos um recurso natural que 

lentamente se renova. Serve de base para sustentação de edificações, base para produção de alimentos, 

recursos hídricos, energia além de abrigar uma rica biodiversidade. Porém, seu conceito varia de 

acordo com o ponto de vista de quem o define. Para profissionais da agricultura o solo é visto como 

fonte de renda, para outros profissionais, é visto como sustentação de obras. Já para uma criança, o 

solo é visto de forma abstrata, devido à falta de contato no dia a dia, ainda mais, se vive no meio 

urbano (OLIVEIRA, 2014). Trabalhar os conceitos básicos sobre o tema solo de forma didática como 

as cores, os minerais, a textura, os organismos que nele habitam e observações da paisagem, 

despertam o interesse e curiosidade científica das crianças. Dessa forma, é possível expor a 

importância do recurso solo de modo a sensibilizar a sociedade quanto aos problemas ambientais que 

o solo vem suportando, como a erosão, perda da fertilidade natural, salinização e degradação 

(EDUCERE XII CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2015). 

Diante desse contexto, busca-se orientar as crianças através da “consciência pedológica” por meio 

de um processo educativo onde é possível ampliar o conhecimento e dar importância ao recurso solo, 

popularizando a ideia de quão este recurso é fundamental para garantir os processos naturais no 

ecossistema (MUGGLER et al, 2006). Assim, o objetivo deste trabalho foi expor o tema solo, através 

de sua diversidade de coloração pela determinação de cores, como um instrumento pedagógico para 

a construção de conhecimento mostrando sua importância no meio. 

 

mailto:luiza.mantica@gmail.com
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MATERIAL E MÉTODOS 

No laboratório de Geomática da Universidade Federal de Santa Catarina no campus de 

Curitibanos, foram desenvolvidas atividades de pesquisa e extensão com crianças do Ensino 

Fundamental de escolas particulares e públicas da cidade de Curitibanos, Estado de Santa Catarina. 

As atividades realizadas foram executadas sob a supervisão de estudantes de graduação e mestrado. 

Foram 10 turmas totalizando mais de 200 estudantes, compreendendo as idades de 8 a 12 anos. Em 

um primeiro momento realizaram-se aulas expositivas, onde foram abordados temas como a 

importância do recurso natural solo, conceitos de formação e atributos que compõem o solo como a 

cor, textura e a mineralogia. Para isso houve a observação de paisagens do estado de Santa Catarina, 

através de imagens. Nessa atividade, os estudantes observaram a cobertura do solo e seus diferentes 

usos, buscando propor hipóteses com investigação para o que observaram através da aplicação do 

método científico. Em seguida na prática, foi trabalhada a determinação da cor do solo utilizando a 

carta de Munsell, método clássico para a determinação de cores do solo. Em placas de Petri foram 

observadas as cores dos solos da mesorregião serrana do estado de Santa Catarina, sendo eles 

classificados como Cambissolos, Latossolos e Neossolos. Os estudantes exploraram a carta de 

Munsell, os conceitos de matiz, valor e croma com as cores das amostras. Logo, escreveram as 

nomenclaturas das cores em uma folha de atividades (Figura 1). Foram usados também, lápis de cor 

para que os estudantes buscassem reproduzir a cor do solo identificada. 

 

 
Figura 1- Aula expositiva e prática sobre as cores do solo com os estudantes. 

 

Após as práticas, foram realizadas discussões sobre as cores, e as razões para encontrarmos solos 

nas cores em vermelho, amarelo ou cinza. A importância da mineralogia do solo e os fatores do relevo 

e do clima também foram apresentados e discutidos com os estudantes usando materiais didáticos 

como um mostruário de rochas. Por fim, houve a troca de informações entre os estudantes observando 

e analisando as determinações de cores realizadas com a carta de Munsell. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Atividades práticas como a observação do solo no ambiente e a determinação de cores pela carta 

de Munsell podem auxiliar na concepção da importância do recurso solo pelos estudantes. 

Por meio da atividade das cores do solo, os estudantes fizeram diversos questionamentos diante dos 

resultados das diferentes nomenclaturas em relação ao matiz, valor e croma. Cada estudante obteve 

uma percepção de cores, sendo a nomenclatura então diferente de cada colega (Figura 2). No entanto, 

como explicação para as divergentes nomenclaturas, discutiu-se o fator de percepção do olho humano 

e a relação da luz nas observações, um tanto complexo, porém entendível por eles. Os estudantes 
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mostraram interesse e contribuíram com opiniões sabendo identificar possíveis diferentes cores em 

determinados locais da paisagem, como topo de moro, encostas e baixadas. Percebeu-se que os 

estudantes possuem hipóteses sobre os meios em que vivem (físico e natural) relacionando estes às 

atividades com o tema solo. Segundo Sobrinho (2005), os estudantes formam e expressam essas 

hipóteses de variadas formas com vivências do dia a dia, sendo que os novos conhecimentos e 

experiências podem ser estruturados a partir dos quais já se conhecem. 
 

Figura 2 – Estudantes ao final da atividade prática de determinação das cores do solo com a carta de 

Munsell. 

 

Através das atividades os estudantes passaram a entender mais sobre o recurso natural solo, 

(re)construindo valores a partir da percepção, análise e avaliação em relação aos impactos das atitudes 

humanas com o ambiente quanto ao uso do solo. Desse modo também, puderam associar a 

interdisciplinaridade de disciplinas que estudam na escola, como biologia, física, química, 

português, geografia e matemática além de outras disciplinas com o tema solo. Escrever, calcular, 

realizar experimentos e a observação das interações dos recursos naturais, faz com que os estudantes 

passem a recriar formas de ver estes recursos, principalmente o solo, popularizando possíveis práticas 

sustentáveis atribuindo então, total importância ao recurso. No entanto, Biondi e Falkowski (2009) 

expõem que a interdisciplinaridade em relação ao tema solo deve ser ainda mais abordada no Ensino 

Fundamental de forma que a temática não seja fragmentada, e sim,  vista como parte de um sistema 

integrado no meio ambiente, que mantém ativo e saudável os ecossistemas. É preciso que os 

professores estejam aptos a desenvolver práticas educadoras construtivistas, de modo que o educador 

seja o motivador dos estudantes, estimulando-os a observar e agir na difusão de ideias e opiniões no 

meio sociocultural. 

 

CONCLUSÕES 

Para os estudantes do Ensino Fundamental, a determinação de cores pela carta de Munsell 

possibilitou incluir a temática “solo” como caráter interdisciplinar, permitindo que conhecimentos 

básicos como a cor e a importância do solo no ecossistema se integrassem as várias disciplinas dos 

estudantes. Também, a troca de informações entre os estudantes aplicadores das atividades e as 

crianças, permitiu a construção de ideias para a sensibilização e atitudes com o solo, despertando 

mais interesse e contribuindo no conhecimento dos mesmos. 
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RESUMO 

As queimadas na floresta amazônica são uma prática recorrente e antiga, caracteriza-se como um 

dos principais contribuintes mundiais para a emissão de gases do efeito estufa e traz prejuízos para 

agricultores, sendo um deles a diminuição da fertilidade do solo. Entretanto, a consciência global 

sobre seus possíveis impactos é relativamente recente. No Estado de Roraima, o problema é 

alarmante, pois no período de seca os incêndios ocorrem de forma mais frequente. O objetivo deste 

trabalho foi realizar palestra educativa sobre os efeitos negativos das queimadas para os solos e o 

clima. Selecionou-se uma escola de zona rural do município de Boa Vista –RR, com alunos de 10 e 

30 ano do ensino médio, onde realizou-se uma palestra educativa sobre o tema, aplicando-se no final 

da palestra, um questionário com 5 questões de múltipla escolha. Os dados foram agrupados e 

expressos em percentual de acerto. Constatou-se que o tema ainda gera muitas dúvidas aos alunos, 

pois na maioria das questões abordadas o percentual de erros foi acima de  50 %, indicando que 

palestras como essa precisam ser ampliadas, levadas a um maior público e realizadas com mais 

frequência. 

 

Palavras-chave: controle de queimadas, solos da Amazônia, alterações climáticas 

 

INTRODUÇÃO 
A região Amazônica está situada na parte norte da América do Sul com cerca de 6 milhões de km², 

com uma população de 23.596.953 habitantes e ocupando todos os Estados da Região Norte (VALE 

JÚNIOR et al., 2011). 

Os solos da região amazônica são vistos, na sua grande maioria, pela sua pouca disponibilidade de 

nutrientes sendo sua fertilidade preservada, principalmente, devido aos processos geoquímicos, 

bioquímicos e biogeoquímicos. 

A cada ano, o fogo na Amazônia brasileira atinge uma área dez vezes o tamanho da Costa Rica. Os 

incêndios florestais e o uso do fogo em sistemas agrícolas afetam o equilíbrio dos ecossistemas, a 

saúde humana, e consequentemente, o planeta (GONÇALVES et al. 2012). Entende-se que a 

educação em solos precisa ser melhorada e ampliada, para melhor entendimento dos aspectos gerais 

de conservação ambiental. 

O objetivo deste resumo foi conscientizar os alunos sobre os efeitos que as queimadas podem causar 

para o meio ambiente e o clima, consequentemente, para a vida dos seres humanos, capacitando-os 

para no futuro trabalharem os solos de maneira sustentável. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi desenvolvido por discentes do curso Tecnologia em Agroecologia da Escola 

Agrotécnica (EAgro), Universidade Federal de Roraima (UFRR), através do projeto “Educação em 
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Clima e Solos”, buscou-se na disciplina de climatologia desenvolver palestras para alunos do ensino 

fundamental e médio de escolas da rede estadual de ensino. 

Foi selecionada para aplicação da palestra a Escola Estadual Albino Tavares, localizada no Projeto 

de Assentamento (PA) Nova Amazônia situada no município de Boa Vista/RR. Estiveram presentes 

36 alunos do 1° e 3° ano do ensino médio. 

A escolha da escola foi realizada pela localização em área de assentamento rural, com predomínio 

de filhos de pequenos agricultores da região. 

A delimitação do tema a ser abordado foi feita com base em problemas locais, e que a turma da 

disciplina e professores julgaram ser importante conscientizar. 

Foram desenvolvidas 5 perguntas de múltipla escolha, que foram aplicadas após a execução da 

palestra. O intuito foi verificar qual era o conhecimento dos alunos sobre o tema e a efetiva absorção 

dos conhecimentos abordados na palestra. O questionário foi composto pelas seguintes perguntas: 1 

- Quais as principais dificuldades encontradas no solo após as queimadas? 2 - Quais os fatores 

contribuintes para mudanças climáticas na Amazônia, quando se fala de queimadas? 3 - O que fazer 

para combater as queimadas desordenadas? 4 - Quais os impactos provocados pelas queimadas? 5 - 

Quais os principais fatores que contribuem para o índice descontrolado de queimadas na Amazônia? 

Os resultados foram tabulados e analisados de acordo com o percentual de acertos e erros por 

pergunta. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após realização da palestra, os dados foram agrupados por pergunta e indicado o nível de acerto e 

erro (Figura 1). As perguntas presentes no questionário, interrogam os alunos quanto a seus 

conhecimentos em relação aos impacto e preocupações tidas através das queimadas e aos fatores 

desencadeados pelos incêndios que acabam afetando a qualidade de vida do meio ambiente e do 

homem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Percentual de erros e acertos referente a um questionário aplicado a alunos do 10 e 30 ano 

do ensino médio de uma escola estadual da zona rural de Roraima. 

 

As ocorrências de queimada nas propriedades do P.A Nova Amazônia, são recorrentes, 

principalmente no período de seca. O resultado demostrou que, mais da metade dos alunos tinham 

conhecimento e noção dos impactos que as queimadas causam no solo, conforme citou BARBOSA e 

FEARNSIDE, 2000, este processo colabora com o aumento da taxa de erosão e consequentemente, 

danos aos solos da região. Em relação a questão 2, quando se tratou da contribuição das queimadas 

para mudanças climáticas, ocorreu um equilíbrio entre erros e acertos, e resultou desta questão foi 
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visto que, mais de 40 % deles não conseguiram interpretar a questão, e teve equívocos no ato da 

marcação da resposta correta. 

Na 3a e 4a questão, os resultados foram favoráveis, pois as questões, perguntavam a respeito 

dos problemas do cotidiano, pois na região, os focos de incêndios são altos, principalmente no período 

de seca, trazendo prejuízos econômicos e ambientais para as famílias. 

Para que haja um resultado significativo é necessário iniciar um trabalho de Educação 

Ambiental com os alunos para que possam transmitir esse novo conhecimento para suas famílias 

através das atividades desenvolvidas em sala de aula. Prevenir a ocorrência de queimadas; demonstrar 

uma reação às queimadas: minimizar danos provocados por queimadas em curso; esclarecer as 

dúvidas de praticantes, vizinhos e demais atingidos (SIMÕES, 2014). 

A estimativa da importância de impactos ambientais, relativas ao fogo, é primordial para a 

tomada de decisões das melhores técnicas a se adotar, para a recomposição do meio afetado e 

minimização dos impactos gerados durante esse processo (GUIMARÃES, 2014) 

Neste sentido, Barros (2005) destacou a necessidade da realização de trabalhos que busquem 

ampliar a percepção do solo como componente essencial do meio natural e humano, inserindo 

conteúdos voltados à questão ambiental para alunos das mais diversas séries. 

 

CONCLUSÕES 

A realização da palestra para os alunos da rede estadual contribuiu para diagnosticar o nível de 

conhecimento dos mesmos sobre a importância da conservação dos solos e verificar a importância da 

capacitação dos jovens, que serão os futuros agricultores e se devidamente informados irão explorar 

o meio ambiente de maneira sustentável. 
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RESUMO 

Dados da ONU destacam que aproximadamente 33% dos solos do planeta encontram-se altamente 

degradados, seja por razões físicas, químicas ou biológicas. O aumento nas taxas de degradação dos 

recursos naturais pode estar associado à falta de conscientização e/ou falta de informações para o 

correto entendimento dos processos ambientais. A Educação Ambiental é um processo contínuo que 

contribui na conscientização das pessoas, com reflexos positivos nas suas relações com o ambiente. 

O presente trabalho objetivou analisar a percepção de alunos de escolas públicas sobre solos, a 

partir de práticas desenvolvidas pelo Projeto Solo na Escola/UDESC. Foram selecionadas três 

escolas de ensino fundamental no município de Lages onde foram realizadas 192 entrevistas. Com a 

aplicação dos questionários nas três escolas foi possível alcançar os objetivos e compreender melhor 

a visão e percepção do conhecimento dos alunos sobre solos para ações futuras de conscientização 

ambiental. O programa de extensão Solo na Escola permite que os alunos compreendam o 

significado do solo dentro do ambiente natural ou antropizado, a importância em conservar este 

recurso natural essencial, além de contribuir na formação de cidadãos mais responsáveis com 

questões ambientais. 

 

Palavras-chave: Conscientização ambiental, educação ambiental, educação em solos. 

 
INTRODUÇÃO 

O solo é um importante componente dos ambientes naturais ou antropizados. É um recurso natural 

que suporta a cobertura vegetal, sem a qual os seres vivos, não existiriam. Os serviços ecossistêmicos 

do solo são múltiplos, mas nem sempre conhecidos e valorizados (LIMA et al., 2005). O aumento 

nas taxas de degradação do solo pode estar associado ao desconhecimento que a maior parte da 

população tem, das suas características, importância e funções inclusive das relações solo-planta-

atmosfera (MUGGLER et al., 2006; COELHO et al., 2011). 

O desconhecimento do papel do solo para com o ambiente, acarreta interferências negativas no 

equilíbrio ambiental, diminuindo a qualidade de vida nos ecossistemas, principalmente, dos que 

sofrem mais diretamente a interferência humana como os sistemas agrícolas e urbanos (LIMA, et al., 

2007). 

De acordo com as preocupações ambientais Muggler et al. (2006), afirmam que a educação em 

solos é uma ferramenta que enfatiza conteúdos pedológicos e percepções relativas à interação do solo 

com os demais componentes do meio ambiente, características e princípios que norteiam a Educação 

Ambiental. Neste contexto, a escola é o ambiente propício para difundir conhecimentos acerca da 

importância ecológica, social e econômica dos solos (FONTES; MUGGLER, 1999). 

É indispensável que no processo de ensino aprendizagem seja feita uma reflexão sobre a forma de 

integração dos conteúdos e programas escolares, sobre as atividades desenvolvidas numa sociedade 

marcada pelas suas múltiplas complexidades, sobretudo considerando a diversidade dos biomas e 

ecossistemas e as especificidades das territorialidades (ROSADO, 2010). 

Informações sobre o uso sustentável dos recursos naturais, sua importância e essencialidade 
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contribuem positivamente para aprimorar a relação entre sociedade e meio ambiente. De acordo com 

Silva (2013), são poucas as pesquisas e ações de órgãos públicos que buscam promover uma educação 

ambiental nas escolas públicas em prol da preservação do meio ambiente. 

O estudo conduzido por Barros (2005) destaca a necessidade de estudos relacionados a ações com 

objetivo de conscientizar as pessoas da essencialidade do solo para o meio ambiente. A percepção 

dos estudantes sobre aspectos ambientais é de suma importância, pois existe influencia na construção 

e formação de novos valores, condutas e relações entre homem-sociedade-natureza (SATO, 2002; 

SILVA, 2013). 

Nesta perspectiva, o presente trabalho objetivou analisar a percepção de alunos de escolas publicas 

sobre solos, a partir de práticas desenvolvidas pelo Projeto Solo na Escola da Universidade do Estado 

de Santa Catarina. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado em escolas do Município de Lages-SC, com área territorial de 2.644 km² 

e 161.583 habitantes (SILVA et al., 2012). 

A metodologia baseou-se em questionários com questões objetivas de múltipla escolha (A-D), a 

fim de facilitar a interpretação dos alunos. Para um melhor entendimento, foi utilizado nos 

questionários uma linguagem simples ressaltando situações do dia-a-dia. 

Inicialmente foram escolhidas três escolas: duas estaduais e uma municipal, sendo elas: Escola de 

Educação Básica Jorge Augusto Neves Vieira, situada no bairro Pisani, Escola Municipal de Ensino 

Básico Professor Osni de Medeiros Régis, localiza-se no bairro Tributo e Escola de Educação 

Básica General José Pinto Sombra, localizada no bairro Guarujá, as turmas escolhidas foram de 

ensino fundamental. Para aplicação dos questionários foi elaborado um ofício que explicava o 

objetivo do projeto e pedia a autorização da direção da escola para efetuar o trabalho. 

As questões elaboradas tinham como finalidade, identificar o conhecimento dos alunos sobre 

assuntos relacionados a origem, função, importância e conservação dos solos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Cerca de 75%, ou seja, a maioria dos alunos da Escola Jorge Augusto e Osni, ao serem 

questionados sobre o que é o solo responderam o local onde pisamos. Já a escola Pinto Sombra obteve 

a percentagem de 48%. Esses resultados apontam diferenças de conceituação entre pelo menos duas 

escolas. 

Quanto a origem do solo, as escolas obtiveram um percentual semelhante, com 50% dos 

entrevistados referindo-se as rochas como fator principal de origem (Figura 1). Percebe-se nesta 

questão o desconhecimento sobre o assunto, já que muitos não souberam responder, e outros 

marcaram a argila, um mineral formado também pela decomposição das rochas. 
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Figura 1 – Principais respostas assinaladas pelos estudantes do ensino fundamental das escolas 

avaliadas em Lages/SC. 

 

Quanto a função do solo, 60% dos alunos da escola Osni, 45% da Jorge Augusto e 41% da Pinto 

Sombra apontam para a função sobrevivência dos seres vivos. Identifica-se também que o solo é visto 

como o sustento das árvores e um filtro natural. Cabe destacar que de todas as escolas avaliadas, pelo 

menos 30% dos alunos não souberam responder, fato que preocupa os profissionais da área de Ciência 

do Solo, já que o solo é essencial à vida humana. 

Por fim, cerca de 80% dos entrevistados em todas as escolas citam o desmatamento como um dos 

principais fatores que aumentam a suscetibilidade natural do solo à erosão (Figura 2). Os resultados 

estão de acordo com a literatura, uma vez que este é um dos principais fatores que contribuem para 

degradação dos solos (BLOISE et al., 2001). 

 

Figura 2 – Principais respostas assinaladas pelos estudantes do ensino fundamental das escolas 

avaliadas em Lages/SC. 

 

CONCLUSÕES 

Com a aplicação dos questionários foi possível compreender a percepção dos alunos quanto ao 

tema solos e qual abordagem está sendo realizada em sala de aula. Os resultados obtidos servem de 

base para futuras ações em Educação Ambiental, em concordância com Barros (2005) e Silva (2013). 

A pesquisa evidenciou que ambas as escolas possuem fundamentação contextual básica sobre 

solos, apontando a importância das atividades do Projeto Solo na Escola/UDESC como ferramenta 

fundamental na implementação das atividades didáticas. O projeto busca em suas ações contribuir na 

formação e construção do conhecimento sobre solos, a fim de que os alunos tenham maior 

compreensão do seu significado, importância e função, resultando na formação de cidadãos mais 

responsáveis com questões ambientais (CABRAL et al., 2015). 



IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM SOLOS 
EDUCAÇÃO EM SOLOS NO MEIO RURAL:  

 ENTRE AS ESCOLAS E A EXTENSÃO 
15 a 18 de maio de 2018, Dois Vizinhos-PR 

  

 196 

Mudanças na percepção das pessoas sobre valores ambientais, facilitam à compreensão sobre  a 

importância de ações e atitudes para a conservação e a preservação do meio ambiente, em benefício 

a saúde, bem-estar e sustentabilidade. Corroborando com Campos et al., (2012) temas relacionados 

ao Meio Ambiente deveriam passar a fazer parte do currículo escolar, unindo aspectos práticos aos 

processos de ensino, a fim de ampliar suas visões e aprimorar a relação com o ambiente. 
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RESUMO 

Com a necessidade de dinamizar as aulas de Ciências na abordagem de conteúdo programático esse 

trabalho foi desenvolvido para alunos de uma turma de 6° ano de um Colégio Estadual José de 

Anchieta, município de Dois Vizinhos – PR. Teve por objetivo trabalhar a interdisciplinaridade em 

conteúdo de Botânica testando diferentes substratos na germinação inicial de cultivar de feijão 

crioulo Phaseolus vulgaris. Foram instalados dois tratamentos, T1 – solo de mata fechada e T2 – 

solo de lavoura pós-colheita de trigo de sistema agrícola convencional, com 50 amostras cada. Em 

cada amostra foi semeada uma semente de feijão com profundidade de 1 cm. Uma amostra de cada 

tratamento foi submetida ao teste de fototropismo. O período de avaliação foi de 18 dias após o 

plantio, com regas regulares. Houve aplicação de pré-questionário, exposição de aula teórica, 

avaliação dos resultados do experimento e pós- questionário para verificação do grau de assimilação 

dos conteúdos teórico-práticos pelos alunos. O T1 mostrou-se mais vigoroso e resistente que o T2, 

devido a melhor qualidade do substrato de solo de mata fechada. A amostra do T1 do teste de 

fototropismo teve desenvolvimento superior que a de T2. Os alunos conseguiram assimilar 

satisfatoriamente o proposto para as aulas, relacionando com a vida cotidiana em vários aspectos, 

desde alimentação saudável a qualidade do solo e conservação do meio ambiente. 

 

Palavras-chave: Solo, tratamentos, fototropismo, erosão, ensino de Ciências. 

 

INTRODUÇÃO 

Segundo as Diretrizes Curriculares Estaduais de Ciências, o ensino da disciplina apresenta como 

objetivo maior o conhecimento científico a respeito dos fenômenos naturais advindos da investigação 

da natureza (PARANÁ, 2008, p. 40). 

Tratando-se do estudo de Botânica, constata-se que professores de Ciências e Biologia não 

priorizam o estudo desta área, deixando-os para trabalhar no final do ano letivo, muitas vezes 

abordado de forma superficial, rápida e por fixação de conceitos científicos. Nos alunos, percebe- se 

pouco interesse pelo assunto, por mais que o mesmo faça parte do cotidiano (SILVA, p.13, 2008 apud 

MARTINS e BRAGA, 1999). 

Campos (1999) argumenta que a proximidade com o “fazer ciência” pode ser uma tentativa de 

superar a superficialidade dos conteúdos trabalhados, possibilitando a investigação e sugerindo 

soluções para as situações apresentadas, partindo de um estudo investigativo. 
Ainda segundo Campos (1999), a mudança de metodologia com base na investigação do processo, 

proporciona alguns aspectos positivos quanto à maneira de compreender os conteúdos, superando 

evidências do senso comum, formando indivíduos mais críticos e criativos, estimulando a 

comparação de hipóteses. 

Para dinamizar o ensino de Ciências, o desenvolvimento de aulas práticas das diferentes áreas de 

mailto:edineiakaiper2013@live.com
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estudo, busca tornar o ensino mais eficiente e atingir melhores resultados em relação a compreensão 

dos conteúdos, se comparado com apenas o enfoque na metodologia de teoria em sala de aula. 

Na tentativa de proporcionar um ensino investigativo prático sobre qualidade e nutrição do solo, 

bem como princípios da ciência vegetal de germinação de sementes de feijão, o trabalho contou com 

aulas expositivas e práticas relacionadas ao tema para alunos de 6º ano do Ensino Fundamental 

Integral, em período vespertino, durante aulas de Ciências, seguindo conteúdo programático 

curricular. 

Este trabalho teve por objetivo trabalhar a interdisciplinaridade em conteúdo de Botânica testando 

diferentes substratos na germinação inicial de cultivar de feijão preto crioulo. 

A interdisciplinaridade é uma maneira de integrar o conhecimento pedagógico pelas instituições 

de ensino, na medida em que torna os conteúdos escolares interligados em um  sentido mais global e 

interessante para os alunos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A implantação do experimento com os alunos de 6° ano consistiu na semeadura das sementes de 

feijão preto crioulo Phaseolus vulgaris. Dividiu-se a turma em dois grupos de acordo com a 

distribuição espacial no laboratório de Ciências, sendo o grupo 1 responsável pelo tratamento T1 – 

solo de mata fechada e o grupo 2 responsável pelo T2 – solo de lavoura pós colheita de trigo. 

Para ambos os tratamentos, os alunos preencheram 2/3 do volume de 50 copos descartáveis de 80 

mL com o substrato respectivo ao tratamento. As sementes de feijão preto foram de origem crioula, 

contendo grãos sadios, quebrados e chochos. Os alunos escolheram as sementes que julgavam boas 

para plantio a partir do conhecimento prévio sobre potencialidade de germinação. Em cada copo foi 

semeada uma semente de feijão crioulo, com profundidade aproximada de 1 cm, devidamente 

etiquetados de T1-01 a T1-50 para solo de mata fechada e T2-01 a T2-50 para solo de lavoura. 

A amostra T1-50 e T2-50 foram armazenados em caixa de papelão fechada, contendo apenas um 

orifício central de aproximadamente 4 cm na parte superior, durante todo o período de avaliação, para 

testar o fototropismo. Assim como o restante das amostras, ficaram armazenados no laboratório da 

escola, sob uma mesa, próximos à fonte de luz por uma janela de vidro, a qual permitiu também a 

entrada de ar. 

Na mesma ocasião, houve aplicação de um pré-questionário a respeito dos conhecimentos prévios 

dos alunos, seguida de aula expositiva dialogada com explanação das condições fisiológicas das 

sementes e físico-químicas dos substratos solos, utilizando-se de recursos digitais audiovisuais e 

explicação dinâmico-participativa. 

A duração do experimento se deu no período de 18 dias após a semeadura, com regas diárias, 

exceto nos finais de semana e feriados, devido ao armazenamento no laboratório da escola. A 

avaliação dos resultados relacionados a tamanho e vitalidade dos dois tratamentos ocorreu junto aos 

educandos, complementando com explicação científica dos resultados e pós-questionário para 

detecção do grau de assimilação por parte dos mesmos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A porcentagem de sementes não germinadas foi de 6% (3 amostras) no T1 e de 16% (8 amostras) 

em T2. A partir do 10° dia, notou-se que o T1 apresentou uniformidade nas plântulas, parte aérea 

maior e mais resistência ao estresse hídrico, enquanto que em T2 apresentou desuniformidades, parte 

aérea inferior e razoável estresse hídrico. 

A partir do 15° dia de cultivo devido à carência de água e calor excessivo, as plântulas começaram 

a morrer. Para o T1 (solo de mata fechada) apenas 6 amostras secaram, já no T2 (solo de lavoura pós 

colheita de trigo) 40 plântulas secaram. Entre os fatores associados a esta diferença perceptível notou-
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se a qualidade da semente, compactação do substrato, presença ou não de agrotóxico no solo e 

condições nutricionais do substrato. 

Segundo Argenton (2005), o fator porosidade dos substratos interfere na absorção e retenção de 

água, desenvolvimento do sistema radicular e disponibilidade de nutrientes para as plantas, 

colaborando para explicar os resultados observados no T2, o qual visualmente era menos poroso que 

o T1, visto que na lavoura coletada há compactação por tráfego de máquinas agrícolas a cada safra. 

A profundidade da semeadura teve influência, notando-se que em T2 ficaram mais superficiais, 

influenciando na flexibilidade da parte aérea, redução da capacidade de absorção de nutrientes e água. 

O teste de fototropismo realizado na caixa de papelão constatou que T1 teve maior 

desenvolvimento de caule e folhas, atingindo a parte externa da caixa pelo orifício de entrada de luz. 

Já o T2 teve desenvolvimento inferior, com crescimento caulinar de apenas um par de folhas curvadas 

para a fonte de luz. A curvatura em direção a fonte de luz se explica pela síntese do hormônio auxina, 

responsável pelo alongamento celular, consequentemente o crescimento vegetal. 

Os questionários aplicados no início e no término do projeto mostram a evolução de conhecimento 

construído pelos alunos ao longo do período, conforme questões elaboradas previamente: 

1- Você gosta de estudar sobre plantas?  

2- Você gosta de estudar sobre solos? 

3- Você costuma consumir feijão na sua alimentação?  

4- Você já viu uma semente em germinação? 

5- Em qual tipo de solo você acha que o feijão irá germinar melhor? 

Na análise dos resultados observou-se que dos 27 alunos participantes a maioria apresenta 

afinidade por assuntos relacionados a plantas (25 alunos) e solos (21 alunos). Cinco alunos relataram 

que não gostam de consumir feijão na alimentação cotidiana e apenas quatorze afirmam já terem visto 

algum tipo de semente germinando. Vinte alunos afirmaram que as sementes germinariam melhor no 

T2 e apenas 7 afirmaram no T1. 

Para o pós-questionário as perguntas foram; 

1- Você conseguiu perceber a diferença na nutrição dos dois tipos de solos? 
2- Você acha que os agrotóxicos interferem na qualidade do solo e desenvolvimento das 

plântulas? 

3- O processo de erosão prejudica o solo? 

4- As aulas apresentaram conteúdos que podem ser associados com a realidade cotidiana? 

5- A maneira com que as professoras abordaram o assunto foi satisfatória para a compreensão? 

6- O projeto impactou de alguma forma em sua aprendizagem? 

Com a análise do experimento, as fotos no decorrer do período de avaliação e manipulação das 

plântulas, 100% dos alunos conseguiram perceber nitidamente a variação da qualidade nutritiva do 

solo dos tratamentos T1 e T2 e também sobre a influência que os agrotóxicos causam para o solo e 

para o desenvolvimento das plântulas. 

Diante das problematização realizadas durante as aulas a respeito do processo de erosão, 25 dos 

27 alunos perceberam que o transporte de partículas de solo prejudica a nutrição, as características 

físicas e o relevo dos terrenos. 

Quando questionados se foi possível a associação ao cotidiano e a maneira como foram trabalhados 

os conteúdos, 100% dos alunos afirmaram que sim, foi voltado ao nível de conhecimento, que 

conseguiram associar a relação de conteúdos científicos com o que vivenciam no dia a dia e que o 

projeto impactou positivamente na aprendizagem. 

 

CONCLUSÕES 

Diante da avaliação dos tratamentos, pode-se afirmar que solo de mata fechada (T1) apresentou 
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condições nutricionais e físicas mais adequadas para cultivo inicial de sementes de feijão preto crioulo 

Phaseolus vulgaris se comparado com solo de lavoura pós-colheita de trigo (T2), o qual já foi 

utilizado há muitos anos pelo cultivo agrícola convencional. 

Os alunos participantes do projeto conseguiram assimilar muito bem o conteúdo científico 

associando com a prática e com o cotidiano. Puderam refletir sobre a relação com a produção de 

alimentos, consumo de agrotóxicos via alimentação, consequências do cultivo da agricultura 

convencional, manejo agressivo ao meio ambiente e técnicas para evitar a degradação de solos em 

lavouras. 
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RESUMO 

A oferta de oficinas destinadas ao público interno e externo da UTFPR-FB complementa o projeto 

de extensão destinado à produção de tinta ecológica a base de solo, compartilhando de forma 

didática e abrangente, práticas idealizadas pelos princípios da permacultura inseridas no projeto. 

As oficinas realizadas para o público externo difundiram as técnicas utilizadas na produção da tinta 

ecológica através de material didático produzido  pelos alunos para que, a implementação na 

comunidade da prática seja reproduzida e de autonomia da própria população. 

 
Palavras-chave: Permacultura, tinta ecológica, projeto de extensão. 

 

INTRODUÇÃO 

As tintas convencionais industrializadas são utilizadas atualmente de forma abrangente no 

mercado, seja na área da construção ou de materiais que necessitem de pintura. A emissão de 

compostos orgânicos voláteis (VOC) está presente nos produtos utilizados em pinturas tanto na fase 

de construção e durante seu uso e são considerados como uma séria fonte de emissão da poluição 

atmosférica (UEMOTO, AGOPYAN, 2002). 

A criação do projeto de extensão “Produção de tintas à base de solos” possibilita através de 

oficinas e distribuição de cartilha didática uma alternativa para produção de tintas sem que haja 

liberação de compostos tóxicos ao meio ambiente e seus componentes de forma a orientar os 

princípios básicos de confecção da tinta e também difundir as características e importância do solo 

como principal matéria prima e agente de pigmentação. 

As oficinas são ministradas para o público interno e externo da Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná, com foco nas comunidades carentes da cidade de Francisco Beltrão-PR, para que o 

conhecimento obtido nas oficinas possa ser difundido e aplicado, já que a tinta é de baixo custo 

financeiro e pode ser replicada em diferentes superfícies. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

A introdução das oficinas foi voltada a caracterização do solo assim, como sua função de pigmento 

com diversos tons, utilizada nas mais antigas civilizações adaptando a nossa atual sociedade para que, 

em prática fosse utilizada como um benefício econômico e sem grandes impactos no meio ambiente 

comparados aos poluentes presentes nas tintas industrializadas. 

Para a confecção da tinta são necessárias duas medidas de água, uma medida de cola para duas 

medidas de solo, a qualidade da pintura foi explorada na oficina com técnicas na preparação da 

superfície que a tinta adere e na utilização de pigmentos naturais para dar tonalidades diferentes à 

tinta. 

O conteúdo da oficina foi disponibilizado impresso em cartilha didática, entregue ao final da 
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atividade. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As oficinas do projeto foram realizadas em dois eventos distintos, o Festival Maracutaya nas 

edições de 2016 em Francisco Beltrão-PR e 2017 na cidade de Cascavel-PR, e Auê na UTFPR-FB 

em Outubro de 2017. 

O objetivo de auxiliar e disseminar as técnicas da produção da tinta, somados a  importância social, 

ambiental e econômica que ela traz é percebido na fala dos participantes ao longo das oficinas, os 

estudantes argumentaram os possíveis meios de utilização da prática como forma de renda, por 

exemplo, na pintura de artesanatos. No Festival Maracutaya, a oficina foi além das técnicas e 

discussões apresentadas e se estendeu a manifestação cultural em muros. 
 

Figura 1 – Oficina para alunos do Ensino Médio no evento ‘Auê na UTFPR’, em Francisco Beltrão-

PR. 
 

 
Figura 2 – Manifestação cultural no festival ‘Maracutaya’ utilizando tinta ecológica, em Cascavel-

PR. 

 

CONCLUSÕES 

O projeto de extensão “Produção de tintas à base de solos”, proporciona através das oficinas o 
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entendimento concebido na Universidade, a diferentes faixas etárias e classes sociais, da abundância 

e importância da preservação do solo, utilizado como matéria-prima na produção da tinta, além do 

equilíbrio ecológico suportado a sua conservação. O alcance foi satisfatório levando em conta a 

disposição das escolas no município da cidade e a distribuição da cartilha com técnicas básicas para 

reprodução da tinta em qualquer espaço e com poucos recursos. 
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RESUMO 

A degradação ambiental é resultado de uma concepção e de uma relação com a natureza que 

contrapõe a sustentabilidade. Desta forma, pensando em sua conservação, é preciso desenvolver e 

fomentar a sensibilidade da sociedade em geral em relação ao solo, de maneira que o princípio da 

sustentabilidade seja considerado. Este estudo foi realizado através da aplicação de um questionário 

à alunos de séries iniciais de ensino de escolas públicas do município de Pato Branco- PR. Os 

educandos acreditam que o solo é a “terra”, o “chão”, “aquilo que segura as plantas”, e a maior 

parte destes afirma que este solo possui a coloração marrom, enquanto uma minoria acredita ser 

amarelo. Mais da metade dos estudantes acredita que o solo não pode ter cores diferentes, mas 

quando questionados sobre possíveis colorações que o solo poderia ter os mesmos afirmam a 

possibilidade de cores como marrom e o amarelo, já esperados, seguidas de outras tiradas do 

imaginário. A maior parte dos estudantes acredita que não é possível que o solo apresente diferentes 

colorações em uma mesma cidade. Desta forma, afirma-se que os alunos possuem poucos 

conhecimentos prévios sobre o solo, apesar de estes já possuírem aproximação com o tema desde as 

séries anteriores. 

 

Palavras-chave: Degradação Ambiental, Conservação do Solo, Cor do Solo. 

 

INTRODUÇÃO 

A degradação ambiental é um tema de suma importância para a sociedade no contexto atual, 

resultado de uma concepção e de uma relação com a natureza que contrapõe a sustentabilidade. De 

forma geral, percebe-se que a concepção e a sensibilidade que as pessoas têm em relação a alguns 

elementos que compõe o meio ambiente diferem entre si, pois parte destes elementos é de fato 

compreendido e conhecido, enquanto outros são desconhecidos e até mesmo desvalorizados 

(MUGGLER, SOBRINHO E MACHADO, 2006). 

Segundo os mesmos autores, um desses elementos é o solo. De modo geral, as pessoas têm 

pouca sensibilidade e consciência em relação a este recurso, fato que colabora com sua degradação, 

devido ao mau uso ou sua ocupação desordenada, aumentando a problemática em relação a sua 

conservação, que geralmente vêm sendo negligenciada pelas pessoas. Com isso, as consequências 

desta negligência aparecem em forma de problemas ambientais como erosão, poluição, 

deslizamentos, assoreamentos de cursos de água, entre outros, problemas estes cada vez mais comuns. 

Muggler, Sobrinho e Machado (2006) salientam que é preciso desenvolver e fomentar a 

sensibilidade das pessoas tanto individual quanto coletivamente em relação ao solo, de maneira que 

o princípio da sustentabilidade seja considerado, sendo que a educação e o ensino, segundo Muggler 

et al. (2004) podem contribuir efetivamente neste processo. Desta forma, este trabalho possui como 

principal objetivo verificar se alunos das séries iniciais de ensino de escolas públicas do município 
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de Pato Branco – PR apresentam algum conhecimento prévio sobre o solo, mais especificamente 

sobre sua coloração. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O respectivo estudo foi realizado através da aplicação de um questionário com diversas 

questões acerca do solo à 50 alunos do 3° (terceiro) ano do ensino fundamental, com idades médias 

entre oito e nove anos, sendo a grande maioria residente do meio urbano, sem nenhum contato com 

o meio rural. O assunto escolhido para destacar a importância do tema foi a cor do solo, pois o atributo 

é uma das características de mais fácil visualização, além de ser de suma importância, e ao mesmo 

tempo despertar o interesse e a curiosidade das pessoas (SANTOS et al., 2013). O estudo foi realizado 

em três escolas de nível fundamental da rede pública do município de Pato Branco - PR, sendo estas: 

Escola Municipal Antônio Cadorin, Escola Municipal Jardim Primavera e Escola Municipal União, 

e teve duração média de meia hora. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conforme lhes foi questionado na questão 1 (“Para você, o que é o solo?”) a grande maioria 

dos alunos entrevistados responderam acreditar que o solo “é a terra, nosso chão, lugar onde nascem 

as plantas”. Estas informações coincidem com os resultados obtidos por Tomazi (2015), que afirma 

que este conceito de “nosso chão” é bem fortalecido entre os educandos, diferentemente da visão 

científica de Gomes, Filizola e Souza (2003), que destacam o solo como sendo um corpo natural 

formado principalmente pela transformação dos minerais presentes nas rochas, chamada de 

intemperismo. Ressalta-se que a palavra solo não foi compreendida pelos estudantes em um primeiro 

momento, sendo necessário a intervenção dos pesquisadores para substituição do termo “solo” por 

“terra”, para que os educandos conseguissem compreender de fato os questionamentos. A referência 

do termo solo à palavra “terra” adotada pelos alunos é totalmente aceitável, pois a grande maioria das 

pessoas quando se fala em solo associa esta informação ao desconforto de limpar a “terra ou lama 

dos sapatos” (SAMPAIO, 2011), por exemplo. A associação do solo com as plantas por parte dos 

alunos foi pouco significativa, porém, as discussões que ocorreram enquanto os mesmos respondiam 

ao questionário contradiz este acontecido, pois a todo momento os mesmos destacavam a interação 

do solo com os vegetais. 

Já em relação à questão 2 (“Qual é a cor do solo?”), aproximadamente 86% dos alunos 

afirmaram que o solo possui coloração marrom, seguido dos 7% que dizem ser amarelo a cor do solo, 

enquanto apenas um aluno acredita que o solo apresenta coloração azul, representando quase 2% dos 

entrevistados. Cerca de 5% dos estudantes não responderam à pergunta. A opinião da maioria dos 

alunos quanto a cor do solo já era esperada, embora o solo não possua apenas a coloração marrom, 

esta informação é tida como verdade pelo senso comum. Da mesma forma, as respostas referentes a 

coloração amarela também já eram esperadas, pois igualmente à cor marrom, esta é uma das cores 

mais facilmente visualizadas nos solos do estado. O aparecimento da cor azul dentre as respostas, 

apesar da existência de solos de coloração azulada (SANTOS et al., 2013), relacionando com a 

postura dos alunos no momento em que respondiam ao que lhes foi sugerido, acredita-se que partiu 

da imaginação do mesmo, pois nenhum indivíduo ali presente parecia ter conhecimento sobre esta 

informação. 

Após a maior parcela dos alunos terem opinado sobre qual a cor acreditam ter o solo, os 

mesmos foram questionados sobre a possibilidade de este componente do ambiente possuir distintas 

colorações, sendo esta a questão 3 (“Você acha que o solo pode ter cores diferentes?”). Os resultados 

obtidos para tal questão mostraram-se um tanto confusos, pois apesar de quase  53% dos alunos 

acreditarem que o solo não pode ter cores diferentes, o número de estudantes que acreditam que o 
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solo pode ter distintas colorações também foi significativo, representando aproximadamente 44% dos 

discentes. Entretanto, a postura dos mesmos após os questionários haverem sido entregues, em um 

momento de discussão a respeito do mesmo contradiz este último dado, uma vez que grande parte 

dos alunos ficaram muito interessados no fato de haver possibilidade de o solo possuir outras cores 

que não fosse a cor marrom, indagando sobre quais  as tonalidades que este recurso poderia 

apresentar. Dessa forma, entende-se que pode ter acontecido um conflito na interpretação da pergunta 

por parte dos estudantes que afirmaram acreditar que o solo pode possuir cores distintas, visto que 

não há concordância entre a atitude dos mesmos em sala de aula e as respostas dadas por estes para 

tal questionamento. 

Os alunos foram indagados ainda sobre quais cores o solo poderia apresentar (questão 4 – “Se 

você acha que o solo pode ter diferentes cores, quais cores um solo pode ter, na sua opinião”?). Os 

resultados obtidos são interessantes, visto que apenas 32% dos alunos não souberam responder a 

pergunta, e relacionando com os resultados da questão 3, onde 53% dos alunos afirmam acreditar que 

não é possível que os solos tenham outras colorações, pode-se dizer que os dados não são condizentes, 

pois 21% dos estudantes que disseram que o solo não possui diferentes cores responderam a esta 

questão citando possibilidades de tonalidades distintas possivelmente apresentadas pelo componente. 

As cores citadas foram o marrom, o amarelo e o verde, seguidas das tonalidades preta, azul, vermelho, 

cinza, branco e laranja. Todas as propostas de cores descritas pelos alunos realmente existem, 

entretanto, variam-se as tonalidades em que estas se apresentam no solo, o que se confirma através 

da Carta de Munsell, que compara as amostras de solo por meio de referência padronizada 

(CATANOZI, 2004). Porém, por mais que os alunos tenham respondido corretamente a pergunta, 

estes o fizeram usando a imaginação, não tendo conhecimento sobre o que haviam descrito, o que se 

comprova por meio das perguntas e postura dos discentes ao pesquisador no momento de discussão 

sobre o assunto, onde os alunos estavam admirados com as informações que recebiam e mostraram-

se surpresos com a afirmação de que o solo possui várias escalas de cores dentre estas as citadas por 

eles. 

Os estudantes também responderam à pergunta 5 (“Em uma mesma cidade é possível que os 

solos tenham cores diferentes?”). Aproximadamente 54% dos alunos responderam que não é possível 

que o solo apresente cores diferentes em uma mesma cidade, 42% acreditam que é possível, enquanto 

4% não souberam responder a pergunta. Embora 42% dos alunos tenham afirmado que acreditam na 

existência de solos de cores distintas em uma mesma cidade, durante conversa posterior à entrega dos 

questionários em sala de aula os mesmos não souberam dar outro exemplo de cor para os solos de 

Pato Branco – PR que não fosse o marrom, por exemplo. Da mesma forma, ao serem informados 

sobre as possíveis cores que os solos da cidade de Pato Branco – PR poderia apresentar, os estudantes 

pareciam muito surpresos e curiosos sobre o fato, contestando o que haviam afirmado nesta questão. 

 

CONCLUSÕES 

Tratando-se de conhecimentos prévios acerca do solo e principalmente sobre sua coloração, 

não se deve ignorar a percepção que os educandos possuem a respeito do assunto, apesar de por vezes 

os mesmos afirmarem algo e depois contradizer-se, pois esta questão pode estar mais relacionada 

com as dificuldades da idade em fazer-se compreender de maneira clara do que aquilo que realmente 

sabem. 

É preciso dizer, porém, que os alunos possuem poucos conhecimentos prévios sobre o solo, 

apesar de estes já possuírem aproximação com o tema desde as séries anteriores. Ainda, mesmo no 

terceiro ano, os mesmos possuem conteúdo específico sobre o assunto em suas matrizes curriculares, 

o que demonstra que há problemas no que se refere à Educação em Solos neste caso em estudo, o que 

pode estar relacionado a uma série de questões. 
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RESUMO 

Os livros didáticos possuem um papel de suma importância na lista dos recursos utilizados em sala 

de aula no processo de ensino e aprendizagem da maioria das disciplinas. Entretanto, grande parte 

destes manuais didáticos apresentam limitações, que podem estar relacionadas à várias questões. 

Estas limitações alcançam os mais variados temas, dentre estes a Educação em Solos. Através de um 

levantamento teórico foi possível analisar a maneira como os conteúdos referentes ao solo são 

apresentados em livros didáticos voltados ao Ensino Fundamental e as implicações oriundas desse 

formato de apresentação. O engessamento dos conteúdos apresentados pelos livros didáticos, que 

atendem aos Parâmetros Curriculares Nacionais, causam problemas no entendimento dos alunos em 

relação a interação do solo com os demais componentes do ambiente, o que faz com que os mesmos, 

assim como para seus professores, entendam que o solo não faz parte de um mundo “holístico” e de 

intensa interação, mas sim de pura fragmentação. Esta ideia constitui um grande entrave para a 

realização da Educação em Solos, e também para a Educação Ambiental. 

 

Palavras-chave: Manual Didático, Natureza Fragmentada, Educação em Solos. 

 
INTRODUÇÃO 

Desde o século XIX, o livro didático, um exemplo de manual escolar didático pedagógico, 

tem sido o principal instrumento de trabalho de professores e alunos, sendo amplamente utilizado nos 

mais diversos contextos de salas de aula e condições pedagógicas. Este é considerado um instrumento 

de comunicação, produção e transmissão de conhecimento, que integra a tradição escolar, segundo 

Bittencourt (1997). 

Apesar de os livros didáticos possuírem papel de suma importância na lista de recursos 

utilizados no processo de ensino e aprendizagem da maioria das disciplinas, grande parte destes 

manuais didáticos apresentam limitações. Estas limitações alcançam os mais variados temas, dentre 

estes a Educação em Solos. 

A Educação em Solos através de conhecimentos relacionados a este recurso e sua interação 

com o meio, pode auxiliar na promoção da educação ambiental, conforme apontado por Catazoni 

(2004), e consequentemente acaba por colaborar com a preservação de outros recursos naturais. 

Porém, a abordagem desse conteúdo nos livros didáticos apresenta alguns agravantes, uma vez que 

acaba trazendo “conceitos errôneos sobre o tema e não o abordam numa perspectiva processual e 

dinâmica com o meio ambiente” (CIRINO, 2008, p.15), diferentemente daquilo que almeja a 

Educação em Solos. 

Desta forma, o objetivo deste trabalho consiste em analisar a maneira como os conteúdos 

referentes ao solo são apresentados em livros didáticos voltados às séries iniciais do Ensino 
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Fundamental e as implicações oriundas deste formato de apresentação. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para responder ao objetivo proposto pelo trabalho, foi realizado um levantamento teórico 

acerca dos conteúdos que são retratados nos livros didáticos disponibilizados às séries iniciais do 

Ensino Fundamental, com uma análise voltada principalmente à Educação em Solos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A seguir serão apresentados e discutidos alguns dados referentes ao livro didático e a 

exposição do tema Solo no respectivo material de apoio. 

 

O Livro Didático e a Educação em Solos 

O conteúdo de solos presente dos livros didáticos atendem as propostas dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN’s). Os PCN’s trazem um conjunto de propostas de conteúdos e 

atividades a serem desenvolvidas em todos os níveis educacionais. 

O assunto (solos) encontra-se descrito nos PCN’s de Ciências Naturais. Estes, segundo 

descrito em Brasil (2001), encontram-se os divididos em duas partes: a primeira corresponde a um 

breve histórico do ensino de ciências naturais, que demonstra a meta proposta para o Ensino 

Fundamental na disciplina de ciências; na segunda, os blocos temáticos que explicitam os conteúdos 

e objetivos a serem trabalhados em cada ciclo são apresentados. 

Dentro das Ciências Naturais, o ensino encontra-se dividido em quatro blocos temáticos: 

Ambiente, Ser Humano e Saúde, Recursos Tecnológicos, Terra e Universo. Em cada bloco os 

procedimentos e pontos centrais para a compreensão da temática são descritos, bem como é reforçada 

a questão da importância da interdisciplinaridade entre os conteúdos e os temas transversais, de 

acordo com Favarim (2012). 

No que se refere ao Primeiro Ciclo (1º, 2º e 3º anos) os conteúdos que devem ser discutidos 

em sala e que são sugeridos pelos PCN’s referem-se aos seres vivos, ar, água, solo, luz e calor. Esse 

bloco tem como intuito fazer com que os alunos compreendam e se aproximem do ambiente tendo 

capacidade de identificar seus componentes e as relações que existem entre eles (BRASIL, 2001). 

No Segundo Ciclo (4º e 5º anos), os PCN's esperam que o aluno esteja mais bem preparado 

cognitivamente, possua maior conhecimento de imagens e ideias, e seja capaz de aprimorar questões 

de leitura e escrita em Ciências Naturais, possibilitando ao educador maior eficiência de sua prática 

pedagógica. O objetivo nesse ciclo concentra-se em “identificar e compreender as relações solo, água 

e seres vivos nos fenômenos de escoamento da água, erosão e fertilidade dos solos, nos ambientes 

urbano e rural”, bem como “caracterizar causas e consequências da poluição da água, do ar e do solo” 

(BRASIL, 2001, p. 84). 

Dessa forma, percebe-se que o conteúdo solo aparece sendo abordado em todos os ciclos do 

Ensino Fundamental, com diferentes objetivos e maneiras de ser contemplado, e acaba ganhando 

maior atribuição em dois blocos: “Ambiente” e “Recursos Tecnológicos”. Neste momento almeja-se 

que os alunos compreendam as relações entre água, luz, calor, seres vivos, solo e outros materiais, de 

acordo com Favarim (2012). 

Entretanto, na grande maioria das vezes, os alunos não se mostram capazes de identificar essa 

relação entre os principais componentes do meio, atribuindo a presença de cada um no ambiente 

aleatoriamente. Este caso está relacionado à dificuldade de se ressaltar a visão holística no 

funcionamento do mundo em sala de aula, visto que os professores apoiam suas pautas de discussões 

de acordo com o que é apresentado nos livros didáticos, e estes trazem o conteúdo de solos de maneira 

fragmentada e com pouca evidência. 
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Dito isto e considerando que o livro didático é amplamente utilizado pela grande maioria das 

escolas, percebe-se que o processo de Educação em Solos nestas escolas apresenta algumas rupturas, 

uma vez que não há como investir na ideia de interação e relacionamento de todos os agentes sociais 

(humanos e não humanos) fazendo o uso de um material baseado na exposição de conteúdos 

fragmentados. Tais materiais geralmente apresentam os conteúdos de solos de maneira desconectada 

e distante do ambiente, o que não refletirá no desenvolvimento de pensamentos críticos dos alunos, 

além de que também pode dificultar a compreensão do professor, e com isso atrapalhar o processo 

(SOBRINHO, 2005). 

Apesar de os livros didáticos serem recursos considerados importantes pelos professores para 

o aprendizado dos alunos, em pouco esse material sugere a exploração do solo como parte integrante 

do ambiente. Os livros trazem imagens e conceitos que podem acabar limitando o reconhecimento 

dos componentes estruturais que são fundamentais para o entendimento do solo e de suas funções, 

bem como a importância da manutenção desse recurso no ambiente, ainda conforme o autor. 

Dessa forma, pode-se dizer que os livros didáticos acabam em pouco contribuindo para com 

o processo de desenvolvimento do conhecimento sobre os solos, sobretudo por evidenciarem a 

repercussão de uma visão não-holística do mundo, desconsiderando o importante papel do solo no 

funcionamento do ambiente. Entretanto, os estudos direcionados a análise de materiais didáticos, 

principalmente do livro didático, são escassos, e quando existem, são inferiorizados. 

 

CONCLUSÕES 

No que se refere à discussão da Educação em Solos nos livros didáticos, os conteúdos são 

retratados de maneira relapsa e fragmentada. Estes ainda apresentam sérios agravantes no emprego 

de conceitos básicos sobre o assunto, o que incita aos alunos a ideia de um mundo ordenadamente 

disjunto, sem maiores interações com o meio, não considerando que os conteúdos são separados 

apenas para fins de facilidades metodológicas. 

Esta ideia da meio ambiente fragmentado e independente corresponde a um entrave para a 

realização da Educação em Solos, e assim também da Educação Ambiental. 

 
REFERÊNCIAS 

BITTENCOURT, C. M. F. Livros didáticos entre textos e imagens. IN:  O saber histórico em sala de aula. 

São Paulo: Contexto, 1997. P. 69-90. 

BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais: Ciências Naturais. Ministério da Educação. Secretaria da Educação 

Fundamental. 3a Edição – Brasília: a secretaria, 2001. 

CATANOZI, G. Uma proposta de material didático sobre solo para ensino médio e técnico. Dissertação de 

Mestrado. São Paulo, SP, 2004. (Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza) 

CIRINO, F. O. Sistematização participativa de cursos de capacitação em solos para professores da educação 

básica. Dissertação (Mestrado em Solos e Nutrição de Plantas), Universidade Federal de Viçosa-MG, 2008. 

FAVARIM, L. C. Representações sociais de solo e educação ambiental nas séries iniciais do ensino fundamental 

em Pato Branco – PR. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional). Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná – PR, 2012. 

SOBRINHO, F. A. P. Educação em Solos: construção conceitual e metodológica com docentes da educação básica. 

Dissertação de mestrado. Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, 2005. 



IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM SOLOS 
EDUCAÇÃO EM SOLOS NO MEIO RURAL:  

 ENTRE AS ESCOLAS E A EXTENSÃO 
15 a 18 de maio de 2018, Dois Vizinhos-PR 

  

 211 

SENSORIAMENTO REMOTO E A CONSTRUÇÃO ATIVA DO CONHECIMENTO EM 

CIÊNCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Geisy Bahls Fogaça1*, Alexandre ten Caten1, Denise Andrieli Lima da Silva1, Elaine Cristina 

Bastos Medeiros2, Fabiana Zorzi Breda1 e Luiza Mantiça Kreimeier1
 

 

1Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Rurais, Campus de Curitibanos Caixa Postal 101 - CEP 

89520-000 - Curitibanos - SC - E-mail: geisybahls1996@gmail.com  
2Colégio Maria Imaculada – IMC CEP 89520000 - Curitibanos - SC 

 

RESUMO 

O Sensoriamento Remoto (SR), juntamente com o Método Científico, permite a construção de uma 

aprendizagem voltada para a observação e a investigação. O objetivo deste estudo foi demonstrar a 

contribuição das atividades, que envolveu o tema solo, SR e o Método Científico, para a melhoria da 

educação em ciências entre os alunos do ensino fundamental. As atividades foram realizadas com 

alunos do 5° a 9° ano, realizadas no Campus Curitibanos da  Universidade Federal de Santa 

Catarina (Curitibanos - SC). Foi revelado que o uso de materiais produzidos pelo SR, como mapas 

utilizados nas atividades auxiliam no processo de aprendizagem. Os alunos começaram a observar 

as consequências resultantes das mudanças no uso e cobertura do solo. Eles também propuseram 

maneiras de contornar ou evitar situações que degradam o ambiente. 
 

Palavras-chave: educação, método científico, solos, iniciação científica. 

 

INTRODUÇÃO 

O Sensoriamento Remoto (SR) pode ser definido como a arte e a ciência de obter informação sobre 

um objeto sem estar em contato físico direto com o mesmo. Seu caráter é interdisciplinar e aplicado 

como um guia ao projeto pedagógico constrói um diálogo entre diversas áreas do conhecimento e 

disponibiliza diversos recursos didáticos para desenvolver atividades relevantes com estudantes 

(JENSEN, 2011). O Método Científico empregado juntamente ao SR como ferramenta didática 

aponta-se sua relevância como um modo de desencadear o processo de construção ativa do 

conhecimento por parte do aluno, sendo, portanto, mobilizador para essa construção (MARSULO; 

SILVA, 2005). 

No Ensino Fundamental, em ciências naturais tem-se apenas uma abordagem introdutória de 

questões ambientais e do tema solo. Espera-se que o aluno adquira a capacidade através da 

observação, registrar e comunicar algumas semelhanças e diferenças no uso e cobertura da Terra, 

identificando a presença, por exemplo, de água, seres vivos, luz, solo e vegetação (BRASIL, 1997). 

Informação sobre o solo e sua importância, como parte do ambiente que estamos inseridos, é 

frequentemente despercebida ou insuficiente para que ele seja conservado. Assim, segundo Muggler 

et al. (2004), uma alternativa para disseminar preocupações no cotidiano da comunidade seria por 

meio da educação, promovendo a manifestação de uma consciência em relação ao meio ambiente. 

Este projeto teve como hipótese orientadora que o SR, juntamente com o Método Científico, cria 

possibilidades para a construção de uma aprendizagem voltada para a observação e a investigação em 

ferramentas didáticas produto da interação dessas temáticas. O objetivo deste estudo foi então o de 

demonstrar a contribuição de atividades, as quais envolvam o tema solo, SR e o Método Científico, 

para a melhoria do ensino de ciências entre estudantes do ensino fundamental. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para realização das atividades do respectivo projeto na Universidade Federal de Santa Catarina, 

mailto:geisybahls1996@gmail.com
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Campus de Curitibanos, participaram estudantes do Colégio Maria Imaculada e Escola de Educação 

Básica Sólon Rosa no município de Curitibanos (SC). Dessas escolas foram designadas turmas de 5º 

a 9º ano do ensino fundamental. Participaram das atividades, cerca de 200 estudantes. 

Para a execução do projeto nas dependências do campus os estudantes participaram de uma aula 

expositiva com uma abordagem dos principais tópicos, como: ciência, método científico, SR e suas 

aplicações. Em seguida os estudantes realizaram a atividade prática relacionada ao tema solo, SR, e 

a aplicação do método científico. A duração total das atividades foi de duas horas e contou com a 

participação dos professores e monitores para auxiliarem os estudantes. 

Para as atividades em sala foram disponibilizados aos estudantes os materiais didáticos: lápis, 

borrachas, réguas, cadernetas para anotações durante a atividade prática e coletes individuais para os 

estudantes. Como recurso-didático empregaram-se mapas confeccionados com imagens das regiões 

próximas à cidade de Curitibanos (SC). Entre as imagens foi utilizado um mapa do rio Marombas 

(Curitibanos - SC), apresentado na Figura 1. 
 

Figura 1 - Mapa de área de mata ciliar junto ao rio Marombas (SC). 

 

A proposta de se utilizar os mapas teve como intuito aproximar a realidade dos estudantes, a partir 

de observações como, por exemplo, das modificações da cobertura do solo feitas pela ação do homem, 

em contraste com áreas de mata sem alterações e a atual qualidade da água do rio. Entre as formas de 

mensurar a compreensão dos estudantes durante este processo, coletaram-se apontam nas cadernetas, 

individuais, disponibilizadas para uso durante a atividade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na execução das atividades com os mapas, a investigação, observação e experimentação 

contribuíram para que fosse possível dar aos estudantes maior autonomia em explorar as imagens e 

ao mesmo tempo executou-se inteligivelmente o método científico. O Quadro 2 demonstra os 

apontamentos realizados por um dos estudantes durante distintas etapas de elaboração do método 

científico. 
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Quadro 2 - Anotações feitas pelo estudante durante atividade com os mapas seguindo etapas do 

método científico. 

 

Nas cadernetas contemplavam-se desde interpretações visuais com base nos conhecimentos 

prévios dos locais retratados nos mapas, bem como os apontamentos realizados como produto das 

observações realizadas durante a atividade. Segundo Bartelmebs e Moraes (2012), o ato de observar 

é estar atento ao fenômeno, não apenas vê-lo acontecer, mas tentar compreender como ocorre, e que 

para observar é preciso levantar questões, ter problemas a responder. Assim, conforme o tripé 

proposto de observar, formular hipóteses e testá-las experimentalmente nas atividades com os mapas. 

A interdisciplinaridade do SR e do tema solo, quando utilizados como guia de atividades didáticas 

possibilita abordar assuntos ainda não contemplados pelos estudantes. Criscuolo e Bacci (2006), 

apontam que a partir do uso de ferramentas que aparentemente não pertencem ao cotidiano escolar, 

como no caso das imagens de satélites, percebe-se que essas ferramentas aguçam a curiosidade e 

despertam o interesse dos alunos, pois esses passam a ter novos olhares sobre o lugar em que vivem. 

O fato de utilizar regiões próximas da cidade a qual residem, possibilitou envolve- los em uma 

investigação valiosa, bem como a formulação de propostas de contornar ou de evitar situações as 

quais degradam o ambiente. Assim, os estudantes passaram a observar as modificações decorrentes 

do uso e cobertura do solo, possíveis causas e consequências, através  dos mapas. 

Procedimentos relacionados ao método experimental podem ser interessantes nas aulas de Ciências 

e contribuir de uma forma privilegiada para favorecer o processo de desenvolvimento do raciocínio 

lógico, o que é imprescindível à formação de cientistas (BORGES; MORAES, 1998). Porém, a visão 

construída de quem é um cientista e o que ele faz, é decorrente de fatores culturais e essa visão 

limitada dos cientistas pode ter restringido as aspirações educacionais e de carreira relacionadas à 

ciência das crianças por muito tempo. 

Recentemente Miller et al. (2018) em estudo com cerca de 5.000 crianças do ensino fundamental 

nos Estados Unidos, demostraram que houve uma mudança ao longo de cinco décadas nos 

estereótipos de ciência de gênero das crianças. Ocorreu um aumento substancial na representação das 

mulheres na ciência em desenhos de um cientista feitos por crianças. Com isso, evidencia-se que o 

ato de envolver e incentivar o gosto pela ciência entre crianças permite a construção de 

conhecimentos, habilidades e valores necessários às tomadas de decisões sobre questões 

profissionais, ambientais, além de atuar na solução de questões relacionadas à sociedade que os 

afetam como as questões de gênero. 

 

CONCLUSÕES 

Notou-se que os estudantes ao executarem o tripé proposto de observar, formular hipóteses e testá-

las experimentalmente nas atividades com os mapas, puderam relacionar diversos fenômenos de 

ocupação da paisagem. Soma-se a isso que foi possível perceber que a aplicação do SR como 

Etapa do método científico: observações sobre os problemas, 

formulação de hipóteses e dos objetivos. 

Relato: nesta primeira imagem um dos estudantes fez observações 

quanto a um dos mapas propostos, ele faz citação de elementos da 

paisagem como, rios, florestas, habitações, planícies e diferentes 

plantações. Também foi possível perceber que a problemática que 

estudante apontou foi relacionada à mudança de coloração 

avermelhada da água em parte do rio e um lado do rio com mais 

árvores que o outro e a situação dos animais. Caracterizando a 

primeira etapa do método científico. 
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atividade interdisciplinar, agregando-se aos passos do método científico, permite uma construção do 

conhecimento por parte dos estudantes. Os estudantes passaram a observar as modificações 

decorrentes do uso e cobertura do solo, possíveis causas e consequências, bem como a propor formas 

de contornar ou de evitar situações as quais degradam o ambiente. 
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RESUMO 

Este é o relato da primeira experiência de professoras universitárias que levaram a educação em 

solos até uma escola do Ensino Fundamental, como parte integrante do “Projeto Cientistas na 

Escola” da Rede Municipal de Ensino de Curitiba no Estado do Paraná, inaugurado em 2017. O 

objetivo principal é estreitar relações entre cientistas locais e crianças do Ensino Fundamental, 

oportunizando o desenvolvimento de interesse e gosto pelo conhecimento científico. Assim, as 

professoras proporcionaram, através de situações concretas e significativas, um vislumbre do 

conhecimento científico e significado ambiental sobre o tema solo. Após a avaliação das ações de 

implementação do Projeto Cientistas na Escola em 2017 com resultados otimistas, como o desta 

experiência, optou-se pela continuidade deste projeto em caráter de aperfeiçoamento e com novas 

perspectivas de trabalho em 2018. 
 

Palavras-chave: ensino fundamental, educação em solos, educação ambiental 

 

INTRODUÇÃO 

Na perspectiva de levar à sociedade o conhecimento científico majoritariamente retido nas 

universidades e restrito à comunidade científica em suas diferentes formas, como trabalhos de 

conclusão de curso, dissertações, teses, ou mesmo material didático, como o de preparação das aulas 

teóricas e práticas, de laboratório e de campo, foi implementado, no ano de 2017, o “Projeto Cientistas 

na Escola”, idealizado pela Secretaria Municipal da Educação da cidade de Curitiba, no Estado do 

Paraná, com início em 11 de setembro de 2017. 

O objetivo principal deste projeto é promover a aproximação de cientistas das universidades locais 

com alunos das escolas de ensino fundamental, para estimular na criança o interesse pela ciência, 

além de divulgar e popularizar tal conhecimento científico. Desta forma, oportunizou-se a veiculação 

de conhecimentos sobre solos aos alunos de Ensino Fundamental 1 da Escola Municipal Santa Ana 

Mestra, por três professoras e um aluno do Departamento de Química e Biologia (DAQBI) da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) do câmpus Curitiba. 

O solo, como suporte da vida no planeta, é muitas vezes negligenciado na Educação Ambiental, 

em detrimento da ênfase dada, por exemplo, à proteção dos recursos hídricos, sem observar que os 

solos são o filtro por onde a água passa antes de reabastecer os aquíferos. Aqui poderiam ser citados 

muitos outros exemplos de dissociação do tema solo da Educação Ambiental, que ao final se reflete 

na degradação ambiental como perdas por erosão, contaminação, etc. (MUGGLER, 2006; LIMA, 

LIMA, MELO, 2007). 
Assim, apostando na vivência de situações concretas e significativas para as crianças na construção 

do conhecimento sobre solos (MUGGLER, 2006), foi oportuno dispor dos recursos didáticos e 

humanos resultantes das atividades realizadas para os cursos de graduação no Laboratório de Análise 

de Solos do DAQBI. 

Portanto, desmistificar e aproximar a pessoa do Cientista com a criança, e ao mesmo tempo 

mailto:zanello@utfpr.edu.br
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proporcionar uma percepção inovadora sobre o solo no ambiente, tornou-se um desafio para a equipe 

de professoras pesquisadoras da UTFPR, através do Projeto Cientistas na Escola. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

No dia 19 de outubro de 2017 efetivou-se a ação de extensão com uma turma de 20 ano e outra 

turma de 30 ano, em momentos distintos, na Escola Municipal Santa Ana Mestra no bairro de Campo 

de Santana, da cidade de Curitiba, Paraná. 

Em sala de aula, carteiras escolares foram unidas duas a duas formando uma única mesa central 

para suporte das maquetes e dos experimentos, ao redor da qual as crianças se dispuseram sentadas 

em cadeiras. Após, as professoras Maurici, Larissa e Sonia apresentaram-se como “cientistas do solo” 

e seu aluno de graduação, Bruno, como “assistente”. Foi feita uma avaliação inicial com as crianças 

de modo informal, dialogando, para saber sobre seu conhecimento sobre solos. Na sequência, deu-se 

início à dramatização pelas professoras e o aluno assistente, com apoio dos recursos trazidos da 

Universidade e abordando temas específicos (Tabela 1). 

 

 
Ao final da dramatização, as crianças tiveram contato parcial com o material exposto podendo 

manipular exemplares de rochas, de solos, de algumas vidrarias e fazer perguntas à equipe de 

professoras e aluno. Após, pediu-se que as crianças voltassem aos seus lugares sentadas, para outra 

avaliação informal, arguindo as crianças sobre os temas abordados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Primeiramente, quando as crianças entraram na sala de aula já preparada com todo o material de 

exposição sobre solos, ficaram deslumbradas e curiosas com os mostruários e as vidrarias de 

laboratório, o que serviu de incentivo a um olhar técnico dos experimentos e a familiarização  com 

equipamentos de laboratório. 

Percebeu-se no momento da avaliação inicial, que quando muito, as crianças compreendem o solo 

como suporte para as plantas, porém até mesmo este entendimento é um tanto abstrato para elas. 

Tabela 1 – Materiais e conceitos abordados durante a dramatização para as crianças 

Material Conceitos 
 

a) Mostruário de rochas ígneas, sedimentares e 
metamórficas. 

 

b) Perfis de solo (rocha sã, solo jovem, solo 

evoluído em maquete de vidro) 

c) Fonte de corrente elétrica contínua 

(com eletrodos imersos em suspensão de solo) 

 

d) Balões (50 mL), funis de vidro, papel filtro, 

solução de suco artificial de morango, amostras 

de solo arenoso com e sem matéria orgânica, e 

solos com diferentes tipos de argilas 

Materiais diferentes podem originar solos 
diferentes e imprimir diferentes 

características aos solos. 

Como ocorre a evolução de um perfil de solo. 

 

Presença de cargas elétricas do solo, como 

um “velcro” que gruda a água, partículas, 

nutrientes e poluentes. Estrutura do solo. 

Diferentes situações de retenção de 

nutrientes, poluentes e água, e também a 

transformação de substâncias no solo. 

e) Colorteca de solos A cor do solo como expressão de sua 

composição. 

f) Simulação de chuva em garrafas PET com três 

situações: solo coberto com mata; solo coberto 

com palhada; solo descoberto. 

Como a vegetação protege os solos da erosão 

e protege os aquíferos do assoreamento e 

contaminação e também na prevenção de 
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Na sequência, deu-se início a uma dramatização de 40 minutos por parte do aluno assistente e das 

professoras, simulando estarem descobrindo juntos, em forma de perguntas e respostas, sobre a 

gênese dos solos, suas funções no ambiente, e a importância de manter a sustentabilidade destas 

funções para a vida no planeta. Esta dramatização também envolveu as crianças em alguns momentos, 

porém com cautela, para manter a disciplina. 

Um dos maiores desafios foi a tradução de termos científicos para uma linguagem mais próxima 

da criança, com o cuidado para não descaracterizar o conceito em estudo. Como exemplo, na 

explicação sobre a presença de cargas elétricas no solo, utilizou-se o termo “velcro” e “cola” que 

gruda a “comidinha” da planta, a água, o poluente tóxico, etc, mostrando que da mesma forma, acaba 

filtrando os poluentes lançados aos solos. Outro desafio, após a dramatização, foi manter a disciplina 

durante a manipulação dos materiais, pois todas as crianças queriam tocar os materiais. 

 

CONCLUSÕES 

Houve o interesse das crianças pelo material de laboratório e, portanto, deve-se estimular seu uso 

quando possível; 

Devem-se estimular experimentos de solos que possibilitem a manipulação do material; 

A dramatização com uso de recursos didáticos e de laboratório foi fundamental para gerar 

atenção, disciplina, curiosidade e participação das crianças, devendo ser mantida; 

A manipulação dos materiais pelas crianças também foi importante, devendo-se aplicar o uso de 

experimentos de solos que possibilitem a manipulação do material; 

A linguagem deve ser trabalhada para simplificar conceitos científicos a conceitos familiares às 

crianças. 
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RESUMO 

Objetivou-se apresentar a técnica da confecção de tinta de terra a alunos do ensino médio, a fim de 

estimular a criatividade e o aprendizado acerca dos solos, possibilitando a obtenção de tinta de baixo 

custo e mais segura do ponto de vista ambiental. O trabalho foi desenvolvido no Instituto Federal 

Goiano-Campus Urutaí (Urutaí, GO), sob a forma de minicurso ofertado aos discentes do Curso 

Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio. Primeiramente, foram coletadas amostras de 

solos de diversos locais, a fim de se dispor de material de diferentes cores. O curso foi ministrado 

em uma sala com bancadas, sobre as quais o material foi manuseado durante o preparo das tintas. 

As amostras de solo foram secas em estufa e, sem seguida, peneiradas (2 mm) para remoção do 

material grosseiro. Para o preparo das tintas, empregou-se a terra peneirada, água e cola branca, 

na proporção de 2:2:1. Estes materiais foram colocados em um becker de vidro, com capacidade 

para 1L e homogeneizado, com o auxílio de uma espátula. As tintas, assim preparadas, foram usadas 

pelos próprios alunos para elaboração de um catálogo de cores. O curso teve duração de 4 horas, 

contou com a participação de 25 estudantes do ensino médio, apresentando como resultado, o 

estimulo a participação e o interesse dos discentes por conhecer e reutilizá-la o solo na confecção 

10 tonalidades de cores. 

 

Palavras-chave: Educação de solos, pintura artesanal, tinta ecológica. 

 

INTRODUÇÃO 

O solo e um mineral não consolidado que esta na superfície da terra e funciona como um meio 

natural para o desenvolvimento da terra. Este material foi afetado por fatores ambientais como climas 

e organismos que atuam no material de origem por um período de tempo. 

A cor é um dos mais expressivos atributos para caracterizar solos e sua determinação constitui 

importante fonte de informação para a pedologia. Rotineiramente, a cor é determinada no campo pela 

sua comparação visual com padrões existentes em cartas de cor (MUNSELL SOIL COLOR 

COMPANY, 1975). A cor do solo é função, principalmente, da presença de óxidos de Fe e matéria 

orgânica, além de outros fatores, tais como: a umidade e a distribuição do tamanho de partículas 

(FERNANDEZ & SCHULZE, 1992). O ensino sobre a ciência do solo nas escolas ainda é pouco 

comentado, as crianças e adolescentes não tem a real informação básica sobre um dos componentes 

mais importantes da natureza: o solo. Ao abordar o tema educação ambiental no contexto escolar, 

impõe-se abrir espaço para se falar, principalmente, na importância da educação como um 

aglomerado, na formação do cidadão. (FONSECA; COSTA; COSTA, 2005). 

A educação ambiental (EA) se baseia em processos nos quais o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, atitudes, habilidades, interesse ativo e competência para a 

conservação do meio ambiente e a sustentabilidade rural e urbana (EDUCAÇÃO, 2000; HAMMES, 

2004. Em Hammes (2004) é apresentado um grande conteúdo técnico-científico de informação 

referente à ações de educação ambiental, voltadas para um desenvolvimento sustentável, que serve 

de suporte aos educadores na elaboração de ações de sensibilização. A metodologia compreende o 
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uso do solo no preparo de tinta a ser utilizadas em trabalhos de pintura em tecido, parede ou papel, 

visando tarefas educativos com alunos das escolas e comunidades rurais. Por fazer parte do cotidiano 

das pessoas, os conteúdos de solos podem constituir em um efetivo instrumento da educação 

ambiental (LELIS, et al., 2007). Apesar do solo ser um importante componente ambiental, 

freqüentemente o mesmo é relegado a um plano menor ou mesmo ignorado nos conteúdos ambientais 

do ensino fundamental (LIMA et al., 2004). O tema solos nos diferentes níveis de ensino, geralmente 

é abordado de maneira desinteressante e desatualizada, não sendo visualizado como um elemento 

importante na paisagem e no cotidiano (LIMA et al., 2005). 

Neste contexto, objetivou-se apresentar a técnica da confecção de tinta de terra a alunos do ensino 

médio, a fim de estimular a criatividade e o aprendizado acerca dos solos, e possibilitar a obtenção 

de tinta de baixo custo e mais segura do ponto de vista ambiental. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi desenvolvido no Instituto Federal Goiano-Campus Urutaí (Urutaí, GO), sob a forma 

de minicurso ofertado aos discentes do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio. 

Primeiramente, foram coletadas amostras de solos de diversos locais, a fim de se dispor de material 

de diferentes cores. O curso foi ministrado em uma sala com bancadas, sobre as quais o material foi 

manuseado durante o preparo das tintas. Os alunos se organizaram em grupos de cinco indivíduos. 

Cada grupo trabalhou com duas amostras de terra, produzindo cores distintas de tinta. A terra foi seca 

em estufa a 110 ºC e, em seguida, peneirada (2 mm) para remoção do material grosseiro. Para o 

preparo das tintas, empregou-se terra peneirada, água e cola branca, na proporção de 2:2:1. Estes 

materiais foram colocados em um becker de vidro, com capacidade para 1L, e homogeneizados, com 

o auxílio de uma espátula. As tintas obtidas foram utilizadas na confecção de um catálogo de cores, 

por parte dos estudantes. Para tanto, empregou- se uma cartolina branca, sobre a qual, com o auxílio 

de um rolo para pintura pequeno, espalharam-se finas camadas de tintas, até obter-se a espessura 

desejada. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Através o manuseio da terra para o preparo das tintas, os alunos tiveram a oportunidade de aprender 

acerca de algumas propriedades do solo, tais como textura, cor. No entanto, o procedimento utilizado 

contou com participação de todos os estudantes, fazendo-o trabalhar em grupo, pois foram separados 

em cinco equipes para fabricação das tintas, onde era preciso cada um desenvolver uma parte do 

processo, tais como: a escolha da terra, processo de peneiração, adição da cola, água, técnica de 

mistura da tinta, e enfim fazerem a pintura dos catálogos (Montados com cartolinas). 

O trabalho em grupo possibilitou a interação entre os alunos e o compartilhamento de idéias acerca 

de possibilidades de criação de diferentes tonalidades de cores de tinta, a partir da mistura de terra de 

cores distintas, bem como de texturas variadas, pelo emprego de material de diâmetro variado e ou 

proporção variada dos ingredientes (terra, cola e água). 

O curso teve duração 4 horas , contou com a participação de 25 estudante do ensino médio, e teve 

como resultado 10 tonalidades de cores de tinta de terra (Figura 1). 
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Figura 1- Estudantes do ensino médio e coordenadores, em diversos momentos durante o 

minicurso: elaborando tinta de terra e expondo o catálogo de cores das tintas produzidas. Urutaí, 

GO, 2017. Acervo pessoal. 

 

Diante da proposta do minicurso pode-se perceber que os alunos não apenas assimilaram o quanto 

é preciso preservar a natureza, foram, além disso, aprenderam a utilizar de forma consciente e 

sustentável os recursos naturais. Observou-se que a prática com projetos figura como uma estratégia 

criativa de ensino e favorecedora da criatividade, em que a aprendizagem dos conteúdos se dá através 

da relação entre sentido e ação (MOURÃO; MARTINEZ, 2006). 

Em meio aos resultados alcançados, observou-se que os alunos puderam comparar a tinta à base 

de terra com uma convencional, de modo que a tinta ecológica atendeu a todas as expectativas, quanto 

a sua qualidade, durabilidade. O desenvolvimento de tintas à base de solos é uma alternativa acessível, 

tanto do ponto de vista sustentável, quanto economicamente. 

 

CONCLUSÕES 

O solo é um recurso natural que precisa ser explorado em se tratando da educação, a inclusão do 

tema nas escolas é de fundamental importância para que se crie uma visão abrangente sobre o tema, 

tornando-se ainda mais relevante quando abordado desde o ensino fundamental, contribuindo para a 

formação de um caráter ambiental.  

Conclui-se que o minicurso sobre produção de tinta de terra contribuiu para o aprendizado dos 

discentes acerca de algumas propriedades do solo em funções dos desenvolvimentos e execução das 

atividades, sendo provedor de matéria prima para produção de tinta de baixo custo e com menor 

impacto ambiental; além de ter possibilitado a interação entre os alunos e estimulado sua capacidade 

criativa. 
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RESUMO 

O solo é um dos mais importantes componentes do meio ambiente. Todavia, estudos apontam que, 

de modo geral, as pessoas tem uma atitude pouco consciente e insensível em relação ao solo, 

resultando em usos mal planejados e sem práticas de conservação. A consequência dessa negligência 

é o crescimento continuo dos problemas ambientais ligados a degradação do solo, tais como erosão, 

contaminação, deslizamentos, entre outros. A partir disso, a escola seria o lugar propicio para a 

conscientização das pessoas sobre a importância do solo. Porém, ele não é abordado pela maioria 

dos livros e professores de Geografia no ensino com a devida relevância. Seguindo essa linha de 

pensamento esse trabalho teve como objetivo analisar como o estudo do solo é abordado nos livros 

didáticos de Geografia do Ensino Médio para se avaliar a qualidade do ensino do solo e sua questão 

ambiental nas escolas. A partir disso a pesquisa se deu através de seis livros, do módulo I ao III, 

aprovados pelo PNLD, onde na grande parte o conteúdo é bem pouco abordado, sendo alguns mais 

indicados que outros. 

 

Palavras-chave: Pedologia; Geografia Física; Ensino. 

 
INTRODUÇÃO 

No contexto atual, a Questão Ambiental está sendo muito debatida, sendo necessária uma 

maior conscientização das pessoas através da Educação Ambiental (ESTEVAM; OLIVEIRA, 2009). 

Uma das temáticas que envolvem essa questão refere- se ao estudo do solo, pois este é um importante 

elemento que compõe o quadro físico dos problemas ambientais. 

O Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SANTOS et al, 2013) define solos como uma 

coleção de corpos naturais, constituídos por partes sólidas, líquidas e gasosas, tridimensionais, 

dinâmicos, formados por materiais minerais e orgânicos, que ocupam a maior parte do manto 

superficial das extensões continentais do nosso planeta, contém matéria viva e podem ser vegetados 

na natureza. Por isso, Segundo Reichardt (1988) é de suma importância estudar o solo, devido à 

amplitude de suas utilidades, como: produzir alimentos, fibras, conservar os ecossistemas, aquíferos, 

construir estradas, edifícios e cidades. Além disso, ele também exerce influencia na morfologia  da 

paisagem e permitem não só a conservação, mas também a proteção ambiental dos ecossistemas. 

Entretanto, por ser um recurso natural amplamente exposto ás fragilidades da ação antrópica, 

o solo sofre com os impactos da ação humana de forma negativa. Assim, a degradação dos solos se 

traduz em desequilíbrios ambientais e perda de vida no ecossistema, algo que afeta espaços urbanos 

e rurais. Neste contexto, a escola mostra-se como ambiente propício para propagação de 

conhecimentos acerca da importância ecológica, social e econômica da conservação dos solos 

(FONTES; MUGGLER, 1999). 

Porém, como reflexo da maneira da sociedade se relacionar com o solo, nota-se que a temática 

relacionada aos solos ainda não assumiu sua devida importância nas instituições de Educação Básica 

(NUNES, M. S.; AZEVEDO, R. J. G.; SILVA, P. E. A. B., 2016), principalmente, nos livros didáticos 

mailto:ju-kurasz@hotmail.com
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de Geografia. Em relação a esse assunto, Falconi et al. (2013) também destaca que ainda que o 

referido tema esteja presente nos conteúdos programáticos, muitas vezes não há materiais nos livros 

didáticos, de modo que o solo passa a ser pontuado apenas em algumas leituras que abordam sua 

importância. 

Dessa forma, uma abordagem profunda e integradora do solo no ensino, torna-se vital para o 

bom entendimento do educando sobre o meio natural e os problemas ambientais. Portanto, o trabalho 

teve como objetivo analisar como é enfocado o estudo do solo nos livros didáticos de geografia do 

Ensino Médio. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a análise dos livros, foram selecionadas bibliografias com base no Programa Nacional 

do Livro Didático (PNLD) 2015 para a Geografia no Ensino Médio. Nesse sentido foram utilizados 

dois livros para cada período do ensino (volumes I, II e III), sendo três da coleção “Geografia 

Sociedade e Cotidiano” e três da coleção “Geografia Global”. Ambas vinculam-se à editora Escala 

Educacional - 3ª edição, 2013 e totalizam seis livros didáticos estudados. 

Nestes foram observados conteúdos apresentados relativos ao solo, considerando os temas e 

conceitos pertinentes para a compreensão dessa dinâmica. Foi considerada, com maior enfoque, a 

importância dos solos na discussão da questão ambiental, como as perdas de solo naturais e as 

advindas do uso e ocupação do solo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os livros que destinam mais espaço ao estudo do solo são aqueles utilizados no primeiro ano 

do Ensino Médio. Estes abordam maior e melhor conteúdo contendo informações sobre o perfil do 

solo, intemperismo, tipos de solo, análise do solo e principalmente, levanta questionamentos sobre os 

impactos ambientais no solo abordando assuntos como erosão, lixiviação, agrotóxicos e poluição 

através dos resíduos sólidos. Porém, o conteúdo apresentado nesses livros ainda não é suficiente para 

uma educação ambiental no contexto pedológico. 

Já os livros do segundo e terceiro ano tem uma abordagem precária da temática “solo”. Esses 

apresentam apenas alguns breves comentários sobre a degradação do solo a partir da agricultura e da 

pecuária. 

A partir disso, é perceptível, a desatenção dada ao estudo do solo nos livros didáticos, 

ocupando espaço reduzido e com pouco conteúdo. Nenhuma das definições abordadas nos livros 

proporciona a análise do solo de maneira apreciada, mostrando a deficiência no estudo do solo, 

especialmente nos livros em que ele não aparece ou aparece somente como um breve comentário no 

conteúdo agrícola. 

Observa-se então, que não há esforço de se tentar contextualizar a importância do solo como 

componente fundamental à manutenção do equilíbrio dos ecossistemas naturais. 

Assim, o professor deve procurar ir além das abordagens propostas nos livros didáticos, 

utilizando-se de informações contidas em outros veículos para fundamentar as aulas teóricas, como 

revistas e periódicos que contenham ilustrações da realidade dos solos em diferentes unidades 

morfoclimáticas ou, ainda, através de aulas práticas como aulas de campo ou aulas destinadas às 

análises de solos coletados. 

 

CONCLUSÕES 

O que se encontra na maioria dos livros didáticos analisados é uma abordagem tradicional, 

pautada em textos sucintos baseados mais na conotação agronômica do que na degradação ambiental 

do solo, prevalecendo esse parâmetro em todos os autores trabalhados. 



IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM SOLOS 
EDUCAÇÃO EM SOLOS NO MEIO RURAL:  

 ENTRE AS ESCOLAS E A EXTENSÃO 
15 a 18 de maio de 2018, Dois Vizinhos-PR 

  

 224 

Porém, o livro didático mais recomendado em nossa avaliação para trabalhar os conteúdos de 

solos são os utilizados no primeiro ano do Ensino Médio, devido à tentativa de trabalhar de maneira 

mais destacada e procurando enfatizar com mais ênfase os aspectos ambientais importantes. 

Como proposta, os livros didáticos deveriam destinar capítulos específicos tomando por base 

as novas metodologias desenvolvidas e destinadas ao entendimento do solo. Mas vale realçar que não 

se devem utilizar apenas esses livros como os únicos referenciais para fomentar a discussão nas 

escolas. 
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RESUMO 

O solo é conhecido como um dos principais recursos necessários para vida na terra, pois realiza 

vários processos imprescindíveis para a sustentabilidade dos ecossistemas. Entretanto, observa- se 

aumento de áreas degradadas, fruto do grande número de pessoas que desconhecem o solo, como 

por exemplo, sua formação, bem como, o próprio conceito de solo. Sendo assim, o objetivo foi 

analisar o conhecimento dos estudantes de nível fundamental e médio Três Passos/RS sobre os 

conceitos básicos de formação, além do próprio conceito de solo. Foram realizadas ações de 

extensão com 64 estudantes no ano de 2017, em cinco escolas, sendo quatro escolas de ensino 

fundamental, turmas dos 8º e 9º anos, as quais são localizadas no meio rural e uma no meio urbano 

com estudantes do 3º ano do ensino médio. Os conhecimentos básicos dos estudantes foram 

verificados através de questionário com respostas objetivas com duas perguntas: 1) o que é solo? 

qual a origem do solo? Os resultados mostram que apenas 7% dos estudantes sabem a forma correta 

sobre a origem do solo e 16% sobre o conceito de solo. Dessa forma, os estudantes possuem 

conhecimento restrito sobre áreas relacionadas ao solo, como a pedologia - que estuda a origem e 

evolução dos solos, bem como o próprio conceito de solo. Novas ações de extensão são necessárias 

voltadas para o aprendizado dos escolares sobre a ciência do solo, ciência esta que é extremamente 

importante para existência e manutenção da vida no planeta terra. 

 

Palavras-chave: educação em solos, conhecimento de solos, conceito de solo, formação do solo. 

 
INTRODUÇÃO 

O solo é conhecido como um dos principais recursos necessários para vida na terra, pois este 

realiza vários processos imprescindíveis relacionados aos ecossistemas. Segundo White (2009), o 

solo encontra-se na interface entre atmosfera e a litosfera apresentando grande complexidade em sua 

formação, além das forças físicas, químicas e biológicas que atuam sobre o mesmo. O solo é muito 

importante para as diversas áreas da ciência, com isso as funções ambientais do solo são divididas 

em funções mantenedoras da vida, funções técnicas e culturais. Desta forma, o solo não apresenta 

apenas importância para área agrícola, mas também para outras profissões como: geólogos, 

historiadores, artesões, engenheiros civis, policiais, médicos, dentre outras, as quais também 

necessitam ter conhecimento básico sobre o solo. 

Apesar da evidente e grande importância que solo representa para a humanidade, ainda 

atualmente o solo passa despercebido pela maioria da sociedade que muitas vezes considera apenas 

como um meio de propagação/hospedeiro para patógenos ou para descartes de resíduos. Decorrentes 

desta falta de conhecimento sobre solo, muitas vezes básico, justifica-se o aumento de áreas 
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degradadas, erosão, deslizamentos, assoreamentos de cursos de água, desertificação dentre outros 

pelo manejo inadequado, o que acarreta em graves prejuízos econômicos e ambientais (CUSTÓDIO 

et al. 2012). De acordo com Dieckow (2014), o solo é extremamente frágil e passível de degradação 

quando não recebe o manejo e os cuidados necessários; pode ser considerado um recurso natural 

finito, de lenta formação, mas pode ser rapidamente perdido. Sendo assim, a degradação dos solos 

constitui um prejuízo socioeconômico para as gerações atuais e representa um enorme risco para as 

gerações futuras (EMBRAPA 2013). 

A percepção das pessoas em relação ao solo, seja de forma individual ou coletiva, pode ser 

atingida diante de uma concepção que valorize os princípios da sustentabilidade, na qual valores e 

atitudes de desvalorização do solo possam ser revistos e reconstruídos (CUSTÓDIO et al. 2012). Na 

proposta de mudar esta realidade existente de conhecimento limitado sobre solo, o processo educativo 

poderia contribuir para criação de nova paradigma onde se reconheça a importância do solo para vida 

no planeta terra, pois o papel da escola é socializar o conhecimento e seu dever é atuar na formação 

moral e cultural dos alunos. A escola é o lugar onde estudantes deverão encontrar os meios de se 

preparar com conhecimento, junto com os professores e toda a comunidade escolar, pois são os 

transmissores de normas e valores que norteiam e preparam o indivíduo para viver coletividade, e 

principalmente, valorizar a preservação dos recursos naturais, como por exemplo, a importância do 

solo para humanidade. 

Assim, é necessário desenvolver ações de extensão que demonstram a importância do solo, 

uma vez que são raras ações de extensão, que buscam valorizar e informar a sociedade sobre a ciência 

do solo. Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo analisar o conhecimento dos 

estudantes de nível fundamental e médio de Três Passos/RS sobre os conceitos básicos de formação, 

além do próprio conceito de solo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

As ações de extensão foram realizadas com 64 estudantes no ano de 2017, em cinco escolas, 

sendo quatro escolas de ensino fundamental, turmas dos 8º e 9º anos, pertencentes a rede municipal 

as quais são localizadas no meio rural e uma no meio urbano com estudantes do 3º ano do ensino 

médio, provenientes do meio rural do município de Três Passos/RS. As ações foram realizadas em 

um dia para cada escola. Para desenvolver as ações propostas, foi estabelecido incialmente contato 

com secretária municipal de educação, a fim de levar conhecimento da mesma os objetivos e 

metodologia que seria empregada para desenvolvimentos das ações nas escolas. 

No primeiro momento foram realizadas as apresentações pessoais dos integrantes que 

desenvolveriam as ações, após foi apresentado o projeto, quais que eram os objetivos a serem 

alcançados e metodologia que seria utilizada, além de ouvir a opinião dos estudantes em relação qual 

era a expectativa deles sobre o projeto. Posteriormente, foi aplicado um questionário aos estudantes 

com questões objetivas, a fim de fazer um diagnóstico sobre o conhecimento dos mesmos sobre o 

solo, além do levantamento do perfil dos estudantes. O questionário aplicado aos estudantes tinha, 

entre outros, a finalidade principal de verificar o conhecimento sobre os conceitos básicos de 

formação, além do próprio conceito de solo: o que é solo? qual a origem do solo?. Logo após, foram 

desenvolvidas aulas expositivas/palestras, as quais abordaram os seguintes tópicos: o conceito de 

solo; os processos e fatores de formação do solo; o solo e suas funções ambientais e mantenedoras da 

vida; conservação do solo; poluição do solo; degradação do solo; composição do solo, a água e ar no 

solo; biologia e microbiologia do solo; adubação verde, plantas de cobertura de solo e recuperação 

de áreas degradadas. 

As respostas do questionário foram analisadas e confrontadas de forma geral, a fim de elaborar 

figuras comparativas e explicativas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A participação total foi de 64 estudantes, sendo que 56% do sexo masculino e 44% do sexo 

feminino. Como já esperado, foi muito grande o número de estudantes que desconhecem sobre a 

formação do solo, onde apenas 7% dos estudantes analisados atribuíram formação do solo ao 

intemperismo das rochas (figura 1A). Esse resultado mostra que os estudantes tanto do ensino 

fundamental quando do ensino médio possuem falta de conhecimento relacionados a pedologia do 

solo. De acordo com LIMA; LIMA & MELO (2007), afirmam que no espaço dedicado ao solo, no 

ensino fundamental e médio, é frequentemente nulo ou relegado a um plano menor, tanto na área 

urbana como rural. Com isso justifica-se o porquê os alunos possuem um conhecimento limitado 

sobre a ciência do solo. Segundo PERUSI & DE SENA (2013), que realizaram minicurso sobre o 

tema solo como um recurso natural, para 12 professores da rede pública de ensino, observaram que 

uma das principais dificuldades dos professores é inerente ao conteúdo de pedologia: fatores e 

processos de formação do solo, composição do solo e, causas de sua degradação. 

 

Figura 1 - Conhecimento sobre a origem do solo (A) e conceito de solo (B) na percepção dos 

estudantes de ensino fundamental e médio de Três Passos/RS. 
 

De forma semelhante a origem do solo, constatou-se que grande maioria dos estudantes 

também não possuía conhecimento sobre o conceito de solo, sendo que isto fica evidente na (figura 

1B) quando (84%) responderam incorretamente à questão. De acordo com EMBRAPA (2013), o 

conceito de solo é uma coleção de corpos naturais, constituídos por partes sólidas, líquidas e gasosas, 

tridimensionais, dinâmicos, formados por materiais minerais e orgânicos que ocupam a maior parte 

do manto superficial das extensões continentais do nosso planeta, contém matéria viva e podem ser 

vegetados na natureza onde ocorrem e, eventualmente, terem sido modificados por interferências 

antrópicas. Segundo SILVA (2014), em média, o solo é constituído por 25% de água, 25% de gases, 

45% de material mineral e 5% de material orgânico. No entanto, segundo o mesmo autor as 

proporções entre estas fases podem sofrer variações, de acordo com as condições climáticas, tipo de 

material origem e solo, entre outras. Somente 16% dos estudantes responderam corretamente sobre o 

conceito de solo, sendo assim, ressalta-se que este número baixo, pode indicar também a partir do 

restrito conhecimento básico sobre o solo, dificuldade de compreensão sobre os inúmeros processos 

físicos, químicos e biológicos fundamentais para preservação do solo, além da manutenção da vida 

na terra. 

 
CONCLUSÕES 

As ações de extensão mostraram que os estudantes possuem conhecimento restrito sobre áreas 

relacionadas ao solo, como a pedologia – que estuda a origem e evolução dos solos, bem como o 
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próprio conceito de solo. 

Novas ações de extensão são necessárias voltadas para o aprendizado dos escolares sobre a 

ciência do solo, ciência esta que é extremamente importante para existência e manutenção da vida no 

planeta terra. 
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RESUMO 

O solo é um recurso excencial para existência da vida humana na terra. No entanto, observamos que 

é crescente o aumento de áreas degradadas em todo o mundo. O manejo inadequado do solo tem 

provocados vários problemas ambientais ligados à degradação do solo onde se destaca a erosão. 

Neste contexo, o presente trabalho teve objetivo analisar o conhecimento dos estudantes de nível 

fundamental e médio de Três Passos/RS, sobre qual é principal forma de degradação do solo. 

Participaram das ações de extensão 64 estudantes no ano de 2017, em cinco escolas, sendo quatro 

escolas de ensino fundamental, turmas dos 8º e 9º anos, as quais são localizadas no meio rural e uma 

no meio urbano com estudantes do 3º ano do ensino médio. O conhecimento dos estudantes foram 

verificados através de questionário para responder a pergunta sobre qual era principal forma de 

degrdação do solo, existindo quatro alternativas. Resultados demosntram que 80% dos estudantes 

atribui que a erosão ocassionada pela água da chuva é a principal causa de degradação do solo. 

Portanto, os estudantes apresentam bom entendimento sobre quais são as causas degradação dos 

solos. Entretanto, torna-se nescessário desenvolver novas ações que mostrem a importância do solo, 

sobre manejo correto, sobretudo, técnicas para evitar a erosão. 
 

Palavras-chave: educação em solos, manejo inadequado, degradação solo, ação de extensão 

 
INTRODUÇÃO 

O solo é um recurso excencial para existência da vida humana na terra, pois é o meio que 

provém todos os nutrientes e serve como suporte para as plantas as quais são início da cadeia 

alimentar. Assim, problemas que afetam a capacidade produtiva do solo trazem consequências para 

todos os ecossistemas terrestres. De acordo com Vezzani (2014), o solo é considerado essencial na 

vida dos seres humanos. Dieckow (2014) afirma a vida na terra depende do solo, e por isso, a 

imprescindibilidade de sua conservação. No entanto, observa-se que é crescente o aumento de áreas 

degradadas em todo o mundo. Segundo, Guerra e Jorge (2014) o relatório, mapa do estado atual dos 

solos do mundo, apresenta uma visão sobre futuro dos solos e conclui, que os solos do planeta estão 

sendo erodidos, tornando-se estéreis, ou contaminados com tóxicos químicos, a uma taxa que não 

pode mais ser sustentada. 

O manejo inadequado do solo tem provocado vários problemas ambientais ligados à 

degradação do solo, como: erosão, poluição, deslizamentos, assoreamento de cursos de água, 

desertificação, perda da fertilidade natural, salinização, contaminação, compactação, entre outros 

(PERUSI e SENA, 2012; BOAS, et al. 2012). De acordo com Guerra e Jorge (2014), as perdas de 

solos agrícolas em nível mundial se dão a uma taxa de 6 a 7 milhões de hectares por ano. Deickow 

(2014), afirma que principal forma de degradação dos solos no Brasil e no mundo é provocada pela 
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erosão com o escoamento superficial e subsuperficial de água. A degradação dos solos, como pela 

erosão, constitui um prejuízo socioeconômico para as gerações atuais e representa um enorme risco 

para as gerações futuras (EMBRAPA 2013). No entanto, atualmente, existem alguns esforços para 

evidenciar a importância do solo para a vida no planeta terra, bem como a promoção de uma 

agricultura ecologicamente correta, qual provoque menos impactos sobre solo e respeite o meio 

ambiente. Nesse sentido, a Organização das Nações Unidas - ONU decretou 2015 como o ano 

internacional dos solos com o tema “Healthy Soils for a Healthy Life” e espera que a iniciativa sirva 

para mobilizar a sociedade para a importância dos solos como parte fundamental do ambiente e os 

perigos que envolvem a degradação deles em todo o mundo (REDIN et al., 2016). 

Entretanto, são raras as ações que tratam o tema sobre educação em solos, principalmente em 

escolas, uma vez educação dos jovens constitui-se, uma ótima alternativa para criação de um novo 

paradigma, onde se valorize o importância do solo para a humanidade. Neste contexto, o presente 

trabalho teve objetivo analisar o conhecimento dos estudantes de nível fundamental e médio de Três 

Passos/RS, sobre qual é principal forma de degradação dos solos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

As ações de extensão foram realizadas com 64 estudantes no ano de 2017, em cinco escolas, 

sendo quatro escolas de ensino fundamental, turmas dos 8º e 9º anos, pertencentes a rede municipal 

as quais são localizadas no meio rural e uma no meio urbano com estudantes do 3º ano do ensino 

médio, provenientes do meio rural do município de Três Passos/RS. As atividades foram 

desenvolvidas o dia todo em cada escola. Para desenvolver as ações propostas, foi estabelecido 

incialmente contato com secretária municipal de educação, a fim de levar conhecimento da mesma 

os objetivos e metodologia que seria empregada para o desenvolvimento das ações nas escolas. 

No primeiro momento foram realizadas as apresentações pessoais dos integrantes que 

desenvolveriam as ações, após foi apresentado o projeto, quais que eram os objetivos a serem 

alcançados e metodologia que seria utilizada, além de ouvir a opinião dos estudantes em relação qual 

era a expectativa deles sobre o projeto. Posteriormente, foi aplicado um questionário aos estudantes 

com questões objetivas, a fim de fazer um diagnóstico sobre o conhecimento dos mesmos sobre o 

solo, além do levantamento do perfil dos estudantes. O questionário aplicado tinha, entre outros, a 

finalidade verificar qual é principal forma de degradação do solo, existente na região. A pergunta 

continha quatro alternativas e os estudantes poderiam escolher apenas uma. Após o questionário, 

foram desenvolvidas aulas expositivas/palestras, as quais abordaram os seguintes tópicos: o conceito 

de solo; os processos e fatores de formação do solo; o solo e suas funções ambientais e mantenedoras 

da vida; poluição do solo; degradação do solo; composição do solo, a água e ar no solo; biologia e 

microbiologia do solo; plantas de cobertura de solo, além de metodologias para recuperação de áreas 

degradadas. 

Além disso, foram realizadas atividades práticas, sendo que a primeira abordava a perda de 

solo, realizado com uma simulação de três formas de preparo de solo, solo coberto palha, solo 

descoberto e solo coberto com grama. Estas simulações tinham intuito de mostrar a importância da 

cobertura de solo e plantio sequencial de culturas, apresentam em reduzir à perda de água e erosão, e 

consequentemente, as perdas de solo. Ainda foi realizada outra atividade que demonstrou a 

importância dos terraços e dos cordões vegetais, no combate a erosão do solo. Todas atividades 

teóricas e práticas tinham finalidade principal instruir os estudantes sobre manejo correto do solo, 

para evitar a degradação do solo. As respostas do questionário foram analisadas e confrontadas, a fim 

de elaborar uma figura comparativa e explicativa. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As ações contaram com participação de 56% estudantes do sexo masculino e 44% do sexo 

feminino. Verificou-se que grande percentual dos estudantes tem conhecimento sobre qual é principal 

causa de degardação do solo, sendo que isto fica evidente na figura 1, onde 80% atribuiram a erosão 

causada pela chuva com principal forma de degradação. Segundo Guerra e Jorge (2014), ressaltam 

que o conhecimento sobre erosão e conservação dos solos tem crescido rapidamente nas últimas 

décadas. Sendo assim, justifica-se o elevado percentual de estudantes que possuem entendimento que 

a erosão é provocada pela chuva, e ocasionando a degradação do solo. Diversos autores, por exemplo 

Lepsch (2010), Dieckow (2014), afirmam que no Brasil a erosão hídrica é a mais importante na 

degradação dos solos. Entretanto, a maioria dos estudantes desconhecem as técnicas que podem ser 

utilizadas para evitar a erosão, e como deve-se proceder na recuperação destas áreas degradadas 

(dados não mostrados). 
 
 

 

Figura 1 - Principal causa da degradação do solo segundo os estudantes do ensino médio e 

fundamental de Três Passos/RS. 
 

De acordo com Ferreira (2017), o entendimento da degradação do solo é um ponto 

fundamental, principalmente em regiões mais suscetíveis a degradação física, pois afeta diretamente 

a redução da produtividade e sustentabilidade das propriedades rurais. Sendo assim, a erosão 

ocasionada problemas de ordem ambiental, financeiro e social. No entanto, existem inúmeras 

maneiras de evitar a erosão do solo: cultivo em nível, uso de plantas para cobertura de solo, 

terraceamentos, cultivo em faixa, mínima mobilização do solo, ou seja, a utilização do sistema de 

plantio direto. Dieckow (2014), salienta que o plantio direto é um meios de controle da erosão mais 

eficientes, e mais utilizados no Brasil. 

 
CONCLUSÕES 

A ação realizada demonstra que grande maioria dos estudantes possui conhecimento que a 

erosão é provocada pela água da chuva, bem como é uma das principais formas de degradação dos 

solos, porém desconhecem as técnicas de evitá-las. 
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RESUMO 

Este trabalho apresenta os resultados de um projeto de pesquisa desenvolvido em uma escola 

estadual, no município de Sidrolândia-MS, na disciplina de Ciências da Natureza, com alunos de 

oitavos e nonos anos do ensino fundamental. Foram realizadas experiências de produção de mudas 

com substratos produzidos pelos próprios estudantes. O substrato foi realizado com cascas de ovos 

trituradas, pó de café, isopor, areia, pedras e solo. Em sala cada aluno plantou, em triplicata, em 

garrafas de plástico recicladas as mudas que foram trazidas. Ao fim do experimento os alunos 

elaboraram um relatório como avaliação final, e neste relatório pode-se avaliar o índice descritivo 

de aprendizagem sobre o tema solo, produção de alimentos saudáveis, compostagem, agroecologia 

e a correlação histórica de solo na sociedade como objeto de dominação. 
 

Palavras-chave: Aprendizagem, Alimentos Saudáveis, Compostagem, Dominação. 
 

INTRODUÇÃO 

Na sociedade de hoje muitas são as pessoas que não sabem como enriquecer adequadamente o 

solo para aumentar a produção e/ou a qualidade dos alimentos, ou substratos para outras espécies de 

plantas (ROBERTS, RYAN, 2015). O sistema capitalista presente no Brasil carrega parte da culpa 

nesse aspecto, dado que acendeu o êxodo rural em diferentes períodos da história, mecanizando os 

processos na agricultura familiar e deixando como legado um povo que, na cidade, desenvolve 

inúmeros ofícios que consomem quase todo o seu tempo, utilizado para trabalhar em indústrias e 

outros (MATTEI, 2014; MAIA, BUAINAIN, 2015; MAIA, RIEDI, 2017). 

Com o passar do tempo, todo conhecimento sobre uso do solo e cuidados com a natureza se esvaiu 

(HATUM et al, 2018). Machado (2003) destaca que os trabalhadores que ocupavam cargos salariados 

nos grandes estabelecimentos agropecuários, foram expropriados de suas terras, assim tal processo 

fez com que grande parte dos trabalhadores do campo se sujeitasse ao trabalho temporário nas grandes 

fazendas, ou se deslocasse para a cidade, e ainda enfatiza que, com o passar dos anos, esses latifúndios 

se mecanizaram, dispensando cada vez mais mão-de-obra. 
Discutir assuntos pertinentes ao uso do solo e aspectos que envolvem seu cuidado e manejo mostra 

um caminho que aponta para o melhor uso dos recursos naturais e ressalta a autonomia na produção 

de alimentos saudáveis, mesmo que este se dê em pequenos quintais nas grandes metrópoles 

(OLIVEIRA, 2015; ALMEIDA et al, 2017). 

Escolher desenvolver um projeto na disciplina de ciências da natureza possibilitou discutir, a partir 

do referencial curricular, temas como a agricultura e seus mecanismos, impactos positivos e negativos 

mailto:mallmann.mn@gmail.com


IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM SOLOS 
EDUCAÇÃO EM SOLOS NO MEIO RURAL:  

 ENTRE AS ESCOLAS E A EXTENSÃO 
15 a 18 de maio de 2018, Dois Vizinhos-PR 

  

 234 

na sociedade, compostos químicos degradáveis, agroecologia, composição do solo e seus atributos 

para a vida na terra (FONTES, GOMES, 2014). Em 2002, Caldart descreve sobre a importância das 

discussões do papel que as práticas pedagógicas possuem na transformação do atual modelo de 

campo, enxergando a educação nesse meio a partir de uma prática transformadora e emancipatória. 

Como resultado esperado, incentivar os alunos e docentes a produzir mudas e idealizar um curso 

de ensino superior na área de meio ambiente, na busca por tecnologias que visem o cuidado e uso 

consciente dos recursos naturais. Também poder observar críticas ao sistema capitalista do nosso país 

e a apropriação do conceito de “solo” também como ambiente de disputa. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O projeto foi executado no 1º e 2º bimestre do ano de 2016, envolvendo alunos de oitavos e nonos 

anos, na Escola Estadual Catarina de Abreu. No primeiro bimestre foi desenvolvido um trabalho 

sobre reciclagem de matéria orgânica (compostagem). Na realização desse trabalho, foi- lhes 

solicitado a trazerem três garrafas pet plásticas recicladas, isopor picado, cascas de ovos, pó de café 

usado e o preparo de enraizador natural, feito a partir de sementes de espécies de leguminosas. 

No segundo bimestre foi-lhes solicitado trazerem três galhos de rosas ou de plantas tidas como 

medicinais para a execução do projeto. Em data marcada os alunos estavam com todos os materiais 

solicitados em mãos, e deu-se início a aula prática. Os ingredientes foram misturados e as mudas 

plantadas. Cada estudante realizou o experimento em triplicata. Após dois meses receberam a tarefa 

de realizar um relatório detalhado do desenvolvimento do experimento, e apontando os motivos pelo 

qual foram adicionados ingredientes como cascas de ovos, borra de café e a utilização de terra 

coletada com minhocas. Posteriormente, as mudas ficaram alocadas e protegidas do ambiente 

externo, no espaço da biblioteca, cedido pela direção da escola. 

Após todos os materiais solicitados estarem já na escola, chegou o momento de desenvolver o 

projeto. Inicialmente, na sala de aula a educadora mostrou a forma de como cortar as garrafas de 

plástico, ensinou a colocar 3 cm de pedras no fundo. Seguidamente, constitui a hora de retirar 

substrato, coletado nas proximidades de uma árvore do pátio da escola, este local foi escolhido 

previamente, pela quantia de material em decomposição que nele existia. Todas as garrafas foram 

completadas com este solo. Seguidamente, foram adicionadas dez gramas de pó de café usado, dez 

gramas de pós de cascas de ovos, três colheres de isopor picado e cem gramas de areia, também 

coletadas no pátio da escola. 

Todos os ingredientes foram misturados e algumas alíquotas deste substrato coletado foi 

dissolvido em água, e posto em descanso por duas horas, seguidamente, foi medido o pH. Após todas 

as garrafas estarem já com substrato preparado, chegou a hora de realizar o plantio das mudas, regar 

e leva-las a biblioteca, ficaram neste espaço até o término do projeto. Uma vez por semana os alunos 

faziam uma visita ao local e realizavam anotações sobre a evolução das mudas e as regavam quando 

necessário. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos pelo projeto permitiram avaliar vários aspectos, dentre eles (1) a participação 

dos envolvidos, a (2) produção dos relatórios pelos estudantes, assim como também os (3) argumentos 

utilizados pelos mesmos quando do tema solo. Dentre eles pode-se citar que os envolvidos 

entenderam como melhorar o solo para produzir mudas de qualquer espécie, seja estas flores ou 

plantas medicinais ou até mesmo alimentos, não sendo necessário se condicionar aos produtos com 

agrotóxicos e com alto valor comercial. Em uma das escritas de um dos alunos fica evidente a luz 

deste conhecimento: 
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“A professora mostrou como nós somos enganados e que tem toda uma máquina do Estado fazendo isso. Com umas aulas 

de projetos ela mostrou pra nós como fazer para ter um bom substrato e fazer vasos ou até mesmo canteiros para podermos 

plantar nossas próprias comidas e que estas não vão precisar de agrotóxicos, por que as plantas já tem um mecanismo de 

defesa próprio contra todo tipo de micro-organismos e insetos desde que estejam bem saudáveis, bem nutridas, por isso 

temos que colocar vitaminas, que a gente pode encontrar em restos de alimentos que a gente mesmo tem em casa, daí lá 

em casa a gente agora tem separado o lixo orgânico e colocamos tudo num balde para usar nos meus vasinhos. Eu consegui 

ligar os pontos do por que a professora pediu pra gente fazer um trabalho sobre compostagem antes de executar o projeto, 

era pra mostrar que as vitaminas para as plantas não está só na casca de ovos e bora de café, mas em tudo que é vivo. Dai 

lembro que no início do ano ela começou o ano falando que se a gente entendesse que na natureza tudo se transforma e 

que nada se perde a gente ficaria liberto das garras do Sistema. Isso não tinha feito tanto sentido pra mim, mas dai quando 

teve o projeto eu vi tudo. Foram muito boas estas aulas. Melhor de tudo é que eu sempre tirava só nota baixa e agora com 

ela só tiro notas boas... “Tem uma coisa que não posso deixar de escrever, eu não gostava de escrever e hoje eu gosto”... 

(Texto copiado de um dos relatórios apresentado por um aluno do 9o ano do ensino fundamental). 
 

Com base nos relatórios apresentados pelos estudantes é possível perceber que os mesmos 

evidenciam relações com o ambiente em que estão inseridos, mas existe uma deficiência na conexão 

com o conhecimento do solo em si e de suas funções. A partir desta realidade propõe-se uma forma 

de abordagem do tema solo que considere aqueles saberes já existentes, mas que agregue, de forma 

eficiente, novos saberes, corroborando com as observações de KONDER (2017), onde indaga que a 

dialética é quem permite entender o modo de compreendermos a realidade como essencialmente 

contraditória e em permanente transformação. 

O estudo pedológico é importante para a valorização do solo como componente essencial para o 

ambiente e para a vida humana, e que deve ser protegido da degradação, no entanto os educadores 

nem sempre conseguem aplicar esses conceitos nas salas de aula, por motivos diversos, inclusive pela 

ausência de materiais didáticos e de infraestrutura nas escolas, como relatado por professores da 

escola ao serem questionados sobre as possíveis dificuldades encontradas na ministração de aulas 

sobre solo, dizendo que apesar de não ter formação na área especifica, o maior limitante é a falta de 

material didático. 

Deste modo, este trabalho resgata-se a importância de trazer o debate sobre solo nas escolas, 

trazendo o seu conceito e suas características, composição e potencialidades, mas também mostrar 

para os educandos que, o significado de solo também é amplo no que o tange também como território 

de disputa no sistema capitalista (CUNHA et al, 2013; HATUM et al, 2018). 

 

CONCLUSÕES 

A forma com que os estudantes passaram e enxergar o uso do solo e recursos naturais mudaram, 

sendo este o resultado esperado de ações como a deste projeto de produção de mudas a partir 

substratos feitos pelos próprios alunos. Quando se atinge o campo da consciência se tem a certeza 

que este projeto será reproduzido por estes estudantes em suas famílias, comunidades e em suas vidas. 
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RESUMO 

Um dos fatores que tem garantido a sobrevivência do ser humano é o seu conhecimento e o relativo 

domínio sobre os recursos naturais. A educação ambiental pode ser entendida como toda ação 

educativa que contribui para a formação de cidadãos conscientes da preservação do meio ambiente 

e aptos a tomar decisões coletivas sobre questões ambientais necessárias para o desenvolvimento de 

uma sociedade sustentável. Objetivo da pesquisa foi abrir espaços de sensibilização e preservação 

para os discentes conhecer a diversidade existente de solos, que ainda é muito pouco visada no País, 

A pesquisa foi desenvolvida no município de Iguatemi-MS, na Escola Estadual Paulo Freire 

envolvendo duas turmas 7ª e 8b totalizando 47 alunos, duas etapas que consistiu em questionário e 

palestra, demonstrando melhor compreensão da diversidade do ambiente e da necessidade da 

preservação do solo e suas características. A maioria dos alunos não tinham conhecimento que terra 

é solo e poucos sabiam explicar qual sua importância e características, tal resultado evidência que 

atividades fora da sala podem ser mais complicadas na realização, mas trazem resultados 

satisfatórios e mais efetivos no processo de ensino-aprendizagem. Ressalta-se que a construção da 

consciência ambiental é um caminho a ser percorrido efetivamente por discentes e docentes para 

obtermos sucesso na educação. 

 

Palavras-chave: Educação em solos, biodiversidade, discentes 

 
INTRODUÇÃO 

O solo possui importantes funções, desde o armazenamento e escoamento e infiltração da água 

aos servicos agricolas, ecoloficos, sendo um componente fundamental para o desenvolvimento de 

diversos ecossistemas, (COSTA et al., 2014). Por esse motivo, a preservação do solo torna-se tarefa 

essencial já que é um recurso natural não renovável, ou seja, é finito, e a exploração desenfreada pode 

acarretar muitos problemas futuros. 
Desse modo, a educação ambiental consiste nos processos pelos quais os indivíduos 

coletivamente constroem valores sociais, conhecimentos e habilidades, atitudes e competências 

direcionadas à conservação do meio ambiente, ao bem comum social, a saúde e a qualidade de vida 

através da sustentabilidade. Um caminho usado para desenvolver a consciência ambiental e 

compreender os processos naturais, sociais e econômicos que afetam o meio ambiente, no qual novas 

posturas e pontos de vistas devem ser adotados. Porém nem sempre são abordados em sala de aula 

para os alunos, o que explica os resultados obtidos nessa pesquisa. 
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Portanto cabe à escola, proporcionar ao aluno atividades de participação efetiva como as 

práticas de atuação, discussões de regras e normas, elaboração de projetos de conservação e proteção 

do solo, através de informações e um material didático eficiente e de qualidade, construindo, assim, 

um ambiente democrático (BRASIL, 1997). 

O governo e as escolas precisam investir mais na preparação dos professores, os amparando em 

suas atividades, distribuindo materiais didáticos atualizados sobre os temas abordados para que os 

alunos assimilem melhor o conteúdo a ser ministrado nas aulas. O educador precisa fazer com que os 

estudantes vejam que o meio ambiente faz parte de suas vidas e que é de fundamental importância 

para a sua sobrevivência fazendo com que se tornem cidadãos conscientes da sua função na 

preservação dos solos entre outros constituintes do meio ambiente. 

Diante desse contexto esse trabalho teve como objetivo contribuir com a educação ambiental 

dos alunos do ensino fundamental, no município de Iguatemi, Mato Grosso do Sul, da Escola Estadual 

Paulo Freire e avaliar as percepções dos alunos sobre solos com foco nos conhecimentos adquiridos. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho faz parte de uma pesquisa sobre a conscientização da importância de preservar o 

solo e suas espécies vegetais, desenvolvido na escola Estadual Paulo Freire no município de Iguatemi, 

MS, realizado no mês de junho de 2017, desenvolvida em parceria com professores do ensino 

fundamental, em duas etapas: 1)- questionário aplicado a todos os alunos contendo quatro perguntas 

objetivas; 2)- realização de uma palestra e debate com demonstrações de diferentes amostras de 

substratos de fazendas da região. 

Para as etapas foram escolhidas duas series 7ª e 8b, totalizando 47, com faixa etária de 16 a 14 

anos. O questionário abordava as seguintes perguntas: O que é solo? Sabe qual a importância do solo? 

Conhece alguma característica do solo? Você faz a utilização de solos? E a palestra abordou o tema 

conscientização e preservação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O trabalho foi desenvolvido no mês de junho de 2017. Durante o período os alunos 

apresentaram muito entusiasmos no qual estudamos o tema Solo: Durante o desenvolvimento da 

sensibilização, os alunos das escolas comprovaram a importância do solo para o sustento da   vida. 

Na sala de aula e no anfiteatro, foi possível levar algumas amostras de solos, os alunos 

compreenderam a importância e aprenderam a identificar algumas características do solo, sua 

composição e diferentes texturas. Sendo possível verificar a importância de cada solo na agricultura 

e para os animais, onde podem se encontrar esses tipos de solo e estimular o debate sobre a 

preservação e cuidado com os mesmos. Durante a amostragem, alguns alunos comentaram que o solo 

faz parte da sua realidade, em suas residências, em sítios, no cultivo de alimentos como subsistência 

para a família. Nesse momento o próprio aluno percebeu a importância deste recurso natural. A 

seguir, no gráfico 1, estar-se-á mostrando a porcentagem de alunos entrevistados quanto a diferentes 

perguntas realizadas no questionário. 
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Grafico 1: 1 (total de pessoas que conheciam o que é solo), 2 (total das pessoas que sabiam da sua 

importancia), 3 (Que conheciam as caracteristicas dos solos), 4 (Quantidade de pessoas que fazem ou 

fizeram o uso do mesmo). 

 

 Envolver o tema solos em uma palestra foi muito importante, pois notou-se o interesse dos 

alunos ao perceberem outras crianças também envolvidas com o tema, estimulando-os debater o 

assunto entre eles, favorecendo a construção do conhecimento. Eles se mostraram participativos, 

queriam saber mais sobre à importância do solo e como poderiam preservá-lo. Demonstraram, através 

do questionário, que sabem o que é solo, mas que desconhecem a sua importância e características, 

embora a maioria deles fazem o uso ou já fizeram de alguma forma durante a vida. 

 A sensibilização sobre a importância da preservação do solo, seu cuidado e sua utilização para 

a vida na terra foi outro assunto abordado, sendo um viés que se percebeu que despertou curiosidade 

e atenção dos alunos, trazendo a discussão de que, nos livros didáticos deveriam ser abordados esse 

tema. 

Muggler et al, 2004 executaram uma pesquisa semelhante com crianças buscando desenvolver 

o conhecimento sobre a origem e formação do solo e concluíram que, após a intervenção, muitas 

destas se envolveram e passaram a se interessar pelo assunto, contextualizando-o nos seus espaços 

de vivência. Logo, percebe-se que a educação em solos possibilita a aquisição de conhecimentos e 

habilidades capazes de induzir mudanças de atitudes, resultando na construção de uma nova visão 

das relações do ser humano com o meio, e, portanto, na ampliação da consciência ambiental. 

Cunha et al 2013, reafirmam que as práticas pedagógicas diferenciadas entre alunos e 

professores, tanto dos colégios como da universidade, resulta na possibilidade de preservação dos 

solos. Muggler, et al 2006 complementa que a educação ambiental e a educação em solos colocam-

se como um processo de formação que, em si, precisa ser dinâmico, permanente e participativo e 

sinaliza para a sensibilização das pessoas em relação aos problemas do uso, da ocupação e da 

conservação dos solos. 

Logo, pode-se avaliar que a apresentaram de forma diversificada dos conceitos sobre os vários 

tipos de solos já discutidos, mostrou que o mau uso do solo reflete no desequilíbrio dos ecossistemas, 

afetando diretamente vários níveis da vida. 

 
CONCLUSÕES 

A atividade foi bem aceita pelos estudantes, os quais se mostraram envolvidos e comprometidos 
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tanto nas perguntas quanto na palestra, demonstrando melhor compreensão da diversidade do 

ambiente e da necessidade de sua preservação. E que se faz necessário mais pesquisas, projetos, aulas 

interessantes que sejam voltadas para o meio ambiente e que possam interagir professores e alunos 

para que eles atinjam os objetivos propostos no ensino- aprendizagem e se formem cidadãos 

pensantes e sustentáveis. 
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RESUMO 

Considerando a defasagem na formação inicial em solos de muitos docentes da educação básica, a 

modalidade Educação à Distância (EaD) pode ser considerada uma opção para ampliar a formação 

continuada dos mesmos. O presente trabalho teve por objetivo avaliar a percepção de professores 

da educação básica a respeito da formação continuada em solos na modalidade EaD. Foram 

analisados os resultados da avaliação de 104 participantes do curso “Abordando o solo na escola: 

para professores do ensino fundamental e médio”, realizado no ano de 2017. Os participantes do 

curso avaliaram que a formação na modalidade EaD contribuiu para seu exercício profissional, 

destacando a qualidade do material instrucional. Muitos problemas levantados sobre o curso dizem 

respeito às dificuldades dos mesmos em relação ao uso da tecnologia, ou ao tempo disponível para 

acompanhamento do curso e realização das atividades. 
 

Palavras-chave: Educação em solos, Educação à distância, Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

 

INTRODUÇÃO 

Os professores da educação básica frequentemente reproduzem conteúdos dos livros didáticos em 

sala de aula. Em consequência da formação que receberam nos cursos de licenciaturas, estes 

professores não desenvolveram habilidades, bem como não tem tempo ou oportunidade para buscar 

outras fontes de informação além dos livros didáticos, ou para avaliar a incompatibilidade dos 

mesmos na área de solos (LIMA, 2005). Falconi (2004) destaca ainda que os professores avaliam que 

a limitação em transmitir e ensinar o conteúdo solo pode não ser resultado da complexidade do 

assunto, mas da formação do docente, acentuada pela dificuldade em entender o conteúdo expresso 

nos livros didáticos. Visando minimizar estes problemas, uma alternativa seria a formação continuada 

destes professores através da modalidade Educação à Distância (EaD). 

O Programa de Extensão Universitária Solo na Escola, coordenado pelo Departamento de Solos e 

Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Paraná (UFPR), vem desenvolvendo atividades 

relacionadas à popularização e divulgação científica dos solos desde o ano de 2003. A primeira 

experiência do Programa Solo na Escola/UFPR na modalidade EaD ocorreu em 2014/2015, com o 

curso de extensão universitária “EduPesquisa - Formação Continuada em Solos” (LIMA et al., 2016), 

em convênio entre a UFPR e a Secretaria Municipal de Educação de Curitiba. Posteriormente, foi 

realizada parceria com a Secretaria Estadual de Educação do Paraná (SEED-PR) para outro curso na 

modalidade EaD para professores da rede pública estadual. 
O presente trabalho teve por objetivo avaliar a percepção de professores da educação básica, da 

rede pública estadual do Paraná, a respeito da formação continuada em solos na modalidade EaD. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Em 2016 foi organizado o curso de formação continuada “Abordando o solo na escola: para 

professores do ensino fundamental e médio”, em uma parceria entre o Programa de Extensão 
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Universitária Solo na Escola da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e a Equipe de Educação 

Ambiental do Departamento de Educação Básica da Secretaria Estadual de Educação do Paraná 

(SEED-PR). A organização do curso envolveu uma equipe de oito professores do Programa Solo na 

Escola/UFPR, profissionais da Equipe de Educação Ambiental e da equipe da Diretoria de Políticas 

e Tecnologias Educacionais da SEED-PR, através das Coordenações de Audiovisual, de EaD e WEB, 

e de Produção Multimídia. 

O curso teve 60 horas aula, distribuídas em 8 unidades: 1) Valorização do solo; 2) Composição e 

contaminação do solo; 3) Perfil e morfologia do solo; 4) Principais solos do estado do Paraná; 5) 

Fertilidade do solo e ciclo dos nutrientes; 6) Biologia do solo; 7) Conservação do solo e água; e 8) 

Solo e água em bacias urbanas e rurais. 

Para cada módulo foram desenvolvidos: a) Material didático instrucional adequado à Educação à 

Distância (EaD); b) Vídeo de apresentação do material didático; c) Roteiro das atividades à distância; 

d) Materiais complementares. Além disso, também foram desenvolvidos os guia de orientação aos 

cursistas e aos tutores, e o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) que ficou hospedado na página 

da Secretaria Estadual de Educação. 

A equipe do Programa Solo na Escola/UFPR redigiu os materiais instrucionais e gravou os vídeos, 

a Diretoria de Políticas e Tecnologias Educacionais da SEED-PR diagramou o material instrucional, 

editou os vídeos e programou o Ambiente Virtual de Aprendizagem, enquanto a Equipe de Educação 

Ambiental da SEED-PR ficou responsável pela tutoria do curso. 

Inicialmente o curso foi realizado em caráter piloto nos Núcleos Regionais de Educação (NREs) 

de Dois Vizinhos e Pato Branco em 2016 (com 4 horas presenciais), e no ano de 2017 foi realizado 

de forma mais ampla para professores e técnicos pedagógicos de todos os 32 NREs do Paraná 

(totalmente à distância) com 300 vagas e 153 concluintes. Ao longo do curso de 2017 foi realizada 

uma pesquisa com os participantes do mesmo para verificar se este estava atingindo os resultados 

desejados, sendo que os dados foram tabulados e interpretados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A avaliação do curso em 2017 foi realizada em duas etapas, ao final dos módulos 1 a 4 (103 

respondentes), e ao término dos módulos 5 a 6 (104 respondentes) (SEED, 2017a,b), destacando a 

proporção de 51% de concluintes em relação às vagas disponibilizadas, que é um dos principais 

desafios da EaD. Os principais resultados desta avaliação estão descritos na Tabela 1. 

Dentre os resultados da Tabela 1 é relevante ressaltar que, em um grupo de mais de 100 

participantes de diferentes regiões do estado do Paraná, a totalidade dos docentes participantes do 

curso entendeu que os módulos contribuíram para a prática docente total (maioria) ou parcialmente. 

Isto pode indicar uma possível defasagem da formação inicial e continuada destes docentes em 

relação ao tema solo. Ao serem questionados de que forma o curso contribuiu na prática docente, as 

respostas destacavam principalmente aspectos relacionados ao conteúdo atualizado, embasamento 

teórico, correção de aspectos falhos nos livros didáticos, sugestões de links e experimentos, novas 

metodologias para abordar o tema, etc. 

A maior parte das observações discursivas dos cursistas ressaltaram a importância do curso e a 

necessidade de estendê-lo para mais docentes da rede pública estadual. Exemplos destas 

considerações expressam que: “Os materiais apresentados nas unidades foram riquíssimos”; “Que 

este curso se estenda a outros professores também da rede de ensino”; “Estou adorando o curso, muita 

contribuição para o meu profissional”. 
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Tabela 1. Número de respostas dos professores da rede pública estadual do Paraná participantes do 

curso “Abordando o solo na escola: para professores do ensino fundamental e médio”, realizado em 

2017. Adaptado de SEED (2017a,b). 

QUESTÃO 
MÓDULOS 1 A 4 MÓDULOS 5 A 8 

SIM PARCIALMENTE NÃO SIM PARCIALMENTE NÃO 

As unidades contribuíram para sua prática docente? 100 3 0 100 4 0 

Os conceitos avaliativos contribuíram para a 

compreensão do seu desempenho nas atividades 

propostas? 

 

85 
 

15 
 

3 
 

99 
 

4 
 

1 

A utilização dos critérios de avaliação estabelecidos 

no caderno do cursista contribuiu para que 

compreendesse como as atividades seriam 

avaliadas? 

 
97 

 
5 

 
0 

 
97 

 
5 

 
0 

O envio de feedbacks pelo professor tutor solicitando 

que acessasse o “relatório de notas” contribuiu para 

informar sobre os critérios de 

avaliação atingidos ou não atingidos nas atividades? 

 
 

98 

 
 

4 

 
 

1 

 
 

96 

 
 

6 

 
 

2 

QUESTÃO 
MÓDULOS 1 A 4 MÓDULOS 5 A 8 

SIM NÃO SIM NÃO 

Houve algum tema/conteúdo que você gostaria que 

fosse mais aprofundado no texto do material de 

estudo? 

 

14 

 

89 

 

15 

 

89 

Você sentiu falta de algum tema/conteúdo no 

material de estudo que gostaria que fosse incluído nas 

próximas ofertas? 

 

2 

 

101 

 

2 

 

102 

Houve alguma atividade que você sentiu 

necessidade de maiores orientações do professor 

tutor? 

 

13 

 

90 

 

3 

 

101 

 

Os professores participantes do curso também destacaram a qualidade do material instrucional, o 

que pode ser verificado em várias afirmações como as seguintes: “Unidades foram bem elaboradas”; 

“Material apresentado nas unidades foram de linguagem simples muito explicativa”; “Unidades 

muito bem elaboradas e com boa referência bibliográfica”; “Achei muito proveitoso os vídeos”; 

“Apesar de ser um curso virtual e eu ter resistência quanto a isso, estou aproveitando muito o material, 

o qual foi muito bem elaborado”. 

Muitas das reclamações ou dúvidas indicadas pelos cursistas diziam respeito às dificuldades dos 

mesmos em acessar a Internet ou o AVA, pouco tempo disponível para acompanhamento do curso 

ou realização das atividades à distância devido à suas funções didáticas nos colégios, ou a dificuldade 

de encontrar os conteúdos discorridos nos livros didáticos para realização das tarefas previstas no 

curso. Estas observações são concordantes com Caregnato e Moura (2003, p. 22), os quais afirmam 

que “dos problemas apontados pelos estudantes como desvantagens da disciplina a distância, os 

principais são de natureza técnica, ou seja, ocasionados pelas dificuldades dos alunos em dominarem 

a tecnologia”. 

Deve ser destacada neste curso participação ativa dos professores tutores no processo de ensino 

aprendizado. Estes já haviam participado dos cursos presenciais do Programa Solo na Escola/UFPR, 

de modo que tiveram uma contribuição mais efetiva no acompanhamento e avaliação das atividades 

assíncronas desenvolvidas pelos cursistas. Oliveira et al. (2007, p. 24) destaca que o “professor em 

EaD pode estar representado pelo especialista que planeja o curso, produz, adequa e garante a 

qualidade do material didático a ser utilizado”, enquanto o professor tutor “de maneira síncrona ou 

assíncrona, presencial ou à distância, garante uma qualidade comunicacional para o emprego do 

referido material e dirige, acompanha e avalia a  aprendizagem dos alunos”. Ressalta-se que, no 

formato deste curso, o contato direto dos participantes ocorria com o professor tutor e não com o 
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professor conteudista. 

 
CONCLUSÕES 

Os professores participantes do curso de formação continuada em solos avaliaram que a formação 

na modalidade EaD contribuiu para seu exercício profissional, destacando a qualidade do material 

instrucional. Muitos problemas levantados sobre o curso dizem respeito às dificuldades dos mesmos 

em relação ao uso da tecnologia, ou ao tempo disponível para acompanhamento do curso e realização 

das atividades. 
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RESUMO 

O objetivo desse trabalho foi a realização de atividade de extensão universitária, no âmbito do 

projeto Educação em solos no Maciço de Baturité, com a turma do 7º ano do Ensino fundamental, 

do Centro Educacional Perboyre e Silva (CNEC), localizada no município de Redenção, Estado do 

Ceará. A atividade foi constituída de momentos teóricos e práticos, onde foram abordados diversos 

assuntos relacionados ao solo, dentre eles: funções do solo, formação do solo, constituição do solo 

e ações que levam à degradação do solo. Foram aplicados questionários antes e depois da atividade, 

que revelaram que antes da abordagem, os alunos não conseguiam identificar a origem do solo, sua 

constituição e que a visão do recurso era essencialmente agrícola. Após a atividade, entretanto, 

verificou-se uma significativa melhora por parte dos alunos em relação à importância do solo e sua 

constituição. Podemos realçar, dessa forma, a importância da extensão universitária e do uso de 

experimentos como fatores chaves no ensino de solos nas escolas. 

 

Palavras-chave: Ensino de solos, Educação básica, Conservação do solo, Extensão universitária. 

 
INTRODUÇÃO 

Na educação básica os estudantes têm dificuldade de acesso a informações sobre o solo que 

sejam tecnicamente corretas, úteis ou adequadas à realidade brasileira e que despertem a atenção para 

o tema. Isso acontece, dentre outros fatores, pelas deficiências encontradas nos materiais didáticos 

disponíveis, onde o solo aparece nas áreas de ciências e de geografia (FALCÃO, SOBRINHO, 2014). 

Assim, torna-se importante promover ações que busquem sensibilizar as pessoas para o cuidado com 

o solo e a escola é o espaço onde a formação cidadã tem continuidade (LUSTOSA et al., 2017). 

A educação em solos aparece assim com o objetivo de conscientizar sobre a importância do solo 

na vida das pessoas e popularizar o conhecimento acerca do solo tanto na educação formal quanto na 

não formal (MUGGLER et al., 2006; OLIVEIRA, 2014). Nesse sentido, os projetos de extensão 

universitária também têm seu peso, contribuindo com a divulgação do conhecimento sobre o solo. O 

projeto de extensão “Educação em solos no Maciço de Baturité” foi criado em 2016 e tem atuado em 

escolas de rede pública e privada de ensino básico, na macroregião do Maciço de Baturité, pertencente 

ao Estado do Ceará, na qual fazem parte 13 municípios. O objetivo desse trabalho foi avaliar a 

realização de atividade de extensão na Escola Perboyre e Silva (CNEC) por meio da aplicação de 

questionários. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Esse trabalho foi realizado no âmbito do projeto de extensão “Educação em solos no Maciço 

de Baturité” no Centro Educacional Perboyre e Silva, escola da rede privada de ensino situado no 

município de Redenção, região do Maciço de Baturité. O municipio de Redenção fica localizado nas 

coordenadas geográficas 4º 13' 33" S e 38º 43' 50" W, na região Norte do Estado do Ceará, distante 
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60 km da capital do Estado, Fortaleza. O município possui uma área de 225,3km2 e uma população 

de 27.441 habitantes (IPECE, 2017). 

A atividade foi realizada com a turma do 7º ano do ensino fundamental, constituída por  17 

alunos, com idades entre 11 a 13 anos. A atividade contou com explanação oral acerca do tema solo, 

onde foram abordados a importância do solo, degradação do solo, formação do solo e constituição do 

solo, com o auxílio de recursos audiovisuais. Como proposta prática, foram realizados o experimento 

do solo como filtro da água, erosão do solo, sequência de formação do solo e amostras de fauna do 

solo para serem visualizadas com lupa pelos alunos. O material utilizado para os experimentos é de 

fácil disponibilidade e podem ser reproduzidos pelos professores. Para sua confecção utilizou-se a 

experimentoteca do Programa Solo na Escola da Universidade Federal do Paraná (colocar enderço 

eletrônico) 

Antes da atividade ser realizada, foi aplicado um questionário com 6 questões aos alunos: 1-

O solo vem da ...? 2- O solo serve para ... ? 3- O solo se forma durante muitos anos ou em poucos 

anos?4- No solo tem...? 5-Já estudou sobre o solo? 6- O solo tem a cor..... Depois da atividade, foi 

aplicado outro questionário com apenas algumas modificações em relação ao primeiro, com um total 

de 7 questões: 1-O solo vem da...?2- O solo serve para...? 3- O solo se forma durante muitos anos ou 

em poucos anos? 4- No solo tem...?; 5-O solo é destruído por...?  6- O solo tem a cor...? 7- O que 

você mais gostou de aprender sobre o solo? 

Os dados obtidos do questionário foram avaliados, organizando as respostas das perguntas em 

forma de gráficos de percentagem, através das palavras mais citadas nas respostas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Figura 1 encontam-se os resultados referentes às respostas dos alunos quanto à origem do 

solo. Verificou-se que os alunos antes da atividade não tinham conhecimento acerca da origem do 

solo (Figura 1 A). Após a atividade (Figura 1 B), verificou-se que os alunos conseguiram entender 

que o solo se origina através da degradação da rocha. 

 

 
Figura 1- O solo vem da...? A - antes da atividade, B - depois da atividade. 
 

Quanto à importância do solo, os alunos faziam a ligação apenas com a agricultura, não foram 

mencionadas outras funções do solo. Após a atividade houve uma maior variação nas respostas, mas 

mesmo assim a relação do solo com a agricultura prevaleceu (Figura 2). A agricultura como função 

principal do solo, é recorrente principalmente em alunos das escolas urbanas, visto a maneira como 

o tema é tratadado principalmente nos livros didáticos. 
 

A B 

Não respondeu 

 

Terra 

 

Superfície 

terrestre 

 
Rocha 

Não respondeu 

Terra 

5% 
17% 

78% 

11% 

22% 

67% 
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B 

A B 

 

 
Figura 2- O solo serve para? A - antes da atividade, B - depois da atividade. 

 

Quanto ao tempo de formação do solo, as respostas foram satisfatórias antes e após a atividade. 

Antes, 56% dos alunos respondeu que o solo leva muito tempo para se formar e 39% respondeu que 

demora pouco tempo. Após a atividade, 94% dos alunos responderam que ele demorava muito tempo 

para se formar. 

O solo é composto pela parte mineral, orgânica, pela água e o ar, e durante a atividade isso foi 

discutido com os alunos. Antes da atividade os alunos tiveram dificuldade em identificar os 

componentes do solo (Figura 1 A). 

Os componentes mais identificados pelos alunos foram o ar, água, nutrientes e a fauna do solo 

(Figura 3-B). A falta de experimentação pode explicar a dificuldade dos alunos em identificar as 

partes constituintes do solo, principalmente a parte mineral. Segundo Lustosa et al. (2017) é 

necessário dinamizar as aulas com vivências dos educandos ou trazer metodologias inovadoras, 

dialógicas e participativas, para que o processo de ensino-aprendizagem se faça de maneira mais 

enriquecedora, promovendo reflexões e mudanças de atitudes. 
 

 
A 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- No solo tem? A - antes da atividade, B - depois da atividade. 

 

Quanto às cores do solo, tanto antes como após a atividade a cor marrom obteve a maior 

frequência. 

No segundo questionário, após tratar o assunto sobre a degradação do solo, foi perguntado aos 

alunos quais as atividades que degradam o solo. O resultado obtido foi bastante satisfatório (Figura 

4-A). 
 

B 
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tudou sobre o solo? 

A 

 
 

Figura 4- A - Como o solo é degradado? B - Já es 

 
Verificou-se que mesmo a maior parte do alunos alegarem já ter estudo sobre o solo (Figura 

4-B), o conhecimento deles sobre o solo não era tão abrangente, prinicipalmente quanto àsua 

importância. 

 

CONCLUSÕES 

Pela atividade realizada, conclui-se que as atividades de extensão universitária são 

importantes para divulgação do ensino de solos nas escolas de ensino fundamental. A turma 

trabalhada apresentava, antes da atividade, um conhecimento incipiente sobre o solo. Contudo, esse 

processo deve ser contínuo e instigado pelos professores para que a disseminação da importância da 

conservação desse recurso seja incluída no dia a dia desses estudantes e futuros agentes da sociedade. 
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RESUMO 

A agricultura representa a base da economia no noroeste do Rio Grande do Sul (RS). A região 

noroeste colonial do RS possui suas próprias características, por ser essencialmente agrícola e 

possuir a maior reserva indígena do estado. Este projeto teve como objetivo geral a difusão de 

tecnologias de produção ecológica, visando a preservação do ambiente e do solo. Foi executado na 

EEIEF Múkej, através da realização de palestras, demonstração de métodos, atividades lúdicas e 

didáticas e da criação de uma horta escolar. Em 3 anos, houve a realização de 70 atividades 

relacionadas ao solo e a conservação do ambiente com a participação de 1101 pessoas. As atividades 

realizadas propiciaram à comunidade escolar uma série de aprendizagens, interações e vivências 

interdisciplinares, estreitando vínculos através do trabalho coletivo, auxiliando no conhecimento dos 

benefícios e cuidados com o ambiente e com o solo. 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental; Preservação; Recursos Naturais; Indígenas; Escolares. 

 
INTRODUÇÃO 

A agricultura com bases tradicionais de produção inicia-se com a seleção de sementes e a 

domesticação de animais para o consumo, cerca de 10 mil anos atrás (PATERNIANI, 2001; 

MAZOYER; ROUDART, 2010). Apesar das transformações ocorridas nas formas de produção 

durante os milênios, a Revolução Verde destaca-se como um momento de profundas mudanças na 

agricultura. O modo de produção é modificado completamente a partir dela, com a implementação 

de novas tecnologias, variedades de altos rendimentos e do uso intensivo de insumos químicos, 

mecanização e irrigação entre outros fatores facilitadores do trabalho no campo  (MAZOYER;  

ROUDART,  2010;  PEREIRA;  GABRIEL;  SOUZA,  2017;   NOVAES, 

2017). Ocorreram, além dos benefícios a curto prazo, sérios problemas de equidade social, ambiental 

e da sustentabilidade da produção agrícola a longo prazo (BALSAN, 2006; ANDRADES;   GANIMI,  

2007;   PEREIRA;   GABRIEL;   SOUZA,  2017).   Após   a chamada 

Revolução Verde, problemas como erosão do solo, desertificação, poluição por agrotóxicos, perda de 

biodiversidade e desigualdade social entre as classes de produtores rurais tem se atenuado. 

A região noroeste colonial do Rio Grande do Sul mostra-se essencialmente agrícola e 

apresenta um sistema de produção predominante agrícola familiar (BARBOSA et al., 2010). Além 

da destacada importância da agricultura na região, é importante considerar que esta possui a maior 

população e reserva indígena do estado do Rio Grande do Sul denominada Terra Indígena Guarita. A 

terra indígena possui uma superfície total de 23.406,8684 ha e faz parte dos territórios dos municípios 

de Tenente Portela, Redentora e Erval Seco (WISNIEWSKI, 2011; IBGE, 2018). A reserva abriga 

em seu território as etnias Kaingang, a maioria, e em número reduzido, a etnia Guarani. De toda a 

área da reserva indígena 32% são pertencentes a Tenente Portela representando 22% da área total do 

município (SOMPRÉ, 2007). Vivem em Tenente Portela 1.997 indígenas (TENENTE PORTELA, 
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2018). Este trabalho teve como objetivo principal a difusão de tecnologias de produção ecológica, em 

prol do estímulo para a valorização do ambiente e a conservação do solo na comunidade indígena 

escolar da Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental Múkej de Tenente Portela/RS. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho constou da execução de uma proposta de extensão universitária desenvolvida na 

Terra Indígena do Guarita, em Tenente Portela, com a comunidade escolar da Escola Estadual 

Indígena de Ensino Fundamental (EEIEF) Múkej, localizada no Setor Três Soitas (27°23’53.84 S; 

53°43’30.89 O). Foi executada de 2013 a 2015, através da realização de palestras, demonstração de 

métodos (DMs), atividades lúdicas e didáticas e da criação de uma horta escolar. O projeto envolveu 

escolares, docentes, comunidade escolar e demais indígenas. As ações foram realizadas com todos os 

que demostraram interesse em participar das atividades desenvolvidas durante a execução do projeto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As atividades desenvolvidas neste projeto de extensão proporcionaram a visualização de uma 

série de importantes resultados às comunidades envolvidas bem como à Uergs Unidade Três Passos, 

no sentido da integração Universidade – sociedade. Durante os 3 anos de desenvolvimento do 

trabalho, houve a realização de 70 atividades relacionadas ao solo e a conservação do ambiente, com 

a participação de 1101 pessoas (com repetição), conforme dados abaixo apresentados (Tabela 1). 
 

Tabela 1 – Número de atividades (A) e público participante (P) da ação de extensão na Escola 

Estadual Indígena de Ensino Fundamental Múkej, de 2013 a 2015, em Tenente Portela/RS: 

 

 

 
Visitas e Difusões 

 

 

 
 
P* Publico participante – com repetição 
 

Em todas as atividades orientações de cuidados com o solo estavam sempre presentes (Figura 

1 e Figura 2). Ações com o uso de meios de cultura, lupa eletrônica e microscópio permitiram o 

contato dos escolares com microrganismos do solo, visualização em detalhes de macroorganismos 

encontrados na horta escolar e plantas. Muitos escolares ainda não haviam tido contato com estes 

equipamentos, de modo que estas práticas contribuíram para um maior entendimento e valorização 

do solo como um sistema vivo e que a conservação deste sistema e do ambiente são importantes para 

a manutenção de suas funções e da vida como um todo. 

Ano 2013 2014 2015 TOTAL 2013-2015 

Atividade                                         A P A P A P A P* 

Apresentação do Projeto 1 42 2 24 2 40 5 106 

Palestras,   Atividades   Didáticas, 
7
 

 

54 
 

12 
 

270 
 

6 
 

63 
 

25 
 

387 

Reuniões 2 18 11 117 9 143 22 278 

DM’s e Ativ. Práticas 4 65 10 209 4 56 18 330 

Total 14 179 35 620 21 302 70 1101 
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Figura 1. Atividades realizadas na EEIEF Mùkej, Tenente Portela/RS, 2013 a 2015. a) preparo de 

meios de cultura com o solo da horta, estrada e lavoura; b) observação de amostras de solo em 

microscópio; c) DMs sobre erosão do solo; d) palestra. 

 

Dentre as ações realizadas pode-se destacar as práticas (DMs) e as atividades didáticas como 

elaboração de desenhos e de uma gincana abordando-se assuntos pertinentes ao projeto como 

agroecologia, proteção do meio ambiente e cuidados com o solo (Figura 2). 
 

Figura 2. Atividades realizadas na EEIEF Múkej, Tenente Portela/RS, 2013 a 2015. a) atividades na 

horta escolar (DM); b) atividades lúdicas; c) distribuição de mudas frutíferas de árvores nativas da 

região aos escolares; d) atividades didáticas – elaboração de desenhos. 

 

Ações semelhantes às desenvolvidas nesta proposta foram executadas por Eno; Luna e Lima 

(2015) em Porto Velho (RO) e por Fiorotti et al. (2011) em Aracruz (ES). Nas duas referências, assim 

como nesta proposta desenvolvida na área indígena, as hortaliças produzidas nas hortas escolares 

foram utilizadas na merenda, diminuindo os custos com a compra de alimentos. 

Com as atividades práticas, observou-se o crescimento da curiosidade dos educandos, 

despertando o interesse e auxiliando no aprendizado dos mesmos. A prática, em conjunto com a parte 

teórica da sala de aula, proporcionam um aprendizado mais rico, mais consistente e sólido para a 

criança (ROCHA et al., 2013; SANTOS, 2013). Estas atividades propiciam que as crianças interajam 

entre elas e aprendam os benefícios dos cultivos, da proteção do solo, ar e água, do consumo 

consciente e da importância de saber de onde vem o próprio alimento (CRIBB, 2010). 

 

CONCLUSÕES 

A condução da horta da EEIEF Múkej possibilitou o desenvolvimento de atividades diversas, 

unindo a teoria e a prática, auxiliando no ensino e aprendizagem dos escolares, estreitando vínculos 

e relações através do trabalho coletivo. As atividades realizadas propiciaram à comunidade escolar 
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uma série de aprendizagens, interações e vivências interdisciplinares, estreitando vínculos através do 

trabalho coletivo, auxiliando no conhecimento dos benefícios e cuidados com o solo e com o 

ambiente. 
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RESUMO 

A integração entre a universidade e a escola, por meio da troca de experiências e de práticas 

pedagógicas diferenciadas, oferece importantes subsídios para a concretização satisfatória do 

processo de ensino-aprendizagem. O objetivo deste trabalho é relatar os resultados e perspectivas do 

projeto de extensão “Solo na Escola”, vinculado ao curso de Geografia da Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná - UNIOESTE, Campus de Marechal Cândido Rondon. Por meio de tutoria, o 

projeto oferece apoio teórico-metodológico aos professores da educação básica (Ensino 

Fundamental I e II e Médio) para promover e divulgar o conhecimento e a importância 

socioambiental do ensino do solo. As atividades de tutoria incluem a preparação dos materiais 

didáticos, a coleta das amostras de solos em campo para a elaboração dos kits pedológicos, a 

montagem dos experimentos, a confecção de jogos, bem como a realização práticas pedagógicas 

diferenciadas junto ao público alvo. A integração das diferentes áreas e segmentos do ensino do solo, 

a troca de experiências e o conhecimento em benefício do processo ensino-aprendizagem na 

educação básica, o aperfeiçoamento intelectual e profissional de professores, pesquisadores e alunos 

constituem as principais contribuições e resultados do projeto de extensão. 
 

Palavras-chave: Educação em Solos, Ensino do Solo, Práticas Pedagógicas Diferenciadas. 

 

INTRODUÇÃO 

As atividades extensionistas rompem os muros da universidade, popularizam e disponibilizam o 

conhecimento e os meios para obtê-lo junto à comunidade externa. Com esse intuito, o projeto de 

extensão “Solo na Escola” foi implantado na Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 

UNIOESTE, Campus de Marechal Cândido Rondon em 2017, em caráter permanente, visando 

oferecer apoio teórico-metodológico e prático sobre o ensino do solo aos professores da educação 

básica (Ensino Fundamental I e II - 2º ao 9º ano e do Ensino Médio), promover e divulgar o 

conhecimento e a importância dos solos para a organização das sociedades no espaço geográfico. 

O solo, portanto, deve ser compreendido como um componente importante do meio ambiente, 

essencial para a vida e que deve ser conservado e protegido da degradação. Desse modo, o ensino do 

solo deve “[...] criar, desenvolver e consolidar a sensibilização de todos em relação ao solo e 

promover o interesse para sua conservação, uso e ocupação sustentáveis” para, assim, construir a 

cidadania e a consciência ambiental daqueles envolvidos no processo de ensino-aprendizagem 

(MUGGLER; SOBRINHO; MACHADO, 2006, p. 736). 
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Atender aos profissionais e oferecer a oportunidade de elaboração de práticas pedagógicas e 

materiais didáticos por meio de tutorias e oficinas (relacionados aos conteúdos solos e educação 

ambiental) é a prioridade do projeto, cujo objetivo geral é contribuir para a formação intelectual em 

termos teóricos e metodológicos dos a) professores e alunos do Ensino Fundamental I e II e Ensino 

Médio; b) dos alunos de graduação e pós-graduação em Geografia/Campus de Marechal Cândido 

Rondon, professores e demais profissionais envolvidos no projeto. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

As ações do projeto são promovidas tanto no Laboratório de Pedologia e Geologia Casemiro 

Balcewicz/UNIOESTE/Campus de Marechal Cândido Rondon, como nas próprias escolas da região, 

de forma itinerante. Trabalha-se com a concepção de educação de solos de Valmiqui Costa Lima – 

um dos pioneiros nas atividades de extensão sobre o ensino de solos. Conforme Lima (2005), não 

basta apenas trazer os alunos para a universidade, é preciso levar o conhecimento para fora dela e 

alertar a comunidade escolar sobre a importância da preservação, conservação e utilização adequada 

dos solos. 

Para realização das atividades nas escolas, os professores solicitam o atendimento por meio da 

página do projeto no Facebook, e-mail ou telefone, agendando data e local para a execução das 

atividades de Ensino do Solo, bem como, os conteúdos e objetivos da proposta requerida. Além das 

explanações orais sobre os conteúdos relacionados ao tema “solo”, realizam-se práticas didático-

pedagógicas diferenciadas com auxílio do kit pedológico (protótipos de perfis de solo; minhocário; 

colorteca de solos; ensaios de estabilidade dos agregados, de infiltração e de erosão hídrica; quebra-

cabeças; jogos de memória e dominó; cartilha de solos; jogos de Quis e trilhas didáticas) para 

enfatizar a importância dos solos no âmbito da relação sociedade-natureza. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados, embora parciais, demonstram a relevância da integração estabelecida entre a 

universidade e a comunidade escolar, propagando os conhecimentos sobre os solos na Educação 

Básica, por meio de práticas didático-pedagógicas diferenciadas. Nos primeiros meses de vigência do 

projeto foram realizados atendimentos, em quatro (04) estabelecimentos de ensino, atingindo cerca 

de 145 aprendizes em dois (02) municípios (Tabela 1). Foram atendidos aprendizes da Educação 

Infantil (Figura 1) ao Ensino Médio de acordo com a demanda dos professores, da infraestrutura, 

logística e recursos financeiros das escolas e centros de educação. 

As escolas públicas afastadas do campus sede de Marechal Cândido Rondon (Figuras 1, 2 e 3) têm 

muita dificuldade em trazer os alunos para o Laboratório de Pedologia e Geologia (Figuras 4, 5 e 6) 

da universidade, enquanto que as particulares têm melhor infraestrutura e recurso financeiro. Em 

alguns casos, os temas, conteúdos e práticas pedagógicas diferenciadas foram readequadas ao nível 

cognitivo dos aprendizes e dos conteúdos dos Planos de Trabalho Docente (PTD) dos professores 

regentes e Planos Curriculares Nacionais (PCNs), conforme solicitação prévia. 
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Tabela 1 – Estabelecimentos de ensino atendidos pelo projeto “Solo na Escola” entre agosto de 2017 e março de 2018. 
 

Estabelecimento de ensino: Município: Turma: Nº/alunos: 

Escola Estadual do Campo Novo Três Passos Marechal Cândido Rondon-PR 6º ano-EF 29 

Centro Municipal de Educação Infantil Asilda Ropke Nova Santa Rosa-PR CMEI 22 

Colégio Martin Luther Marechal Cândido Rondon-PR 6º ano-EF 34 

Colégio SESI Marechal Cândido Rondon-PR 3º ano-EM 26 

Colégio Martin Luther Marechal Cândido Rondon-PR 1º ano-EM 34 

Fonte: arquivos do projeto “Solo na Escola” 
 

A tutoria desenvolvida junto às escolas (Figuras 1, 2 e 3) foi a atividade mais requisitada, 

independentemente do nível de ensino. A finalidade foi orientar, instrumentalizar e auxiliar os 

professores regentes no exercício de suas atividades escolares, sobretudo em sala de aula, apontando 

caminhos e/ou soluções para os problemas identificados no processo ensino aprendizagem que 

incluíam o tema “solo e meio ambiente”. 

Os atendimentos no laboratório de Pedologia e Geologia e as tutorias nas escolas possibilitaram a 

integração dos conhecimentos produzidos na universidade e as trocas de experiências entre 

graduandos, professores e aprendizes dos estabelecimentos de ensino envolvidos. A receptividade e 

a confiança da comunidade escolar nas atividades e práticas didático pedagógicas desenvolvidas 

foram satisfatórias, visto que elas fogem das práticas habituais realizadas em sala de aula e instigam a 

curiosidade dos estudantes. 

 

 

A tendência agora é consolidar o projeto, atendendo as escolas e os municípios para além da 

proposta inicial, e contribuir com a popularização da educação em solos, pois ela apresenta um grande 

potencial para o fortalecimento dos valores e atitudes positivas em relação à efetivação de uma 

consciência ambiental no campo e na cidade (MUGGLER; SOBRINHO; MACHADO, 2006, p. 739). 

 

 

 

  
Figura 1- Atendimento e tutoria no 

CMEI Asilda Ropke, Nova Santa 

Rosa-PR (2017). 

Figura 2 - Práticas diferenciadas de 

ensino de solo na Escola Estadual do 

Campo Novo Três Passos, Mal. 

Cdo. Rondon-PR (2017). 

Figura 3 - Atividades lúdicas com o 

tema e os conteúdos de solos. Escola 

Educação do Campo Novo Três 

Passos, Mal. Cdo. Rondon-PR 

(2017). 

 

  
Figura 4 - Visita do Colégio Martin 

Luther no Laboratório de Pedologia e 

Figura 5 - Explanação teórica sobre 

a importância dos solos no 

Figura 6 - Estudantes observando o 

protótipo de perfil de solo no 
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CONCLUSÕES 

Ao abordar os conteúdos sobre o tema “solo” e para exercer satisfatoriamente suas atividades na 

escola e em sala de aula, os professores da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio buscaram 

apoio teórico, prático e metodológico junto ao projeto de extensão. Os materiais didáticos (kit de solos) 

e as práticas didático-pedagógicas diferenciadas desenvolvidas por meio das tutorias auxiliaram, de 

maneira eficiente, no processo ensino-aprendizagem. Observou-se que os materiais didáticos 

facilitaram a compreensão da relação entre os elementos naturais e humanos, mostrando- se eficazes 

na construção do aprendizado, da consciência ambiental e da cidadania a partir do Ensino do Solo. 

Os aprendizes que vivem no meio rural, via de regra, interagem com maior entusiasmo. Estas 

constatações resultaram de observações e avaliações subjetivas durante e após as tutorias. 
 

Agradecimentos: Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 

FAADCT/PR. 
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RESUMO 

O solo possui importantes funções, desde o armazenamento e escoamento e infiltração da água  na 

superfície, sendo um componente fundamental para o desenvolvimento de diversos ecossistemas. O 

presente trabalho teve como objetivo transmitir a importância do solo para a  vida humana e a 

preservação do mesmo, através de aulas teóricas. Foi realizada uma atividade em sala, com os 

alunos do 6° ano do ensino fundamental, discutindo sobre os fatores que influenciam na formação 

do solo, material de origem, sua utilização e a importância de conservá-lo. Foi possível perceber o 

acréscimo de conhecimentos adquiridos pelos alunos após a realização da atividade. Mais de 86 % 

deles identificaram mais de um perfil de solo em seus desenhos, constatando a compressão dos 

conhecimentos adquiridos sobre solos durante a atividade. Como a análise se deu na identificação 

de alguns componentes, foi possível detectar   na maioria dos desenhos justamente o que foi 

explanado durante a realização da atividade.  Sendo assim o resultado foi satisfatório. 

 

Palavras-chave: Ensino, conhecimento, meio ambiente. 

 

INTRODUÇÃO 

O solo é um material mineral ou orgânico inconsolado imediatamente abaixo da superfície da terra 

e que serve como meio natural para o crescimento das plantas terrestres, como também para  a retirada 

de alimentos e matéria prima necessária para a sobrevivência  humana  (LEPSCH, 2011). Além disso, 

o solo possui importantes funções, desde o armazenamento e escoamento e infiltração da água na 

superfície, sendo um componente fundamental para o desenvolvimento de diversos ecossistemas. 

As atividades exercidas pelo homem vêm provocando sérios impactos sobre esse recurso natural. 

Segundo Brady et al., (2013) o solo é o principal recipiente onde se descarta os resíduos utilizados 

pela sociedade. No entanto o manejo inadequado do mesmo tem sido um dos motivos  de degradação 

desse recurso. 

Diante disto é necessário desenvolver atividades que sensibilize a população em relação ao recurso 

solo. Segundo Muggler et al., (2004), a educação em solos  é um instrumento utilizado para promover 

a conscientização ambiental desse recurso. Deste modo é fundamental inserir discussões aos níveis 

fundamentais e médios para conscientizar alunos e professores através dos conhecimentos sobre solos 

(LIMA, 2005). 

O presente trabalho teve como objetivo transmitir a importância do solo para a vida humana e  a 

prevervação do mesmo, através de aulas teoricas. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Esta atividade faz parte de um Projeto ensinando sobre solo e seus componentes. Este projeto foi 

desenvolvido por estudantes do curso de Gestão Ambiental, com alunos da escola municipal 

Claudenor Rodrigues de Melo, localizado na localidade Fazenda de Cima, na cidade de Corrente, 

Piauí (figura 1). O projeto consistia no aprendizado dos alunos em relação ao solo. As 40 crianças 

que participavam do projeto cursavam o 6° ano do ensino fundamental e tinham idade entre 11 e 14 

anos. 

 

Figura 01. Mapa de localização da área de estudo. Fonte: autores, 2018 

 

A atividade foi desenvolvida em sala, onde foi observado primeiramente o conhecimento intrínseco 

das crianças e, depois, para observar a capacidade de assimilação das mesmas. 

Inicialmente foram entregues folhas recicláveis de papel A4 em branco para que cada criança 

desenhasse o que entendia sobre solo, e o que havia nele. Após essa primeira etapa foi iniciada uma 

explicação sobre o tema. No tema abordado foram discutidas sobre os fatores que  influenciam na 

formação do solo, material de origem, sua utilização e importância de conservá-  lo. 

Para ilustrar a explicação foi utilizado um exemplo de perfil de solo feito por isopor e outro feito 

em um recipiente de vidro exemplificando os horizontes e mostrando que o solo possui diferentes 

cores e que não é algo homogêneo. Lepsch (2010) que relata a importância de se programar 

antecipadamente o uso da terra em relação a melhorias e aumentos de sua produtividade, como 

também adotar práticas de proteção contra a degradação do mesmo. 

Após a explicação foram entregues novamente folhas  de papel A4 recicladas e em branco,  para 

que eles desenhassem o solo outra vez. Desse modo poderia ser verificada a assimilação do conteúdo 

trabalhado na atividade. Para avaliar a eficiência das atividades de educação ambiental através do 

mapa mental foi aplicado uma avaliação dos elementos que eles conseguiram  identificar e representar 

na folha. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A maioria dos desenhos feitos pelos estudantes antes da explicação representavam vários 

componentes, como: árvores, gramas, casas, carros, animais, componentes esses que tinha relação 

direta ou indireta com o solo. Segundo Oliveira (2006), as representações dos mapas mentais é uma 

forma de comunicação que as pessoas têm para exprimir os conhecimentos ambientais adquiridos. A 

interpretação dos mapas mentais dos 40 alunos foi feita separando os perfis do solo (sem perfil, 1 

perfil, 2 perfis, 3 perfis, 4 perfis e 5 perfis), relevo (plano e acidentado), cobertura  da superfície do 

solo (árvore e grama) e construções dos desenhos realizados antes e depois das atividades de educação 
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ambiental. (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Interpretação e quantificação de variáveis analisadas dos mapas mentais. 

 
Legenda: CSS – cobertura da superfície do solo; CONT – construções. 

 

É possível perceber o acréscimo de conhecimentos adquiridos pelos alunos após a realização  da 

atividade. Mais de 86 % deles identificaram mais de um perfil de solo em seus desenhos, constatando 

a compressão dos conhecimentos adquiridos sobre solos durante a  atividade.  A forma do relevo e a 

presença de vegetação evidenciaram a diferença de conhecimentos adquiridos antes e depois dos 

esclarecimentos a respeito de conservação do solo em áreas íngremes. 

 

CONCLUSÕES 

Com a utilização do mapa mental foi possível avaliar a eficiência das atividades de educação 

ambiental sobre conservação do solo e seus componentes. Os resultados obtidos como “bons ou 

ruins” vão depender muito da interpretação pessoal do pesquisador e do detalhamento do tema 

abordado em sala. Como a análise se deu na identificação de alguns componentes, foi possível 

detectar na maioria dos desenhos justamente o que foi explanado durante a realização da  atividade. 

Sendo assim o resultado foi satisfatório. 
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RESUMO 

Este trabalho visa investigar a abordagem do tema fauna do solo no livro do 3° ano do ensino médio. 

Para a avaliação do livro foi elaborada uma ficha com itens sobre a presença, importância e 

ilustrações sobre a referida temática. Na avaliação do livro didático, não foram verificadas questões 

importantes em seu conteúdo como oferecer o conceito, a classificação e a relevância da fauna do 

solo para o ambiente. Verificou-se que a estrutura que o livro didático fornece acaba limitando o 

professor de trabalhar o conteúdo de fauna do solo. Diante disso, é imprescindível que os professores 

não se prendam a essa ferramenta de ensino, procurando diversificar por meio de outras 

metodologias um aprendizado amplo e significativo para seus alunos. 

 
Palavras-chave: avaliação, ensino de ciências, fauna edáfica, material didático 

 
INTRODUÇÃO 

Apresentando uma das maiores biodiversidades do planeta, o Brasil abriga de 15% a 20% de todas 

as espécies existentes, sendo que parte dessa biodiversidade é encontrada no solo. Nele é possível 

encontrar uma variedade de organismos que garantem o biofuncionamento e sustentação do 

ecossistema, denominados de fauna do solo (SOUZA et al., 2013). 

Como componente fundamental, a fauna do solo é de suma importância para a decomposição e 

ciclagem de nutrientes tendo autovalor para a agricultura podendo constituir uma ferramenta 

importante para avaliar a qualidade do solo (GULLAN & CRANSTON, 2014). No entanto, os 

estudantes das áreas urbanas que tem em seu currículo a Biologia não percebem que o solo é 

importante tanto para eles como para os outros seres vivos. Isso acontece porque este termo é 

contextualizado apresentando (na maioria dos casos) um cunho geológico e não biológico, não se 

aproximando da realidade das disciplinas apresentadas (BOAS & MOREIRA, 2012). 

O ensino de Biologia do Solo é apresentado como estático, com uma a visão exclusivamente 

geológica do solo, frequentemente ignorando abordagens interdisciplinares ou ecológicas (BOAS; 

MOREIRA, 2012). Além de ser julgado como um assunto de cunho geológico a maior parte dos 

professores de biologia acham desnecessário aprofundar os estudos nessa área, já que esta não se 

apresenta de maneira explícita nos livros didáticos. Isso ocorre porque o docente tem dificuldade de 

ver o solo como um importante elemento da paisagem, e o ensino de solos, quando existe, torna-se 

mecânico e sem utilidade para o aluno, com base principalmente em aulas expositivas (CAJAIBA & 

SILVA, 2015). 

Aliada a essa realidade, está o uso exclusivo dos Livros Didáticos por esses docentes em sala de 

aula. Pesquisas sobre o uso desse recurso vêm ocorrendo há pelo menos duas décadas. Cada vez mais, 

os estudiosos têm se dedicado a estudar e a investigar a qualidade das coleções didáticas, denunciando 

suas deficiências e apontando soluções para a sua melhoria (CAJAÍBA & SILVA, 2015). 

O livro didático é uma das ferramentas que constantemente está presente quando o assunto é 
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ministrar e ensinar um determinado assunto. Ele é também um dos pontos de ligação entre o 

conhecimento científico, o professor e os alunos (SOUSA et al., 2013). Gérard e Roegiers (1993) 

definem o livro didático como sendo “um instrumento impresso, intencionalmente estruturado 

habitualmente utilizado para se inscrever no processo de aprendizagem”. 

A utilização desse material deve ser adequada de acordo com as situações empregadas em sala de 

aula. É uma ferramenta que deve ser utilizada para orientar o docente durante as suas atividades, mas 

ao mesmo tempo em que orienta, este recurso pedagógico (quando utilizado com única metodologia 

de ensino) acaba simplificando e normalizando o trabalho docente. O livro didático não pode ser 

utilizado como uma única proposta de ensino, logo posteriormente irá limitar o trabalho do professor 

e a visão do aluno quanto ao processo de novas aprendizagens e criticidade do que se é apresentado 

(CAJAÍBA & SILVA, 2015). 

Nesse sentido, já que o livro didático é um dos principais recursos de ensino, são importantes 

trabalhos que possibilitem estudar a temática fauna do solo, visto que ela se constitui como um dos 

componentes de elevada biodiversidade, sendo utilizada como um instrumento importante para a 

manutenção e preservação do ecossistema solo. 

Diante do exposto, este estudo visa investigar a abordagem do tema fauna do solo no livro didático 

do 3° ano do ensino médio. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado no Centro de Ensino Inácio Passarinho (Nível Médio) durante o período de 

setembro a outubro de 2015. Para a avaliação do livro foi elaborada uma ficha com questões 

relacionadas ao tema fauna do solo, conforme modelo exposto no Quadro 1. Essa ficha de avaliação 

seguiu os procedimentos conforme descrito por Fracalanza e Megid Neto (2006) de maneira adaptada 

para melhor obtenção das informações. 

 

Quadro 1 - Ficha utilizada para avaliação do livro didático 

NÍVEL: 

SÉRIE INDICADA: 

LIVRO/TÍTULO/VOLUME: 

AUTOR (es): 

DADOS DA EDITORA: 

ANO DA PUBLICAÇÃO/EDIÇÃO: 

Aspectos do Livro Didático 
SIM NÃO ÀS 

VEZES 

Apresenta ilustração com o tema Fauna do Solo.    

Cita os termos, artrópodes, microartrópodes, 

invertebrados, invertebrados do solo ou Fauna do Solo 

em meio aos capítulos. 

   

Apresenta o conceito de Fauna do solo.    

O tema está inserido dentro de outro conteúdo.    

Apresenta a classificação da Fauna do Solo.    

Apresenta a importância da Fauna do Solo.    

 

Os requisitos utilizados para a avaliação do livro estão baseados na perspectiva de o tema fauna do 

solo ser uma fonte de estudos que possa proporcionar uma maior consciência ambiental, já que essa 

temática pode ser utilizada para indicar a qualidade do solo, sendo empregada para identificar a 

degradação em agroecossistemas (NUNES et al., 2012). 



IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM SOLOS 
EDUCAÇÃO EM SOLOS NO MEIO RURAL:  

 ENTRE AS ESCOLAS E A EXTENSÃO 
15 a 18 de maio de 2018, Dois Vizinhos-PR 

  

 263 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Analisando a ficha de avaliação do livro didático, percebeu-se aspectos quanto à abordagem da 

fauna do solo em sua estrutura, como: presença de ilustrações referentes ao tema, citação do termo 

invertebrados em meio aos capítulos e em mais de um conteúdo. 

Quanto ao quesito ilustrações, algumas ordens de insetos foram visualizadas no capítulo - 

“Relações entre os seres vivos”, como a Hymenoptera – abelha e formiga e Isoptera – cupim, sendo 

relacionados ao sub tópico “Tipos de relações”. Entretanto, apesar de apresentarem esses aspectos, 

observa-se que os assuntos não são trabalhados de maneira aprofundada, visto que o livro didático 

poderia enfatizar a importância e os benefícios que essas ordens trazem para o ecossistema. 

Referente a ordem Hymenoptera seria relevante apresentar a importância dessa ordem, mais 

especificamente das abelhas, pois ela é responsável pela polinização de 86% das plantas do planeta ao 

mesmo tempo que participam de atividades como agricultura, sobrevivência das matas e florestas 

(NETO et al., 2012). 

Em relação as formigas, destaca-se a atuação dessas no ecossistema como predadoras, detritívoras, 

mutualistas e herbívoras. Quanto aos cupins em muitos dos casos conhecidos apenas como “pragas”, 

poderia ser destacado no livro didático outras funções que exercem na natureza, como a ingestão de 

madeira da necromassa, geralmente composta por galhos e troncos, (JUNIOR et al., 2015). 

Um dos capítulos em que a fauna do solo deveria ser estudada seria - “Cadeias e teias alimentares” 

no sub tópico decompositores, no entanto isso não acontece; esse fato se liga a forma de como vem 

ocorrendo o ensino de ecologia nas escolas que segundo Cajaíba e Silva (2015) “está sendo trabalhado 

de maneira fragmentada não proporcionando aos alunos a oportunidade de fazerem associações com 

o mundo real e a relação das partes com o todo”, não possibilitando a compreensão dos conceitos 

relacionados a biodiversidade existente. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM, 2006), abordam a 

importância de o aluno compreender sua interação com o ambiente, por meio dos conteúdos de 

biologia, para que ele desenvolva a capacidade de estabelecer relações da diversidade biológica dos 

organismos com o ambiente em que se encontra. 
Dessa forma, por não estar explícito no livro, os docentes deixam de apresentar informações 

importantes sobre a fauna do solo, fazendo com muitos estudantes não saibam a relevância do 

conhecimento sobre a fauna edáfica para o meio ambiente. 

 

CONCLUSÕES 

O livro didático não apresenta aspectos como conceito, classificação e importância ao ensino da 

fauna do solo. 

O livro didático também não aponta uma abordagem clara do assunto em ecologia, onde fossem 

relacionados os processos ecológicos e o quanto a dita temática contribuiria na detecção de problemas 

ambientais e preservação do ecossistema edáfico. 
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RESUMO 

O estudo sobre solos é abordado na disciplina de Ciências do 6° ano do Ensino Fundamental, 

principalmente através dos livros didáticos que são o principal recurso didático utilizado em sala de 

aula. Estes livros abordam diversos assuntos relacionados ao solo, e um destes é a erosão. Neste sentido, 

o objetivo do trabalho foi avaliar a temática erosão nos livros didáticos do 6º ano do Ensino 

Fundamental. Pode-se observar que nestes livros, os autores citam como principais fatores 

condicionantes de erosão a água e o vento, e em todos existem tópicos específicos trabalhando a redução 

do processo erosivo, utilizando-se técnicas de terraceamento, curvas de nível, e salientando a 

importância da mata ciliar e cobertura vegetal. Além de alguns livros apresentarem experimentos 

práticos sobre o tema. 

 
Palavras-chave: Solo, Erosão, Livro didático, Ensino fundamental. 

 

INTRODUÇÃO 

Os professores de ensino fundamental encontram no livro didático uma ferramenta de apoio e 

ensino, e em muitas vezes este é o único recurso que possuem para ministrarem suas aulas. Lopes (2007) 

refere a uma definição de livro didático que é a de ser uma versão didatizada do conhecimento para fins 

escolares e/ou com o propósito de formação de valores, desta maneira, estes livros são uma ferramenta 

didática e que possibilitam um estudo mais aprofundado dos temas abordados em sala de aula. Esses livros 

são escolhidos pelos professores e integram o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). 

No 6º ano do Ensino Fundamental é abordado no livro de Ciências a temática solo, um recurso 

natural de extrema importância para a vida e a manutenção das sociedades. Porém, este recurso muitas 

vezes não recebe a atenção necessária e a falta de compressão do ser humano tem promovido o uso e 

manejo inadequados, levando-o a degradação, como, por exemplo, a erosão, causada pelo vento e pela 

água e que corresponde ao transporte superficial das de partículas de solo e nutrientes, causando muitos 

problemas como o acúmulo destas partículas em rios, problemas de fertilidade e empobrecimento do solo. 

Uma das maneiras de abordar o assunto no cotidiano com o intuito de minimizar o problema é 

trabalhar essa temática nas Escolas de Ensino Básico, no intuito de informar, sensibilizar e informar os 

alunos sobre a importância da conservação do solo e das medidas necessárias para evitar estes problemas 

ligados a erosão. Desta maneira, o objetivo deste trabalho foi avaliar a temática erosão nos livros didáticos 

de Ciências do 6º ano do Ensino Fundamental. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

As escolas utilizam os livros didáticos como ao principal instrumento de aprendizagem dos 

alunos, portanto, buscou-se verificar o que cinco livros didáticos de Ciências utilizados no 6º ano do 

Ensino Fundamental relatam e abordam sobre o tema erosão, um problema muito discutido e que necessita 

de conhecimentos da comunidade e dos alunos, para que se busquem ferramentas e alternativas que 

minimizem este problema. 

É no 6º ano que os estudantes adquirem conhecimentos mais aprofundados sobre solos, e dentre os 
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assuntos que são elencados, a erosão e seus métodos de controle, está presente nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais PCN’s (1998), portanto, é considerado um tema importante na formação 

educacional destes alunos. Deste modo, a imagem 01 consta os livros didáticos utilizados para estudo. 

 

Imagem 01: Livros didáticos de ciências do 6° ano utilizados no presente estudo. 
 

Analisaram-se quais os principais assuntos/temas tratados nestes livros de Ciências quando 

relacionados a erosão e quais os pontos positivos e ou negativos que estes possuem para a melhor 

compreensão dos alunos sobre este tema. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O livro didático “Ciências: Planeta Terra” quando aborda erosão, trata de assuntos como a 

“desagregação” do solo, ”desmatamento”, “impermeabilização” e “desmoronamento”, importância da 

“vegetação natural” e “mata ciliar” para proteção de “assoreamento”, e traz contextos em relação a 

agricultura, como o cultivo de plantas anuais na cobertura do solo, que ao não estarem presentes o ano 

todo, deixam o solo sem proteção, “acelerando a erosão” e deixando a “fertilidade do solo prejudicada”; 

além de citar a bovinocultura em relação a compactação do solo e “destruição da vegetação”. Também 

traz um tópico sobre “técnicas para diminuir a erosão”, onde cita-se a implantação de “degraus ou 

terraços”, “curva de nível” e “cultura em faixas”. 



IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM SOLOS 
EDUCAÇÃO EM SOLOS NO MEIO RURAL:  

 ENTRE AS ESCOLAS E A EXTENSÃO 
15 a 18 de maio de 2018, Dois Vizinhos-PR 

  

 267 

O livro “Tempo de ciências” traz um capítulo sobre “Solo e erosão”, este define a erosão como 

“fenômeno natural que retira e transporta pedaços de solo ou algumas de suas partículas”, define termos 

como “ravina” e “voçoroca”. Também relata que “raízes de árvores ajudam a manter unidas as 

partículas”, e sobre o desmatamento. Aborda o tópico “como evitar erosão”, onde cita os assuntos sobre 

“mata ciliar” e “assoreamento”, “curvas de nível” e “degraus ou terraceamento”. Este livro também 

traz um experimento didático para os alunos entenderem a erosão de forma visual e prática. 

No livro “Projeto Apoema Ciências” o tema é tratado como “A ação da natureza: erosão” e é 

separado pelos fatores da: “ação da água sobre as rochas”, onde relata a “erosão glacial”, “erosão 

marinha”, “erosão fluvial” e “erosão pluvial”; a “ação dos ventos sobre as rochas”, em que fala sobre 

“erosão eólica”; “rochas transformadas por ação química”; “a ação do ser humano” trazendo mais uma 

vez a importância da “cobertura vegetal”; “o perigo do desmatamento”; “a devastação causada pelas 

queimadas” para “viabilizar a agricultura ou renovar as pastagens” e por fim o último tópico “como 

evitar a erosão?” onde cita “curvas de nível” e “terraceamento”. Neste livro também há a execução de 

um experimento prático a ser realizado com os alunos. 

No livro “Ciências novo pensar”, a erosão é tratada no tópico “O solo se modifica” definindo 

assuntos como “erosão eólica”, “pluvial”, “fluvial”, “marinha” e “glacial”. Trazendo um experimento 

intitulado como “Cobertura vegetal e erosão”, cujo objetivo seria “ avaliar se a cobertura vegetal 

contribui para evitar a erosão”. 

O livro “Projeto Arabibá Ciências” traz no tema “Degradação e conservação do solo”, o assunto 

erosão. A qual a define como “perda de grãos minerais e material orgânico, causada principalmente 

pelos ventos e pela água”, dividindo em “erosão hídrica” e “erosão eólica”, podendo acarretar 

“assoreamento”, “impermeabilização” “desertificação” e “arenização do solo”. 

Pode-se perceber que nestes livros didáticos, os autores citam os principais fatores condicionantes 

de erosão, como água e o vento, e em alguns relata-se a influência da agricultura no processo erosivo, 

como o livro de Gewandsznajder (2016). 

É importante salientar que todos estes livros didáticos, trazem alguns meios de reduzir a erosão, 

tendo como termos mais citados: a construção de degraus ou terraços/terraceamento; cultivos em curva 

de nível; a importância da mata ciliar nas margens dos rios; a utilização de cobertura vegetal salientando 

sua importância para redução do impacto da água sobre o solo, proteção térmica, auxiliar na porosidade 

do solo e consequentemente infiltração de água. 

Todas estas técnicas beneficiam a conservação do solo e reduzem o risco de erosão. Baldotto 

(2017) engloba em três grupos as técnicas para proteger o solo da erosão, são elas: as edáficas, com relação 

a modificações no sistema de cultivo; as vegetativas, as quais a proteção depende da cobertura vegetal; e 

as mecânicas, que visam utilizar cortes e aterros para reduzir o efeito de enxurradas. Estes três grupos 

citados, estão abordados nos livros didáticos como formas de controle da erosão. 

Os livros “Ciências: Planeta Terra” e “Projeto Arabibá Ciências”, trabalham com a erosão nas 

cidades, ocasionadas pela impermeabilização do solo, gerado pelo asfalto, e deslizamentos de morros em 

áreas habitacionais. Tratar sobre esse fato nos livros é importante, pois mostra aos alunos que não é apenas 

no meio rural que ocorrem erosões, mas também no meio onde vivem. 

Outro ponto interessante encontrado em alguns livros, e que é orientado pelos PCN’s, é a 

realização de experimentos, pois estes associam a teoria com a prática. Neste sentido, os alunos 

conseguem visualizar e entender o que seria a erosão, e desta forma assimilar com maior propriedade o 

seu conceito. 

Verona, Gonçalves e Molinari (2014), ressaltam a importância da realização destes experimentos 

sobre erosão em sala de aula, pois vão de encontro com a realidade e interesse do aluno, sendo um 

momento de mostrar a importância da conservação e manejo da vegetação, e do ambiente como um todo, 

valorizando o local onde vivem. 

Alguns termos são utilizados erroneamente nas definições de erosão, como “pedaços de solo” 

(PASSOS, E; SILLOS, A., 2015) e “perdas de grãos minerais” (CARNEVALLE, M. R., 2014), seria 
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mais adequado a substituição do termo “pedaços” para “porções de solo”, e retirar o termo “grãos”, pois 

este dá a conotação de grãos de cultivo. 

 

CONCLUSÕES 

Conclui-se que há uma padronização entre os assuntos do tema “erosão”, vistos nos livros 

didáticos estudados, pois a maioria dos termos repetem-se entre os livros. Métodos de controle da 

erosão são discutidos, além de experimentos bastante didáticos e temas próximos a realidade, como 

impermeabilização do solo e desmoronamento em áreas urbanas, o que mostra aos alunos a 

importância do solo, e que a responsabilidade do controle desse processo cabe a todos. Porém lguns 

termos são usados de maneira errônea nos livros, e devem ser revistos. 
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RESUMO 

Na Educação em Solos, somente a mera transmissão e reprodução de informações não promove o 

entendimento da importância do solo pela sociedade. A compreensão emerge da incorporação de 

saberes sócio-históricos e da dimensão axiológica dos sujeitos na construção do conhecimento que 

possibilita a transformação da realidade. Considerando que a Exposição Didática do Programa Solo 

na Escola/UFPR se constitui como instrumento para o estudo do solo em diferentes níveis 

educacionais, o objetivo deste trabalho foi identificar a abordagem da atividade vivenciada por 59 

educandos do Ensino Médio neste espaço. Para isso, foi solicitado que relatassem a vivência nesse 

espaço educacional, a partir de três questões abertas. Identificaram-se alguns indicadores 

quantitativos do paradigma tradicional e qualitativos do paradigma emancipatório presentes nessas 

narrativas fundamentados em referenciais teóricos da educação. Foi determinada a frequência das 

narrativas associadas a cada indicador, o que possibilitou fazer uma análise sobre como ocorreu a 

abordagem em Educação em Solos na Exposição Didática. Concluiu-se que os procedimentos 

metodológicos e didáticos utilizados viabilizaram estabelecer relações conceituais em ambos os 

paradigmas tradicional e emancipatório. 
 

Palavras-chave: Paradigmas da Educação, Processos Educativos, Vivência, Ensino Médio. 

 

INTRODUÇÃO 

Nos processos educativos, o sujeito está suscetível a experienciar ou experimentar, mas nem 

sempre a primeira acontece. Segundo Bondía (2002), a experiência é o que nos toca e nos acontece, 

e por meio disso, nos forma e nos transforma, criando sentido e gerando aprendizagem, ao contrário 

do ato de experimentar, que só nos permite a aquisição de informações. 

Na chamada “sociedade da informação”, conhecer virou sinônimo de informar e aprender não é 

outra coisa que adquirir e processar informação (BONDÍA, 2002), e isso têm ganhado proporções 

consideráveis nos processos educacionais. A educação, enquanto processo transformador, visa à 

formação na competência da Qualidade Formal – a qual compreende a versatilidade dos meios, de 

estilo metodológico, encaminhamentos didáticos, processual, científico, com base no manejo e 

construção do conhecimento – e da Qualidade Política dos sujeitos – a qual compreende a intensidade 

democrática e ética frente ao desafio dos fins valores, com base nas relações sócio-históricas (DEMO, 

2005). Todavia, a concepção de educação que preza a mera transmissão do conhecimento via 

paradigma tradicional, prevalece em relação ao desafio construtivo do conhecimento via paradigma 

emancipatório (FREIRE, 1996). 

Centrada no produto do processo educativo, a educação tradicional preza pela quantidade do saber 

das coisas, formação técnica, enquanto no paradigma emancipatório a centralidade é na qualidade do 

processo, ou seja, nas relações dos saberes com seus sujeitos e contextos, na formação profissional e 

humana. No que diz respeito à Educação em Solos, esta conjuntura impacta no entendimento da 

importância do solo pela sociedade, uma vez que a transmissão das informações não cria 
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possibilidades para a construção da função social e política do conhecimento sobre o solo e nem a 

transformação da realidade pelos sujeitos. 

Uma vez que a Exposição Didática do Programa Solo na Escola/UFPR se constitui como 

instrumento para o estudo do tema solos nos diferentes níveis educacionais, objetivou identificar a 

abordagem da atividade vivenciada por 59 educandos do Ensino Médio na mesma por meio de 

indicadores quantitativos do Paradigma Tradicional (memorização e transmissão) e qualitativos do 

Paradigma Emancipatório (incorporação de saberes sócio-históricos e axiológicos) na Educação em 

Solos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os fundamentos teóricos da educação Demo (2011), Leff (2009), Leão (1999), Moraes (1997), 

Freire (1987, 1996) apresentaram um conjunto de indicadores quantitativos, que representam o 

paradigma tradicional e os qualitativos, que representam o paradigma emancipatório. Foram 

elaboradas três questões abertas para dialogar sobre a vivência na Exposição Didática. Essas questões 

foram submetidas a 59 educandos do Ensino Médio após a visita à Exposição Didática de Solos da 

UFPR em novembro de 2017. As intencionalidades das questões elaboradas referiram-se a três temas: 

vivência na Exposição, repercussões da Exposição no conhecimento sobre o solo e a abordagem 

trabalhada na escola e na Exposição. Nos relatos dos educandos contabilizou-se a frequência que cada 

indicador quantitativo apareceu e as percepções relacionais que os indicadores qualitativos 

apresentaram através de expressões que pudessem revelar as diversas associações com a Educação 

em Solos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os indicadores quantitativos e qualitativos associados aos paradigmas educacionais relacionados 

às vivências dos educandos na Exposição Didática de Solos da UFPR são apresentados na Tabela 1. 

Foi possível identificar relações conceituais nos paradigmas tradicional e emancipatório. Os relatos 

dos educandos apresentaram Superficialidade ao discorrerem sobre solo, sobretudo, por meio de 

expressões como “aprendi várias coisas importantes sobre o solo”, sem abordar maiores 

detalhamentos. Esses relatos indicaram pouca profundidade na compreensão e interpretação dos 

conhecimentos apresentados sobre o solo na Exposição Didática. A inexpressiva frequência no 

indicador Reflexões Críticas revelou-se através da falta de reconhecimento dos educandos, enquanto 

sujeitos que elaboram e transformam o mundo. Segundo Freire (1987), a inexistência de reflexões 

críticas nos processos educativos compromete a práxis para a transformação dos homens e da 

realidade. Na Educação em Solos, a falta de criticidade compromete a (re)significação da importância 

do solo para a vida das pessoas (MUGGLER et al., 2006), o que implicaria em práticas conscientes 

de uso e ocupação dos solos. 
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Tabela 1 – Indicadores quantitativos do Paradigma Tradicional e qualitativos do Paradigma 

Emancipatório, seus respectivos autores e a frequência (f) presentes nos 59 relatos dos educandos do 

Ensino Médio que visitaram a Exposição Didática de Solos da UFPR em novembro de 2017. 
Paradigma tradicional 

Indicador de quantidade          Autor 

 

f 
Paradigma emancipatório 

Indicador de qualidade       Autor 

 

f 

Associação Leão (1999) 36 Experiência existencial Freire (1996) 56 

Generalização Leão (1999) 10 Sensação/subjetividade Leff (2009) 84 

Curiosidade ingênua Freire (1996) 3 Visão prospectiva Leff (2009) 5 

Memorização e repetição Demo (2011) 38 Reflexão crítica Freire (1987) 6 

Fragmentação/ 

Compartimentação 

Superficialidade 

Moraes (1997) 

 

Freire (1996) 

4 

 

59 

Interelação e 

interdependência Vida-

conhecimento 

Leff (2009) 

 

Leff (2009) 

9 

 

26 

Identificação e destaque Leão (1999) 55 Relação com o Outro Leff (2009) 9 

   Pensamento autêntico Freire (1987) 2 

 

As maiores frequências dos indicadores quantitativos Associação, Identificação e Destaque 

evidenciaram a abordagem pedagógica no paradigma tradicional adotada na Exposição. As 

associações feitas foram relacionadas com conteúdos das matérias escolares. Identificação e 

Destaque se limitaram à referência do que mais despertou a atenção durante a visita, como processos 

erosivos, processo de formação e atributos morfológicos e nutrientes do solo. Segundo Leão (1999), 

estes indicadores são estruturados através da abordagem pedagógica expositiva. 

A frequência relativamente alta do indicador Memorização e Repetição sobre o tema solo indicou 

a manutenção do status quo da prática “bancária” nos processos educativos tradicionais. Esses 

indicadores foram representados pela mera reprodução de classes de solos, sequência de horizontes, 

tipos de rochas, fatores que compactam o solo e causam erosão. Concordando com a crítica apontada 

por Demo (2011, p. 10), que há predominância nos processos educativos “a atitude do imitador, que 

copia, reproduz e faz prova”, e não de um sujeito construtor do conhecimento, politicamente engajado 

para ações no cotidiano. A preocupação nesse aspecto, é que a metodologia utilizada de demonstração 

de experimentos pode não estar contribuindo para a transformação da realidade dos sujeitos. 

A inexpressividade da frequência do indicador Interrelação e Interdependência revelou a ausência 

de uma visão integradora sobre o solo pelos educandos, uma vez que a relação solo- paisagem e suas 

múltiplas interações não foram expressas nos relatos. Esse reducionismo foi atribuído aos indicadores 

Fragmentação, Compartimentação e Generalização do conteúdo, que mesmo com baixa frequência 

estavam presentes. 

O indicador Subjetividade foi identificado a partir de sentimentos e sensações geradas pela 

vivência na Exposição e relatadas nas respostas, tais como “[...] a visita foi ótima!”, “[...] achei muito 

legal!”. Segundo Leff (2009), toda aprendizagem implica em uma transformação do conhecimento a 

partir do saber que constitui o ser, ou seja, a partir da (re)significação subjetiva dos saberes 

socialmente construídos. Por isso, a experiência existencial do sujeito deve ser considerada nos 

processos educativos (FREIRE, 1996). Nesse sentido, os educandos relacionaram os conteúdos 

apresentados na Exposição com conteúdos de matérias escolares e situações observadas e saberes 

construídos na vida cotidiana, a exemplo de “[...] aprender como funcionam as camadas (horizontes) 

ajudam na Geografia. Na verdade, tudo aqui explicado influencia no meu conhecimento, pois com 

isso identifico a terra que meus avós plantam”. A Relação com o Outro sinaliza a mobilização da 

construção de saberes (LEFF, 2009). Isso foi narrado por meio de expressões referentes às relações 
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interpessoais durante a visita à Exposição e fora dela como “Pudemos conhecer e interagir uns com 

os outros de forma coletiva”. 

Apesar da baixa frequência dos indicadores Visão Prospectiva e Pensamento Autêntico, é 

necessário considerar a importância destes nos processos educativos emancipatórios. A Visão 

Prospectiva é o que assegura a possibilidade de mudança, e segundo Bondía (2002), só ocorre através 

da experiência que nos acontece, nos toca, nos forma e nos transforma. Na Exposição, a experiência 

nem sempre acontece, cedendo lugar para o experimento. E quando acontece não é a mesma entre 

duas pessoas, uma vez que a experiência é algo singular e impossível de ser repetida (BONDÍA, 

2002). Na Educação em Solos, o Pensamento Autêntico implica no poder criativo dos sujeitos frente 

ao processo de construção do conhecimento sobre o solo. Segundo Freire (1987), o pensar autêntico 

nega a ideia de transmissão do conhecimento, no sentido da doação e entrega do saber e funda-se no 

poder criador dos sujeitos emancipados. 

 

CONCLUSÕES 

Indicadores quantitativos e qualitativos na Educação em Solos em relatos de educandos do Ensino 

Médio foram identificados e apontaram relações conceituais nos paradigmas educacionais tradicional 

e emancipatório. Esses resultados alertam que as ações didático pedagógicas desenvolvidas na 

Exposição Didática do Programa Solo na Escola/UFPR podem ser ampliadas e possibilitar relações 

mais significativas com os saberes dos sujeitos e podem gerar a transformação da realidade que se 

almeja através da Educação em Solos. 
 

Agradecimentos: CAPES, Sujeitos da Pesquisa. 

 

REFERÊNCIAS 
BONDÍA, J. L. Notas sobre a experiência e o saber da experiência. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, n. 

19, p. 20-28, 2002. 

DEMO, P. Teoria e prática da avaliação qualitativa. Perspectivas, Campos dos Goytacazes, v. 4, n. 7, p. 106-115, 2005. 

DEMO, P. Pesquisa: princípios científicos e educativos. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2011. FREIRE, P. Pedagogia do 

oprimido. 17. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1987. 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 25. ed. Paz e Terra: São Paulo, 1996. 

LEÃO, D. M. M. Paradigmas contemporâneos de educação: escola tradicional e escola construtivista. Cadernos de 

Pesquisa, São Paulo, n. 107, p. 187-206, 1999. 

LEFF, E. Complexidade, racionalidade ambiental e diálogo de saberes. Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 34, n. 

3, p.17-24, 2009. 

MORAES, M. C. O paradigma educacional emergente. Campinas: Papirus, 1997. 

MUGGLER, C. C. et al. Educação em solos: princípios, teoria e métodos. Revista Brasileira de Ciência do Solo, 

Campinas, v. 30, n. 4, p. 733-740, 2006. 



IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM SOLOS 
EDUCAÇÃO EM SOLOS NO MEIO RURAL:  

 ENTRE AS ESCOLAS E A EXTENSÃO 
15 a 18 de maio de 2018, Dois Vizinhos-PR 

  

 273 

PERCEPÇÃO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL SOBRE AS ATIVIDADES DO 

PROJETO SOLO NA ESCOLA DE CHAPADÃO DO SUL/MS 

 

Wilian Junior Fernandes Carvalho1*, José Aristeu Alfonso1, Xaiane Nataly de Souza Braga1, 

Mayara Santana Zanella1, Jorge Xavier da Silva1 e Meire Aparecida Silvestrini Cordeiro1
 

 
1Universidade Federal de Mato Grosso do Sul/ Campus de Chapadão do Sul 

Caixa Postal 112- CEP: 79560-000 Chapadão do Sul- MS – Email: willyanfernandes.2016@hotmail.com; 

meire.cordeiro@ufms.br 

 

RESUMO 

Os conteúdos programáticos destacam alguns pontos sobre Ciência do Solo nas disciplinas de 

Ciências Naturais, mas ainda assim é um tanto superficial e teórico, sendo necessários métodos que 

aproximem essa teoria da prática, visando um conhecimento mais aprofundado desse elemento. O 

objetivo deste estudo foi avaliar a percepção de alunos, do 5° ano do Ensino Fundamental, sobre o 

solo e a sua importância em uma ação do projeto Solo na Escola. Foi apresentada uma palestra 

sobre o solo, seus componentes e importância, seguida de uma exposição prática destacando-se: 

formação do solo, cores, textura, cobertura vegetal, microrganismos e decomposição. Para 

avaliação da percepção dos alunos às atividades do projeto, foi aplicado um questionário, com seis 

questões abertas, antes e depois da ação, analisando-se a frequência das respostas, comparando-as. 

Percebeu-se uma evolução no processo de aprendizado sobre o solo e sua importância, para os 

alunos que receberam a ação do Projeto Solo na Escola e que é necessário desenvolver ações 

continuadas para que os mesmos ampliem o entendimento sobre o assunto. 

 

Palavras-chave: educação em solos, popularização da ciência, educação ambiental. 

 

INTRODUÇÃO 

O solo não é compreendido como deveria no estudo das interações ecológicas e, menos ainda, 

como agente dinâmico das interações entre os grandes sistemas terrestres, que, quando sofrem 

modificações, alteram o equilíbrio natural do planeta. Assim, o solo não é reconhecido pelo papel que 

desempenha na vida humana e na conservação da biodiversidade (VILLAS-BOAS e MOREIRA, 

2012). Devido a isso se faz necessário que se aumente e se desenvolva métodos de ensino que visem 

educar os alunos para um maior conhecimento desse elemento e para conscientizar a importância da 

sua conservação. 

Muggler et al. (2006) acreditam que a Educação em Solos permite trazer o significado e a 

importância do solo a vida das pessoas e, portanto, a necessidade de uma conservação, uso e ocupação 

sustentáveis. O objetivo da educação do solo é introduzir os conhecimentos básicos sobre o solo no 

ensino fundamental e despertar nos professores e alunos a consciência e a importância de sua 

conservação, seu uso e ocupação sustentáveis. Inicialmente as melhorias na educação do solo no 

ensino fundamental podem não ser a solução para a redução desse recurso, mas torna-se uma 

contribuição para reversão desse processo. 
Por se tratar de alunos do ensino fundamental o educador deve buscar métodos de ensino que 

facilite o aprendizado, com dinâmicas e práticas que instiguem os alunos a participar e se interessar 

pelos conhecimentos apresentados. Dessa forma o ensino de solos aproxima cada vez mais os alunos 

a enxergar os solos e preservação do ambiente com mais clareza, sendo interessante apresentar 

conceitos e peculiaridades da região e a degradação do solo por meio do homem (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 1996). 

Segundo Prigol e Giannotti (2008) há uma ausência, de modo generalizado, de 

mailto:meire.cordeiro@ufms.br
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experimentações (aulas práticas) no ensino de ciências naturais, muitas vezes atrelada a falta de 

preparo dos educadores, ocasionando dificuldades no aprendizado dos conteúdos. Para a construção 

do conhecimento é preciso uma variedade de aulas, sendo as práticas um facilitador do processo de 

ensino aprendizado (LIMA e GARCIA, 2011), e somente com conhecimento é possível ter cidadãos 

conscientes da importância do solo e de sua conservação. 

O objetivo deste estudo foi avaliar a percepção de alunos, do 5° ano do Ensino Fundamental, 

sobre o solo e a sua importância em uma ação do projeto Solo na Escola. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A ação destacada neste trabalho foi realizada na Escola Municipal Cecília Meireles, sendo 

uma das ações do ano de 2017 do Projeto Solo na Escola. Foi realizada no mês de junho de 2017 em 

três turmas, duas no período da manhã e uma no período da tarde, totalizando 77 alunos. Antes do 

início da ação foi aplicado um questionário com perguntas abertas sobre o solo e seus componentes 

para os alunos responderem de forma anônima. Após a ação o mesmo questionário foi aplicado aos 

alunos e posteriormente foi realizada uma análise da frequência das respostas. O questionário foi 

composto das seguintes perguntas: 1) Qual a importância do solo para os seres humanos? 2) Como 

se forma o solo? 3) Você acha que todos os solos são iguais? 4) Qual a importância da cobertura 

vegetal para o solo? 5) Quais são os habitantes do solo? 6) Como podemos preservar o solo? 

Posteriormente foi realizada uma palestra abordando conceitos sobre solos e seus 

componentes, importância para as atividades econômicas, para o ciclo da água e sua preservação. De 

maneira ilustrada, com imagens e vídeos, permitindo-se a participação dos mesmos para perguntas e 

discussões a qualquer momento. 

As práticas foram previamente preparadas pelo grupo extensionista, utilizando-se em sua 

maioria de materiais simples, reciclados e facilmente encontrados (como garrafas PET, caixas de 

papelão, solo, rochas, cascas de alimentos e palhas, entre outros) com o intuito de demonstrar para os 

professores e coordenadores da escola que são possíveis de replicar as mesmas em turmas futuras. 

Foram montadas seis estações práticas nas quais os alunos passavam e recebiam explicações e podiam 

participar, tocar e ajudar os discentes, sendo as mesmas: 1) formação de solo e intemperismo; 2) 

Cores de solos; 3) Textura do solo; 4) Cobertura vegetal no solo; 5) Decomposição de material 

orgânico no solo e 6) Organismos do solo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi observada a familiaridade dos alunos com os assuntos trabalhados, tanto no momento da 

ação, através da participação dos mesmos, quanto nas respostas que deram no questionário aplicado 

antes da ação (Tabela 1). Os conteúdos programáticos dos 4° e 5° anos da disciplina de Ciências 

contemplam a Ciência do Solo através de assuntos sobre a formação do solo, tipos de solo, erosão, 

preservação do meio ambiente, rochas, o planeta terra, a crosta terrestre e o ciclo da água (conforme 

verificado no planejamento das professoras). Dessa forma, foi uma oportunidade de relembrarem 

parte do assunto já visto em aulas, mas também de aprofundarem no conhecimento da Ciência do 

Solo através de novos conceitos e principalmente através das práticas, onde puderam aproximar o 

conhecimento teórico à realidade. 
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Tabela 1. Frequência das principais respostas do questionário aplicado para alunos do 5° ano do 

Ensino Fundamental da Escola Municipal Cecília Meirelles, em Chapadão do Sul/MS, antes e após a 

ação do projeto Solo na Escola. 

Questão 1: Qual a importância do solo para os seres humanos? 

Respostas antes da ação: Sem o solo não existiria alimento (47%), Sem o solo não existiria vida (31%), Sem 

o solo não existiria chão para pisar (10%), Para construções (3%), Sem resposta (7%). 

Respostas depois da ação: Sem solo não existiria vida (60%), Produzir alimentos (38%), Para pisar e andar 

(6%), Para construções (6,5%), Presença de minerais (1%), Sem resposta (6%). 

Questão 2: Como se forma o solo? 

Respostas antes da ação: A partir da rocha mãe que se desgasta ao longo do tempo (25%), é formado pela 

agua, sol e vento. (15,5%), Pedra, terra areia (6,5%), Com restos vegetais (4%), Através da decomposição de 

alimentos e animais. (4%), Através de adubos (2,5%), Sem resposta (43%). 

Respostas depois da ação: Através da rocha mãe, que se desgasta ao longo do tempo pelos fatores climáticos 

(49%), Através da chuva, ventos, terra, pedras (27%), Restos vegetais e animais (9%), Com adubos (4%), Sem 

resposta (10%). 

Questão 3: Você acha que todos os solos são iguais? 

Respostas antes da ação: Não (56%), Sim (8%), Não, cada solo tem uma forma diferente (2,5%), Não, existem 

solos com adubo e outros não (2.5%), Não, existem solos úmidos e solos secos (2,5%), Sem resposta (2,5%). 

Respostas depois da ação: Não (57%), Sim (8%), Não, pois existem cores de solo diferentes (17%), Não, 

existe solo arenoso, siltoso e argiloso (16%), Sem resposta (3%). 

Questão 4: Qual a importância da cobertura vegetal para o solo? 

Respostas antes da ação: Para não ocorrer erosão (23%), Para produzir alimentos (17%), Proteger o solo 

(14%), Para filtrar a agua da chuva (5%), Para preservar o solo (8%), Adubo (5%), Sem resposta (32,5%). 

Respostas depois da ação: Proteger o solo (33%), Para não ocorrer erosão (17%), Para filtrar a água da chuva 

(12%), Alimentação (11,5%), Para plantar alimentos (5%), Sem resposta (19%). 

Questão 5: Quais são os habitantes do solo? 

Respostas antes da ação: Minhocas (35%), Seres humanos, animais e plantas (49%), Micro-organismos 

(13%), Insetos (8%), Ar, fogo, agua, terra (5%), Sem resposta (8%). 

Respostas depois da ação: Plantas, animais, microrganismos (53%), Minhocas (36%), Humanos (15%), 

Argila, areia, rochas (6%), Agua (6%), Sem resposta (6%). 

Questão 6: Como podemos preservar o solo? 

Respostas antes da ação: Não jogar lixo (47%), Plantando (18%), Não desmatando (10%), Molhando (9%), 

Cuidando do meio ambiente (2,5%), Com palhada (1%), Sem resposta (23%). 
Respostas depois da ação: Não jogar lixo (32,5%), Plantando vegetais (21%), Molhando (18%), Não 

desmatando (21%), Evitar a erosão (4%), Utilizando adubo (4%), Cuidando dos habitantes do solo (3%), Sem 

resposta (11%). 

 

De maneira geral, houve um aumento da frequência das respostas corretas e maior qualidade 

das respostas após a ação do projeto (Tabela 1), podendo-se destacar algumas: a questão 2 sobre 

formação do solo- após a ação foi verificado aumento de 24% na resposta mais qualificada, e ainda 

diminuição de 43% para 10% dos questionários sem respostas. Na questão 5, destacou-se a resposta 

“Plantas, animais, microrganismos”, aparecendo em 53% dos questionários, verificando-se o 

agrupamento de várias respostas em uma mais completa após a ação, somando o grupo dos 

microrganismos aos demais. A importância dos microrganismos para vida do solo foi algo 

demonstrado na prática, e a possibilidade de ver um microrganismo no microscópio foi primordial 

para esse aprendizado. Em contrapartida, na questão 4, que trata da importância da cobertura vegetal 

para o solo, foi verificado uma grande porcentagem de questionários sem respostas após a ação (19%). 
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Esse resultado foi atribuído ao termo “cobertura vegetal” que apresentou-se como novo para os alunos 

avaliados, havendo falta de interpretação no momento das respostas, sendo um dos pontos a ser 

trabalhado melhor pelos componentes do projeto. 

Fazendo uma avaliação geral das respostas antes e depois, verificou-se um impacto positivo 

no processo de aprendizagem sobre o solo, seus componentes e importância para vida dos seres que 

dele dependem. Pode-se ressaltar a integração entre os alunos e os discentes durante o 

desenvolvimento da ação do projeto, tornando o ambiente de aprendizado agradável. Verificou-se 

também a integração entre a teoria e prática, o que se mostra uma importante ferramenta facilitadora 

no aprendizado (LIMA e GARCIA, 2011). 

 

CONCLUSÕES 

Percebeu-se uma evolução no processo de aprendizado sobre o solo e sua importância nos 

alunos que receberam a ação do Projeto Solo na Escola. É necessário desenvolver ações continuadas 

para que os alunos ampliem o entendimento sobre o assunto. Observa- se que para alcançar a 

educação em solos, deve ser levado em consideração todo o conhecimento que o aluno traz das suas 

experiências vividas, sabendo explorá-las e relacioná-las aos conteúdos abordados. As atividades 

propostas durante a ação são ferramentas metodológicas importantes para contribuir com 

aprendizagem e ensino de solos. 
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RESUMO 

O livro didático é uma das ferramentas mais utilizadas no nível médio para o ensino de Geografia. 

Por outro lado, há pesquisas que indicam que estes materiais não abordam de maneira satisfatória 

o tema “solo”. O objetivo desse trabalho foi analisar como este conteúdo está abordado em livros 

didáticos de Geografia do Ensino Médio. Foram estudadas nove coleções de livros didáticos 

aprovados pelo PNLD 2018. Foi constatado que as obras analisadas apresentam falhas conceituais, 

classificação que não corresponde ao SiBCS e conteúdo fragmentado e descontextualizado com a 

realidade brasileira. Além disso, os solos urbanos não são tratados nos livros didáticos, fazendo com 

que o solo seja visto como uma especificidade rural, sem uma interdependência entre os espaços. 
 

Palavras-chave: Ensino de solos, Análise de conteúdo, Geografia Física. 
 

INTRODUÇÃO 

O livro didático pode ser decisivo para a qualidade educativa da Educação em Solos, visto que 

segundo Silva (2004) é o recurso instrucional mais presente em sala de aula, tornando-se para muitos 

professores a principal fonte de consulta. Todavia, muitos livros didáticos apresentam conceitos 

superficiais e conteúdos ultrapassados e incorretos no que se refere aos solos (OLIVEIRA, 2014), 

além de reduzir a presença do solo ao espaço rural e negligenciar várias de suas funções. 

Segundo Garcia (2013), o livro didático é um objeto da cultura escolar, pois materializa o 

conhecimento que a sociedade considera importante para às gerações futuras e orienta este 

conhecimento – produto de uma construção histórico-social – deve ser incorporado nas práticas 

pedagógicas. Todavia, também é uma produção intelectual e tratada como produto de mercado, pois 

sua produção é deixada a mercê dos autores e editoras e não regidos por questões pedagógicas ou 

didáticas. 

Há necessidade de integração entre a pesquisa da ciência do solo e a produção de material didático 

sobre solos, bem como a interlocução com a Geografia que realiza a transposição didática desses 

conteúdos para a rede de ensino básico (BECKER, 2005). 

Para tanto, o objetivo desse trabalho foi analisar como o conteúdo sobre o solo está abordado nos 

livros didáticos de Geografia do Ensino Médio aprovados pelo Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD) 2018. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

O PNLD 2018 (BRASIL, 2017) aprovou 14 coleções de Geografia do Ensino Médio, das quais 

nove foram analisadas neste trabalho quanto ao conteúdo e aos conceitos abordados sobre solos, 

descritas na tabela 1. 
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Tabela 1 – Livros didáticas analisadas de Geografia do Ensino Médio do Programa Nacional do  

Livro Didático 2018, título do livro, editora e temas abordados em relação ao solo. 

 
 
 

Em cada livro o texto/capítulo de solos foi analisado e os assuntos abordados foram sistematizados 

em uma nuvem de palavras. Essa representação visual oferece a possibilidade de classificação 

hierárquica quantitativa, em que a quantidade maior ou menor de aparições de determinado termo é 

dada proporcionalmente pelo tamanho da fonte. Para a execução do gráfico foi utilizado a ferramenta 

on line TagCrowd. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dentre os livros analisados, apenas três reservaram um capítulo exclusivo ao conteúdo solo, cinco 

livros apresentaram o mesmo ao final do capítulo que aborda rochas ou relevo e uma obra não 

abordava o tema. As obras abordaram solos no primeiro volume, junto com outros conteúdos da 

Geografia Física. A estruturação dos livros didáticos analisados limita a comunicação entre os temas, 

tratando a educação em solos de forma superficial e sem a contextualização crítica necessária. A 

nuvem de palavras (Figura 1) ressalta os principais assuntos abordados nos livros analisados. 

nove foram analisadas neste trabalho quanto ao conteúdo e aos conceitos abordados sobre solos, 

descritas na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Livros didáticas analisadas de Geografia do Ensino Médio do Programa Nacional do 

Livro Didático 2018, título do livro, editora e temas abordados em relação ao solo. 

 
 

TÍTULO EDITORA PRINCIPAIS TEMAS ABORDADOS 
 

1. Ser protagonista: Geografia SM 
Fatores de formação, horizontes do solo, 

intemperismo, degradação, fertilidade. 
 

Fatores de formação, horizontes do solo, 

2. Fronteiras da globalização Ática degradação, técnicas de conservação do solo, 

atividade agropecuária. 
 

3. Geografia em rede                 FTD 
Fatores de formação, horizontes do solo, 

intemperismo. 
 

4. Território e sociedado    Saraiva 

no mundo globalizado  

Fatores de formação, horizontes do solo, 

intemperismo, classificação dos solos, técnicas de 

conservação do solo, atividade agropecuária. 

5. Geografia Leituras e       

interação 

6. Conexões - estudos de 

geografia geral e do Brasil 

Leya 
Fatores de formação, horizontes do solo, 

intemperismo, classificação dos solos. 

Moderna Conteúdo não abordado 

 

 

7. Geografia Contexto e redes Moderna 
Fatores de formação, horizontes do solo, 

classificação dos solos. 
 

8. Geografia Ação e 

Transformação 

9. Geografia Geral e do 

Brasil 

Espaço geográfico  

Escala 

Educacional 

Scipione
 

Classificação dos solos, composição dos solos, 

degradação. 

Fatores de formação, horizontes do solo, técnicas 

de conservação dos solos, composição do solo, 

fertilidade e uso do solo. 
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Figura 1 – Nuvem de palavras dos termos mais citados sobre solos em nove livros didáticos analisados 

do PNLD 2018 de geografia do ensino médio. 
 

Conforme a nuvem de palavras, os assuntos mais abordados são os fatores de formação do solo e 

os horizontes do solo, sendo que, sete discorreram sobre os fatores de formação do solo, mas com 

ênfase maior no material de origem; sete obras também informaram que o solo é dividido em 

horizontes, sempre exemplificando a sequência A-B-C-R, mas não proporcionando o entendimento 

que o solo é um componente da paisagem. Concordando com Lima (2014), esse assunto vem 

acompanhado de uma imagem com o esquema dos horizontes do solo que pode levar o aluno a 

conclusões errôneas, pois apresentavam equívocos como: cores e limites exageradamente distintos, 

pedregosidade sempre existente no horizonte C, horizonte B espesso, horizonte A sendo orgânico e 

muito fértil, dentre outras informações que não caracterizam a maioria dos solos brasileiros. 

Somente quatro livros descreveram o processo de intemperismo, porém com enfoque geológico. 

Dentre os processos de degradação do solo, apenas quatro obras referenciaram, apresentando um 

cenário descontextualizado sobre desertificação, salinização, contaminação, desmatamento, erosão e 

lixiviação, atribuindo causas relacionadas à atividade agropecuária, novamente conduzindo o aluno 

a assimilar que o solo é um recurso existente somente no meio rural. Também foi constatado que nas 

obras, alguns autores utilizam equivocadamente o termo laterização como um processo de degradação 

do solo, e não como um processo de formação do solo. 

Apenas uma obra informa sobre contaminação do solo urbano através do lixo, mas de maneira 

simplista e descontextualizada, trazendo somente conceitos dos tipos de lixo, aterros e reciclagem. 

Os temas/conteúdos nas obras analisadas apresentaram uma carência de elementos de identificação 

do cotidiano dos alunos da área urbana, pois abordam o solo somente como um recurso para a 

produção agropecuária. 

Alguns livros didáticos abordaram algumas técnicas agrícolas como modelos de conservação dos 

solos. Dentre os livros analisados, três obras trazem conceitos isolados de plantio em curva de nível 

e rotação de culturas como técnicas que, aplicadas em qualquer tipo de solo e meio sociocultural, 

poderiam garantir a conservação do solo. É interessante mencionar que três obras apresentaram o 

terraceamento como uma técnica de conservação do solo utilizada para a produção de arroz em países 

asiáticos, embora na verdade se refira ao uso de patamares, que não é uma técnica de conservação, 

mas de sistematização do terreno para cultivo irrigado. 

Apenas quatro obras apresentaram exemplos de classes de solos, mas somente uma nomeia as 

classes de solos mais expressivas no território brasileiro, de acordo com o Sistema Brasileiro de 
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Classificação de Solos (SiBCS). As outras três obras citam nomenclaturas antigas, estrangeiras ou do 

senso comum, como massapé, terra roxa, permafrost, tchernozion e podzol, etc. Foi constatado que 

três livros classificam os solos apenas pela zonalidade e profundidade. 

O trabalho foi realizado com obras do PNLD 2018, aprovadas e adquiridas pelo Ministério da 

Educação para distribuição nas escolas públicas, que passam por um edital e são avaliadas por 

professores e pesquisadores de diferentes instituições de ensino superior. Destaca-se, ainda, que 

muitos dos problemas levantados já estavam presentes nos livros selecionados no PNLD 2015 

(NUNES et al., 2016). 

 

CONCLUSÕES 

O procedimento da nuvem de palavras possibilitou uma análise de conteúdo geral, sendo possível 

verificar quais os assuntos mais abordados nos livros didáticos do ensino médio. Foi constatado que 

as obras analisadas apresentam falhas conceituais, classificação que não corresponde ao SiBCS e 

conteúdo fragmentado e descontextualizado com a realidade brasileira. Além disso, os solos urbanos 

não são tratados nos livros didáticos, fazendo com que o solo seja visto como uma especificidade 

rural, sem uma interdependência entre os espaços. 

 

REFERÊNCIAS 
BECKER, E.L.S. Solo e ensino. Vidya, Santa Maria, v. 25, n. 2, p. 73-80, 2005. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

PNLD 2018: geografia – guia de livros didáticos – ensino médio. Brasília, 2017. 123 p. 

GARCIA, T.M.F.B. Os livros didáticos na sala de aula. In: GARCIA, T.M.F.B.; SCHMIDT, M.A.; VALLAS, R. (Org). 

Didática, história e manuais escolares: contextos ibero-americanos. Ijuí: Ed. Unijuí, 2013. p. 69-102. 

LIMA, M.R.de. Perfil e morfologia do solo. In: LIMA, M.R. (Org.). Conhecendo os solos: abordagem para educadores 

do ensino fundamental na modalidade à distância. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, Departamento de Solos e 

Engenharia Agrícola, 2014. p. 51-66. 

NUNES, M. S.; AZEVEDO, R. J. G.; SILVA, P. E. A. B. A abordagem de conteúdos relativos à ciência dos solos em 

livros didáticos para o ensino médio. Revista de Geografia, Juiz de Fora, v. 6, n. 3, p. 271-281, 2016. 

OLIVEIRA, J.P.T.de. A eficiência e/ou ineficiência do livro didático no processo de ensino-aprendizagem. In: IV 

Congresso Ibero-americano de política e administração da educação, 2014. Porto, Portugal. 

SILVA, D.L.M.S. A geografia que se ensina e a abordagem da natureza nos livros didáticos. 104 f. Dissertação 

(Mestrado em Geografia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2004. 



IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM SOLOS 
EDUCAÇÃO EM SOLOS NO MEIO RURAL:  

 ENTRE AS ESCOLAS E A EXTENSÃO 
15 a 18 de maio de 2018, Dois Vizinhos-PR 

  

 281 

CONTRIBUIÇÃO DE VISITA A UMA AGROFLORESTA DEMONSTRATIVA PARA 

COMPREENSÃO DO FUNCIONAMENTO DO SOLO POR ALUNOS DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA. 
 

Guilherme Alex da Costa1*, Marcelo Ricardo de Lima 2 e Fabiane Machado Vezzani 2 

 
1Acadêmico do Curso de Agronomia, Universidade Federal do Paraná, Curitiba – Paraná - E-mail: 

(guilhermealexdacosta@gmail.com) 
2Prof.(a) Dr(a), Universidade Federal do Paraná – Departamento de Solos e Engenharia Agrícola Rua dos Funcionários, 

1540, Curitiba – Paraná 

 

RESUMO 

Partindo do entendimento que o solo é um sistema vivo, e por isso tanto a sua formação quanto a 

sua manutenção resultam de um conjunto de elementos e suas constantes interações, a compreensão 

do funcionamento do solo tende a ser mais profunda se os sujeitos vivenciam essas relações. Logo, 

a Exposição Didática de Solos do Programa de Extensão Universitária Programa Solo na 

Escola/UFPR incluiu no seu circuito interativo a visita em uma “agrofloresta multiestrata 

demonstrativa”, a fim de proporcionar vivência em um ambiente complexo de interações aos 

visitantes e contribuir para a construção do conhecimento em solos. Deste modo, o objetivo deste 

trabalho foi apresentar uma reflexão sobre a relevância da inclusão da estação “agrofloresta” no 

circuito interativa da Exposição Didática de Solos para o processo de aprendizagem dos visitantes 

sobre o funcionamento do solo no ecossistema. 
 

Palavras-chave: Educação em Solos, interações ecossistêmicas, popularização da Ciência do Solo. 

 

INTRODUÇÃO 

O solo não se caracteriza como um sistema estagnado que se constitui de acordo com o material 

de origem, e sim como um sistema ativo e dinâmico que resulta de um conjunto de elementos e suas 

interações, e, nesse meio, estão envolvidos os minerais, as plantas e a biota edáfica (ANJOS et al., 

1999; VEZZANI; MIELNICZUK, 2011). É importante observar que o solo está inserido em um 

ecossistema, e esse por sua vez, é o conjunto de seres vivos de diferentes espécies que vivem em uma 

área específica e que, por isso, interagem com os fatores ambientais por meio de fluxos de energia e 

matéria (VEZZANI, 2015). 

O solo está diretamente relacionado aos processos que garantem a vida no planeta, porém a 

construção do conhecimento sobre estes se dá de maneira abstrata quando por meio de didática 

expositiva de conceitos científicos que visam descrever os fenômenos categoricamente (Piaget, 

2011). Partindo da ideia do solo enquanto um sistema, é possível assumir que sistemas de produção 

diversificados são ambientes propícios para observação das interações de organismos, bem como o 

funcionamento e importância do solo nestes. Nesse exercício de contemplação, acredita-se que o 

conhecimento sobre solo e seu funcionamento seja construído de forma mais realística. 

Para isso, a Exposição Didática de Solos/UFPR, um dos projetos de extensão que constituem o 

Programa de Extensão Universitária Solo na Escola da Universidade Federal do Paraná, que visa a 

popularização da Ciência do Solo, inseriu a visitação à uma agrofloresta multiestrata demonstrativa 

no seu circuito interativo de experimentos didáticos. 

Uma agrofloresta, especialmente as multiestratas que buscam utilizar a radiação solar em vários 

estratos de luz, é um sistema vivo, constituído por redes de organismos que funcionam de modo a 

manter o fluxo de energia e matéria (STEENBOCK; VEZZANI, 2013). 

Por ser um sistema complexo, onde há plantas de diversos tamanhos, e também formas diversas 

de organismos, como fungos, insetos, pequenos animais, e também invertebrados, a contemplação de 
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uma agrofloresta multiestrata pode contribuir para a construção do conhecimento sobre a função do 

solo nos processos ecossistêmicos, como produção de matéria vegetal, decomposição de resíduos, 

interações simbióticas, detoxificação de compostos e ação de “filtro” para obtenção de água com 

qualidade. Ressalta-se aqui, que a visita a uma agrofloresta, que é um sistema produtivo manejado 

pelo homem, tem a capacidade de demonstrar, também, o efeito da ação antrópica positiva sobre a 

qualidade do solo desempenhar funções. 

O presente trabalho objetivou apresentar uma reflexão sobre a relevância da visita à "Agrofloresta 

Multiestrata Demonstrativa", a qual faz parte do circuito interativo da Exposição Didática de Solos 

UFPR para o processo de aprendizagem dos visitantes sobre o funcionamento do solo no ecossistema. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O espaço físico da Exposição Didática de Solo do Programa de Extensão Universitária Solo na 

Escola/UFPR está no Setor de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Paraná, localizado em 

Curitiba (PR), onde há diversos experimentos que buscam demonstrar o solo e seu funcionamento de 

forma didática. Para além desses experimentos, recentemente, foi incluída a visita a uma “agrofloresta 

multiestrara demonstrativa” organizada pelo Grupo de Estudos de Agricultura Ecológica da UFPR 

(GEAE). Por meio da contemplação da vegetação, organismos e suas relações com o solo, os 

visitantes identificam no seu cotidiano os serviços prestados pelo sistema solo e seus componentes, 

como a água, a vegetação, o ar, e os produtos oriundos desses componentes e suas relações, como o 

alimento, o oxigênio, a madeira e o tijolo da sua casa. A sensação e os produtos desse sistema 

caracterizam-se os serviços ecossistêmicos do solo prestados pelo ambiente da agrofloresta. 

O exercício de contemplação da agrofloresta multiestrata demonstrativa se dá em duas estações: 

Estação 1 - Agrofloresta (Figura 1): Neste espaço, os visitantes são convidados a caminhar e observar 

a vegetação, os organismos (pássaros, insetos) e a superfície do solo, além das interações que 

ocorrem, bem como dos temas vivenciados por meio dos experimentos didáticos do restante do 

circuito de experimentos da Exposição Didática de Solos UFPR de forma mais ampla, relacionando-

os com o que está sendo observado na agrofloresta. 

Estação 2 - Trincheira para exposição do perfil do solo: Em um trincheira aberta adjacente ao percurso 

da agrofloresta, os visitantes são convidados a entrar e interagir com o perfil do solo, observando a 

profundidade do solo, a diferença entre horizontes, as cores, o desenvolvimento das raízes, a presença 

de organismos do solo. São convidados a tocar amostras de cada horizonte, sentindo a textura, o 

cheiro, a presença de diferentes componentes. 

Figura 1. Agrofloresta multiestrata demonstrativa, uma das estações do circuito interativo de 

experimentos da Exposição Didática de Solo do Programa de Extensão Universitária Solo na 

Escola/UFPR. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A visita à agrofloresta multiestrata demonstrativa intenta, ao propiciar contato direto com a 

materialidade do conteúdo, facilitar a compreensão da totalidade e dinamicidade que envolve o 

ecossistema que o solo pertence e, ao mesmo tempo, constrói. 

A compreensão dos conceitos relacionados ao solo é essencial para o entendimento da importância 

do mesmo. No entanto, o real desafio se apresenta quando se tem como perspectiva a educação para 

jovens que ainda não tiverem contato, e que necessitam de mediações para o entendimento de 

conceitos abstratos. Neste sentido, a visita à agrofloresta é uma ferramenta importante para a 

compreensão e construção do conhecimento sobre o solo e suas funções. 

O contato com o perfil do solo na trincheira complementa a compreensão da ação da diversidade 

da vegetação e organismos sobre as funções ecossistêmicas do solo. A contemplação do 

desenvolvimento radicular das plantas no perfil da trincheira também auxilia os visitantes a 

construírem o conhecimento sobre as funções do solo quanto ao desenvolvimento das plantas, ação 

de filtro, e ambiente para desenvolvimento de organismos. É comum os visitantes surpreenderem-se 

com a relação, frequentemente proporcional, da parte aérea e das raízes 

Ainda que seja possível o contato com conteúdos teóricos relacionados ao solo e ao ecossistema, 

na maioria das vezes esse contato ocorre por meio de informações deslocadas, o que não se traduz 

em experiência real. E há diferença entre informação e experiência, a informação é algo abstrato, 

quando a experiência é vivida (BONDÍA, 2002), e assim, apreendida. De acordo com Piaget (2011), 

para que se dê a assimilação de um novo conhecimento, tem de ser desenvolvido um esquema 

cognitivo que viabilize que este conhecimento seja assimilado. Um dos fatores para o 

desenvolvimento de tal é a experimentação ativa, como a experiência física tem possibilitado os 

visitantes da Exposição Didática de Solo UFPR na observação direta da Agrofloresta. A 

aprendizagem dos conceitos da Ciência do Solo, por meio dessa vivência, é uma mediação para o 

processo de desenvolvimento de crianças e adolescentes, que ainda não têm um esquema cognitivo 

completamente formado, devido as diferenças nas etapas de desenvolvimento, ou seja, ainda não 

desenvolveram um esquema de pensar (compreender) o conhecimento abordado por meio de 

conceitos científicos abstratos. 

 

CONCLUSÕES 

O exercício de contemplação da agrofloresta multiestrata demonstrativa, estação recentemente 

incluída no circuito interativo da Exposição Didática de Solos/UFPR contribui para a aprendizagem 

dos visitantes sobre solo e seu funcionamento no ecossistema. O avanço nesse conhecimento em cada 

visitante atinge o objetivo do Programa de Extensão Universitária Solo na Escola/UFPR de 

popularização da Ciência do Solo. 
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RESUMO 

O livro didático é uma importante ferramenta didático-pedagógica para o ensino de conteúdos 

relacionados a solos em séries iniciais. Objetivamos realizar uma análise em livros didáticos de 

ciências do 6º ano do Ensino Fundamental acerca do conteúdo relacionado a solos. Para isso foram 

analisados seis livros didáticos (LD1, LD2, LD3, LD4, LD5 e LD6) pertencentes ao PNLD 

2017/2018/2019 de seis editoras diferentes. A análise foi realizada seguindo a metodologia de Bardin 

(1995), onde o conteúdo foi analisado e categorizado em três categorias diferentes: 1. O conceito de 

solo; 2. A formação do solo; 3. Tipos de solos. Após realizada a categorização foi realizada uma 

análise dos conteúdos apresentados nas coleções avaliadas. Apenas dois livros didáticos 

apresentaram conteúdos referentes às três categorias. Os conteúdos presentes nos livros didáticos 

são apresentados de maneira superficial e confusa. 
 

Palavras-chave: Educação em solos, categorização, coleções didáticas. 

 
INTRODUÇÃO 

O livro didático é um dos principais recursos responsáveis pelo processo ensino e aprendizagem, 

sendo muitas vezes a única fonte de informação e recurso didático tanto para os professores quanto 

para os alunos. Segundo MEC (2011) o livro didático é um instrumento de apoio para a realização do 

processo de ensino aprendizagem, pois auxilia ao mesmo tempo o trabalho do professor e no estudo 

do aluno. 

Para Castellar (2010) o livro didático continua sendo um dos suportes mais importantes no 

cotidiano escolar e é, sem dúvida, o mais utilizado e solicitado, sendo um instrumento de ação 

constante, não buscando outras fontes de informação. 

A Educação em Solos busca conscientizar as pessoas da importância do solo em sua vida. Nesse 

processo educativo, o solo é entendido como componente essencial do meio ambiente, essencial à vida, 

que deve ser conservado e protegido da degradação. Uma das metas para se alcançar a Educação em 

Solos é elaborar e avaliar materiais didáticos que apoiem e subsidiem professores e alunos no 

desenvolvimento de conteúdos pedológico-ambientais (Mugler et al.; 2006). 

Tendo o livro didático como um dos principais recursos para a educação em solos, o objetivo deste 

trabalho foi analisar como o conteúdo sobre solos é apresentado em livros didáticos do 6º ano do 

ensino fundamental. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Para realizar o estudo foram analisados seis livros didáticos de Ciência do 6º ano do Ensino 

Fundamental que fazem parte das coleções aprovadas para o PNLD 2017/2018/2019 (Tabela 1). 
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Tabela 1. Livros didáticos pertencentes ao PNLD 2017/2018/2019 analisados. 

Livro 

analisado 

Código 

da Coleção 
Referência da Coleção do LD 

LD1 
0032P17 

032 

CARNEVALLE, M.R. Projeto Araribá: ciências.4.ed. São Paulo: 

Moderna, 2014. 

 

LD2 
0083P17 

032 

CATANI, A.; AGUILAR, J.B.; ROSELINO, F.T. Para viver juntos: 

ciências da natureza, 6º ano. 4.ed. São Paulo: Edições SM, 2015. 

LD3 
0022P17 

032 

GEWANDSZNAJDER, F. Projeto Teláris: ciências. 2.ed. São 

Paulo: Ática, 2015. 

LD4 
0121P17 

032 

TRIVELLATO, J.; TRIVELLATO, S.; MOTOKANE, 

M. [et al.]. Ciências. 1.ed. São Paulo: Quinteto Editorial, 2015. 

LD5 
0064P17 

032 

GOWDAK, D.; MARTINS, E. Ciências novo pensar. 2.ed. São 

Paulo: FTD, 2015. 

LD6 
0071P17 

032 

USBERCO, J.; MARTINS, J. M.; SCHECHTMANN, E. [et al.]. 

Companhia das ciências. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

 

As informações coletadas nos seis LD analisados sobre a temática solos foram analisadas segundo 

a Análise de Conteúdo de Bardin (1995), com base nas seguintes etapas: Pré-análise (exploração do 

material, das características e definição do corpus de análise); Inferência (investigação das causas e 

consequências, ou seja, a análise das categorias pré-estabelecidas) e a Interpretação (significado das 

descrições e informações que ajudaram a responder os questionamentos iniciais). Nesse aspecto, a 

autora sugere uma leitura “flutuante” para a primeira etapa, na qual se busca formular hipóteses, 

indicadores e possíveis categorias. “Categorização é uma operação de classificação dos elementos 

constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento” (BARDIN, 

1995). Os dados obtidos neste estudo foram organizados em quadros, os quais possibilitam uma 

melhor interpretação. 

A categorização foi realizada em três grandes grupos, sendo eles: 1. O conceito de solo; 2. A 

formação do solo e 3. Tipos de solos. Após a categorização, foi realizada uma discussão da forma 

como os conteúdos são abordados em cada categoria. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O primeiro passo deste trabalho foi a categorização e análise dos livros didáticos para verificação 

se apresentavam conteúdos referentes às categorias determinadas. Na tabela 2 são apresentados os 

resultados dos livros que apresentavam conteúdos em cada categoria analisada. 
 

Tabela 2. Categorização dos conteúdos abordados em livros de Ciências do 6º ano de seis editoras 

pertencentes ao PNLD 2017/2018/2019. 

Categorias Livros didáticos que apresentam as categorias 

O conceito de Solo LD1, LD2 

A Formação do solo LD1,LD2, LD4, LD5, LD6 

Classificação do solo LD1, LD2, LD3, LD5, LD6 

 

Três livros analisados apresentaram um conceito para solo (LD1, LD2 e LD5), porém os conceitos 
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apresentados são superficiais e equivocados. Os dois livros trazem que o solo “é a camada mais superficial 

da crosta terrestre e é constituído de grãos minerais, água, ar, organismos vivos e em decomposição”. 

Segundo Kampf e Curi (2012), o solo pode ser caracterizado como um corpo natural constituído por 

partículas minerais e orgânicas que sustenta a vida na terra, como o crescimento das plantas, abrigo a 

animais e microrganismos e as obras do homem. Os demais livros não apresentam nenhum conceito de 

solo, apenas iniciando com conteúdo sobre a formação do solo. 

Dos livros analisados, quatro apresentaram conteúdo sobre a formação dos solos, porém em 

nenhum são apresentados todos os fatores de formação do solo (material de origem, clima, relevo, 

organismos e o tempo) e como cada um condiciona a formação do solo. É importante salientar que o 

LD1, LD2, LD4 indicam que o solo é formado por uma série de fatores atuando em conjunto, porém 

não trazem informações de como estes fatores condicionam a formação do solo. Apenas o LD2 cita 

que: “as diferentes combinações desses fatores podem originar solos rasos ou profundos, escuros ou 

claros, ricos ou pobres em matéria orgânica.”. O LD1 apresenta informações equivocadas acerca da 

formação do solo, podendo ser confirmada pela expressão: “Os solos podem ser formados então pela 

sedimentação de partículas da rocha mãe, como os grãos de areia transportados pelo mar e as 

partículas de argila depositadas na beira dos rios”. Esta frase pode remeter o aluno a pensar que o 

solo é formado apenas em locais de acúmulo de areia ou argila, além de ser formado por um processo 

de sedimentação de partículas, o que não ocorre, visto que o solo se forma por processo pedogenéticos 

múltiplos, podendo citar as adições, perdas, translocações e transformações. Seria importante que o 

aluno compreendesse que o solo é formado por uma série de fatores que condicionam sua formação, 

como o material de origem, o clima, os organismos, o relevo e o tempo, e como que cada fator afeta 

a formação do solo, além do aluno poder compreender que a variação em um destes fatores leva a 

alteração no tipo de solo formado, sendo a razão por ser encontrado solos com características distintas 

em diferentes locais do solo não ser homogêneo em profundidade. 

É importante destacar que apenas o LD2 apresenta a diferenciação do solo em profundidade, ou 

seja, a separação do solo por horizontes, porém a maneira como é abordado o conteúdo pode induzir 

o aluno a pensar que todos os solos apresentam uma mesma sequência de horizontes, onde na verdade, 

solos podem conter uma sequência de horizontes ou apenas alguns horizontes. Além, a descrição dos 

horizontes é realizada de maneira simplória, como pode ser observado no recorte a seguir: “Os 

horizontes E e B, logo abaixo, tem pouca matéria orgânica e podem conter óxidos de ferro, 

responsáveis pela cor avermelhada da terra”. 

Quanto a classificação referente aos tipos de solo, apenas o LD4 não apresentou uma classificação. Os 

demais livros se referem a classificação do solo como “tipos de solo”, sendo separados principalmente 

pela composição do solo. No LD2, LD5 e LD6 os tipos de solo são classificados conforme a composição 

do solo por classes de tamanho de partículas, como areia, silte e argila. Nos três livros os solos arenosos 

são classificados como “solos que apresentam mais de 70 % de areia”, solos argilosos como solos que 

“contém mais de 30 % de argila, solos siltosos como solos que “apresentam grande quantidade de grãos 

de silte”. Observa-se claramente que os autores buscam realizar uma classificação ou determinar os tipos 

de solo seguindo uma classificação textural do solo. Porém da menaira com que os autores destes livros 

transmitem esta informação podem levar aos alunos compreender que os solos são formados apenas por 

um ou outro tamanho de partícula, onde na verdade todos os solos apresentam uma mistura de partículas 

de diferentes tamanhos. Os solos com grande quantidade de material vegetal em superfície são 

apresentados como solos humíferos. 

O LD1 foi o único que apresentou algumas características dos solos, como coloração, porosidade, 

permeabilidade, estrutura, consistência e textura. Além disso, os autores indicam que os solos podem 

ser de quatro tipos: siltosos, arenosos, argilosos e médios, porém os conceitos utilizados para 

caracterizar os tipos de solos são superficiais e equivocados, como pode ser observado no trecho: 
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“Solos arenosos são aqueles em que predominam grãos de areia, com menos argila e silte. 

Normalmente são poucos compactos, soltos e muito permeáveis”. 

Estas interpretações corroboram com Bernardon et al.; (2012), em que nos livros didáticos as 

informações sobre os solos são fragmentadas, com ênfase sobre o uso e não sobre o que é realmente 

o solo. Além disso os autores apresentam que os livros didáticos mais antigos trabalham o conteúdo 

de modo mais abrangente e os novos de maneira generalizada e superficial. É importante salientar 

que os tipos de solos apresentados nos livros didáticos baseiam-se principalmente em uma 

classificação textural do solo. Nenhum solo apresenta que os solos são classificados seguindo 

sistemas de classificação de solos, como o Sistema Brasileiro de Classificação de Solo. 

 

CONCLUSÕES 

Apenas o LD1 e LD2 apresentaram informações para as três categorias analisadas, sendo elas 

conceito de solo, formação do solo e classificação do solo. 

As informações contidas nos LD são simplórias e equivocadas, indicando que são necessárias 

melhorias nas informações. 

Destacamos que o LD deve ser um instrumento norteador do conhecimento, porém, é necessário 

que os professores tenham uma formação que permita ir além das informações contidas apenas nos 

LD. 
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RESUMO 

Em decorrência do processo desordenado de urbanização é notável a existência de inúmeros 

problemas que contribuem para um cenário de insustentabilidade urbana. Atualmente, o aumento do 

número de pessoas vivendo em áreas de risco ambiental tem sido uma característica negativa do 

processo de urbanização de cidades como Manaus. Problema esse que afeta grande parte de áreas 

periféricas da cidade, uma realidade presente no bairro Armando Mendes, um dos mais populosos 

da cidade, o qual possui áreas que se enquadram nessa situação com regiões sujeitas a constantes 

problemas como movimentos de massa e inundações. Assim, esse estudo tem como objetivo realizar 

uma análise local da percepção de riscos da população residentes nesses espaços a fim de 

compreender de que forma eles percebem os riscos a que estão expostos e quais estratégias de 

enfrentamento são desenvolvidas por elas, com finalidade de despertar a tomada de consciência 

frente ao meio ambiente e especificamente a dinâmica das formas racionais do bom uso e ocupação 

do solo. A metodologia da pesquisa utilizou uma abordagem qualitativa e a coleta de dados se deu 

por questionários. Os resultados indicaram que o uso da percepção da comunidade pode atuar como 

uma ferramenta de apoio à gestão do meio  ambiente, bem como, incentivar os alunos a elaborar 

propostas para que estes problemas enfrentados possam ser minimizados, contribuindo para 

prevenção e mitigação de acidentes e desastres nesses locais por meio de ações educativas. 
 

Palavras-chave: educação ambiental, áreas de risco, inundações, deslizamentos. 

 
INTRODUÇÃO 

A importância dos estudos sobre os riscos ambientais tornou-se tão fundamental, quanto à 

preservação da vida, já que a existência dos seres humanos no planeta vem sendo determinada, 

geralmente pelos seus atos junto ao meio ambiente. São preocupações que devem ser avaliadas e 

melhor elucidadas para que diante dessa inquietação, haja uma valorização de uma relação homem e 

natureza mais adequada aos padrões ambientais atuais, de forma sustentável, no sentido que o 

planejamento quanto ao uso ocupação do solo deva anteceder a qualquer tipo de intervenção na 

paisagem urbana. Assim, leva-nos a acreditar que a abordagem da percepção ambiental representa 

para o planejamento da qualidade dos ambientes, uma alternativa de grande poder de transformação. 

Desta forma, o estudo da percepção ambiental é fundamental para que possamos compreender melhor 

as interrelações entre o homem e o ambiente. 
Os estudos que se baseiam na percepção ambiental segundo Del Rio (1996), referem-se ao 

processo de interação dos indivíduos com o ambiente, envolvendo mecanismos perceptivos e 

cognitivos, podendo constituir importante instrumento para a avaliação das práticas e fundamentos 

da educação ambiental, uma vez que permite expor as visões, imagens e valores que estes 

desenvolvem a respeito do que os cerca, promovendo inclusive a sensibilização e compreensão do 

meio ambiente. A percepção ambiental é a precursora do sistema que estimula a conscientização do 

sujeito em analogia às realidades ambientais contempladas (MACEDO, 2000). Em consonância 
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MerleauPonty (1999) afirma que a análise não é realizada sobre o que as pessoas percebem dos 

espaços, mas como os espaços são percebidos pelas pessoas. Associado a isso, a identificação e 

compreensão do uso do solo são fundamentais no conhecimento do ambiente, é importante a noção 

da distribuição espacial das várias formas de ocupação do espaço, e como essas formas de ocupação 

se impregnam na paisagem. É notório que o uso irracional do solo pode provocar alguns danos ao 

meio ambiente, e tem sido uma preocupação cada vez mais frequente da sociedade. Diante desse 

panorama, o professor tem o desafio de fazer com que o aluno perceba além daquilo que se mostra 

visível, que ele consiga buscar explicações para aquilo que está além das aparências. É importante 

que ele possa perceber o espaço geográfico como algo dinâmico e com muitas contradições e 

adversidades (KAERCHER, 2000). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A abordagem da pesquisa possui um enfoque qualitativo, onde o ambiente natural, o entorno 

escolar, são as fontes das observações, os instrumentos da coleta de campo se deram na aplicação de 

questionários, importantes para identificar e mensurar as opiniões predominantes, sobre o nível de 

percepção dos educandos sobre o conhecimento dos fatores de risco. Estabelecendo significativas 

propostas via educação ambiental, detectando os níveis de percepção ambiental dos indivíduos 

daquela área, para que se conheça e desperte valores, atitudes, condutas e como os impactos sofridos 

influenciaram na percepção desses indivíduos. A pesquisa foi realizada no bairro Amando Mendes 

(Figura 1), com 40 alunos do 1° ano do Ensino Médio da Escola Estadual Maria Madalena Santana 

de Lima. A seleção dessa instituição deve-se ao fato de haver em seu entorno uma área, a Comunidade 

da Sharp, com um histórico de recorrentes problemas ambientais, pois, são áreas suscetíveis a 

alagamentos, inundações e deslizamentos de terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1 – Localização da área de estudo. 

 
As respostas dos questionários foram analisadas, tabuladas e representadas em gráficos e tabelas, 

conforme a seguir. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da coleta e análise dos dados foi possível o identificar o conhecimento que eles possuem 

sobre a temática, bem como, trouxe o significado da importância do solo à vida das pessoas de modo 

a ampliar a sua percepção como parte essencial do meio ambiente, e da importância da sua 

conservação e do seu uso e ocupação sustentáveis. Para isso iniciamos questionando se os mesmos 

sabiam que elementos compõem o meio ambiente. 
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O intuito era compreender se os alunos identificavam os elementos que compõem o meio 

ambiente, e percebeu-se que os mesmos tem certa dificuldade em compreender que o homem seja 

integrante do meio ambiente, bem como, em específico o solo, acentuando ainda mais a necessidade 

de elucidar a relação homem e meio ambiente, e ainda o homem como agente transformador do 

espaço mediante ao uso e ocupação do solo. Também surgiu a necessidade da identificação sobre o 

conhecimento dos alunos diante da temática: 
 

Figura 2 – Conhecimento sobre a temática. 

 

Quanto a esses questionamentos, percebeu-se que, a maioria dos alunos sabem ou já leram algo 

a respeito sobre a temática ambiental, mesmo que de forma superficial, porém identificou-se que essa 

informação poderia ser mais desenvolvida nas escolas, pois pelas respostas dos alunos as fontes de 

conhecimentos sobre a temática é diversificada, e, ainda mais presentes em outras fontes diferente 

dos ambientes escolares. Na sequência o interesse se deu na percepção do lugar que os mesmos 

vivem: 
 

Figura 3 – Conhecimento do lugar que vive. 
 

Quando se tratou a respeito do lugar em que vivem, as respostas foram conflituosas, pois a maior 

parcela dos alunos consideram e identificam o lugar onde moram como áreas de risco ambiental e 

sabem do risco, e apenas uma fração menor não se preocupam ou não tinha conhecimento sobre o 

lugar, no entanto muitos não gostariam de se mudar, o que sustenta a necessidade de uma maior 

sensibilização dos educandos para melhor identificar fatores de risco no seu bairro. Em seguida, os 

questionamentos foram em relação a identificação dos problemas: 
 

Figura 4 – Conhecimento dos problemas. 

 

Diante dessas perguntas, destacamos a necessidade da inserção do componente solo na apreciação 
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e cuidado com o meio ambiente, pois poucos associam seu uso e ocupação aos riscos ambientais, 

quando na verdade há grande impacto quando não usado de forma racional, e ainda, muitos 

demonstraram preocupação quanto aos problemas que estão diretamente ligados ao solo, no entanto 

quanto perguntados sobre os responsáveis, os mesmos acabam deixando em segundo plano a ação do 

homem como um dos principais agentes transformadores do meio ambiente. 

 

CONCLUSÕES 

 Após aplicação de questionários, percebemos que o acesso às condições urbanas de moradia se 

expressa também como desigualdade ambiental, pois as populações com menor poder aquisitivo 

tendem a se localizar nas chamadas áreas de risco, expostas a situações precárias e inseguras. A 

execução da pesquisa atingiu uma temática social importante, pois risco ambiental, apesar de uma 

forte vinculação aos fenômenos extremos da natureza, deve ser compreendido sob um ponto de vista 

mais amplo, que remete à noção de risco social. Nesse sentido, esses riscos passam a ser tratados 

também como fenômeno social, já que atingem populações socialmente vulneráveis, como as que 

normalmente se instalam em áreas urbanas sujeitas a inundações e a deslizamentos. Portanto o 

reconhecimento das percepções junto aos alunos torna-se extremamente relevante para fornecer 

subsídios ao processo de sensibilização da comunidade na conservação e uso racional do solo. Assim 

a noção de risco torna-se fundamental para evitar acidentes de proporções catastróficas. 
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RESUMO 

O solo é o suporte da vida. Estoca água e recicla nutrientes, protege contra enchentes, sequestra 

carbono e abriga cerca de 25% da biodiversidade do planeta. A natureza leva cerca de 2000 anos 

para criar uma camada de apenas 10 centímetros de solo fértil, enquanto o mau uso resulta em danos 

permanentes. O uso inadequado desse recurso natural causa perdas da ordem de 5 a 7 milhões de 

hectares anualmente. Estimativas indicam que até metade dos solos férteis do planeta teria sido 

perdida nos últimos 150 anos. A importância do solo ainda é pouco reconhecida pelos governos e 

pela sociedade. Assim, com o intuito de trabalhar e divulgar o tema solo este trabalho tem o objetivo 

é ampliar o conceito de solos que os funcionários da APAE apresentam, para torna los seres mais 

críticos, tais temas  foram abordados por oficinas didática, que apresentam momentos práticos 

(saídas a campo) e teóricos (utilização de multimídia) com funcionários da Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais de Mundo Novo no Estado de Mato Grosso do Sul. Obteve então a partir 

dessa ação, a formação de 85% dos funcionários, realizando cinco oficinas didáticas  nesse período. 

Números estes que nos revelam o interesse e a motivação pelo tema solo, assim aumentando o 

envolvimento desses funcionários com questões referentes a solo e meio ambiente, com isso 

desenvolvendo a consciência ambiental. 

 
Palavras-chave: Características edáficas, educação ambiental, manejo do solo. 

 

INTRODUÇÃO 

A Educação Ambiental (EA) decorre de uma percepção renovada de mundo; uma forma integral 

de ler a realidade e de atuar sobre ela. Nesse novo paradigma, a proposta educativa envolve a visão 

de mundo como um todo e não pode ser reduzida a apenas um departamento, uma disciplina ou 

programa específico. Ela deve estar inserida na vida e no cotidiano de todos os indivíduos (BARROS, 

2003). 

O solo é um componente fundamental do ecossistema terrestre, pois é o principal substrato 

utilizado pelas plantas para o seu crescimento e disseminação. Este fornece às raízes fatores de 

crescimento como suporte, água, oxigênio e nutrientes. A ciência do solo envolve várias áreas, tais 

como gênese (formação), química, física, fertilidade, ensino, uso, manejo e conservação, biologia, 

classificação, levantamento, mineralogia, e morfologia; dentre outras. 

Devido à importância do solo, em muitas universidades e institutos de pesquisa, este tema tem 

departamentos que se dedicam especificamente ao seu estudo (LIMA et el., 2007). 

A Educação Ambiental deveria ser o resultado de uma reorientação e articulação de diversas 

disciplinas e experiências educativas, que facilitassem a visão integrada do ambiente; que os 

indivíduos e a coletividade pudessem compreender a natureza complexa do ambiente e adquirir os 



IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM SOLOS 
EDUCAÇÃO EM SOLOS NO MEIO RURAL:  

 ENTRE AS ESCOLAS E A EXTENSÃO 
15 a 18 de maio de 2018, Dois Vizinhos-PR 

  

 295 

conhecimentos, os valores, os comportamentos e as habilidades práticas para participar eficazmente 

da prevenção e solução dos problemas ambientais; que se mostrassem, com toda clareza, as 

interdependências econômicas, políticas e ecológicas do mundo moderno, no qual as decisões e 

comportamentos dos diversos países poderiam produzir consequências de alcance internacional; que 

suscitasse uma vinculação mais estreita entre os processos educativos e a realidade, estruturando suas 

atividades em torno dos problemas concretos que se impõem à comunidade e enfocando-as através 

de uma perspectiva interdisciplinar e globalizadora que fosse concebida como um processo contínuo, 

dirigido a todos os grupos de idade e categoria profissional (DIAS, 2003). 

Neste contexto a educação em solos é um instrumento valioso para promover a conscientização 

ambiental, ampliando a percepção, cuja importância é normalmente desconsiderada e pouco 

valorizada (MUGGLER; PINTO; MACHADO; 2006). Assim, o objetivo deste trabalho foi realizar 

oficinas didáticas com funcionários da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mundo 

Novo no Estado de Mato Grosso do Sul. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A proposta deste projeto foi trabalhar com funcionários da Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE) de Mundo Novo. São 18 profissionais, dentre eles professores, psicólogos, 

educadores físicos, assistentes sociais, além de funcionários do asseio , conservação e limpeza e 

funcionários do administrativo. 

No primeiro momento foi realizada uma reunião com os responsáveis pela APAE de Mundo Novo. 

Nesta reunião ocorreu a apresentação da proposta de trabalho com todos os servidores. Considerando 

os conhecimentos prévios, as necessidades e interesses da turma, oficinas didáticas foram planejadas 

e executadas (Tabela 01), as quais contemplaram: momentos teóricos, para isso utilizou se recursos 

de multimídia (data show, vídeos informativos) e momentos práticos, onde foram realizadas saídas a 

campo, a fim de trabalhar de forma prática e dinâmica os conceitos aplicados. 

Estas oficinas trataram os temas desde a conceituação do solo, passando pela sua  formação, 

constituintes, características morfológicas, importância para a manutenção da vida no planeta, até a 

importância para a medicina e a justiça criminal. Além disso, abordou- se os tipos de solos 

encontrados em Mundo Novo-MS, assim como explanações acerca dos impactos que já ocorreram e 

que vem ocorrendo no município neste recurso natural. Também foi construída pelo participantes do 

projeto a Colorteca da APAE (coleção de solos baseado na sua coloração). 

 

Tabela 01. Relação dos temas abordados nas oficinas. 

Oficinas  Tema  Data 

 Oficina I Formação do solo e seus constituintes Setembro 2017 

Oficina II Morfologia do solo e sua importância do para os seres vivos   Outubro 2017 

Oficina III   Rochas e minerais  Novembro 2017 

Oficina IV  Tipos de solos e construção da colorteca da APAE Dezembro 2017 

  Oficina V   Tipos de degradação do solo              Março 2018 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Até o presente momento foram realizadas cinco oficinas. Estas ocorreram entre setembro de 

2017 e março de 2018. Do total de funcionários da APAE de Mundo Novo a participação ocorreu 

com a seguinte distribuição: na Oficina I compareceram dezoito funcionários, na Oficina II quinze, 

na Oficina III onze, na Oficina IV dezessete e na Oficina V compareceram dezesseis (Figura 01). 

Percebe-se que a participação foi superior a 60% em todas as oficinas tendo uma média de 
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participação de 85% dos funcionários. Números estes que nos revelam o interesse e a motivação pelo 

tema solo. 
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Figura 01 – Número de participantes nas oficinas realizadas. 

 

Os dados acima nos revelam ainda o poder de disseminação do aprendizado (educação em solo) 

obtido pelos participantes das oficinas, uma vez que estes tem trabalhado o tema com os alunos 

excepcionais em uma linguagem adequada e motivadora, de modo a introduzir os temas para este 

público. Esse conhecimento compartilhado é de grande valia, pois os funcionários passaram a 

respeitar o solo e o meio ambiente em geral como parte integrante do seu dia a dia e como isso 

contribuir com sua preservação. 

Conseguiu-se ainda relacionar matérias interdisciplinares e multidisciplinares do curso de 

Tecnologia em Gestão Ambiental com o presente projeto, as mesmas foram abordadas e aplicadas 

em todas as oficinas (Figuras 02 e 03). Percebe-se que as saídas a campo oportunizam um melhor 

aprendizado e uma maior motivação do tema abordado. 

 

 
Figura 02. Oficina I, realizada em setembro de 2017 com o tema Formação do solo e seus 

constituintes. Na imagem A e B saída à campo no Sítio Gleba, estrada Orlando Tricossi. Amostragem 

do solo com o uso do trado holandês demonstrando a variedade de cores que este pode apresentar. 
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Figura 03. Oficina II, realizada em outubro de 2017 com o tema Morfologia do solo e a importância 

do solo para os seres vivos. Na imagem C e D saída à campo na horta da APAE e na horta do Sítio 

gleba estrada Orlando Tricossi. Demonstração da importância do solo para a produção de alimentos 

saudáveis. 

 

De acordo com Arsenovicz & Conceição (2016) a Educação e Ensino de Solos; suscitou o 

interesse, encantamento dos indivíduos pela descoberta de algo que estava, até então, adormecido sob 

os pés e o despertar da consciência sobre o solo e a necessidade de preservá-lo. Assim, através dos 

resultados obtidos, tornou-se perceptível a importância de trabalhos com a temática “solos, sociedade 

e sustentabilidade”. Diversos conceitos foram trabalhados e os funcionários da APAE puderam 

aprender e desenvolver atividades que visam à proteção do solo. 

 

CONCLUSÕES 

Os indivíduos que participaram do projeto desenvolveram uma maior consciência sobre o manejo 

adequado do solo e sua preservação, entendendo que esse recurso é finito e de extrema importância 

para todos os seres vivos do planeta. 

Foi possível construir a colorteca da APAE de Mundo Novo – Mato Grosso do Sul. 

Dentre as atividades realizadas, as saídas à campo foram importantes para o aprendizado in loco. 
 

Agradecimentos: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Mundo Novo; 

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS); Chamada Fundect/UEMS n°25/2015 
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RESUMO 

Por meio da compostagem, resíduos sólidos orgânicos podem ser transformados em um insumo 

agrícola (composto orgânico) com potencial para substituir, pelo menos em parte, a demanda por 

adubos minerais, além de reduzir os impactos ambientais advindos de sua disposição direta no 

ambiente. O objetivo deste trabalho foi buscar conscientizar os estudantes da Escola Municipal 

Maria Cândida de Jesus, em Urutaí, GO, sobre a importância de se reduzir, reutilizar e reciclar os 

resíduos gerados no seu dia-a-dia, por meio da compostagem e do emprego do composto aplicado 

na horta da própria escola. A composteira foi feita a partir de três recipientes plásticos (capacidade 

para 20L), sobrepostas umas às outras. Os recipientes colocados à base da composteira têm como 

função coletar o chorume gerado durante a compostagem, enquanto os demais recipientes, dispostos 

sobre este, contendo orifícios na base e no topo, tem por função conter os resíduos durante a 

compostagem, promovida por minhocas colocadas em meio à massa de resíduos na composteira. A 

composteira já foi preenchida com resíduos orgânicos, os quais se encontram em processo de 

compostagem. O monitoramento do processo foi feito semanalmente, com participação de estudantes 

envolvidos no projeto. Os resultados gerados foram bem importantes conforme o esperado, pois os 

alunos participaram com entusiasmo das atividades propostas, por meio da coleta seletiva dos 

resíduos, bem como do monitoramento da compostagem utilizada na horta. 

 

Palavras-chave: Resíduo doméstico, educação ambiental, consumo de hortaliças 

 

INTRODUÇÃO 

Denominam-se resíduos sólidos aqueles nos estados sólidos e semissólido, resultantes de 

atividades industriais, domésticas, hospitalares, comerciais, agrícolas, dentre outras (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT NBR 10004, 2004). Há uma relação direta entre 

resíduos sólidos e problemas ambientais, englobando a poluição dos recursos naturais, tais como solo, 

água e ar, e a saúde humana (EL-DEIR et al., 2014). Em um cenário no qual a conservação ambiental 

assume importância crescente frente aos impactos causados pela ação do homem, torna-se necessário 

o conhecimento, a seleção e a adoção de boas práticas de gestão ambiental (VALARINI; RESENDE, 

2007). Neste contesto, merece destaque a compostagem, um processo controlado, por meio do qual 

resíduos orgânicos são transformados biologicamente, originando adubo orgânico estabilizado, 

denominado composto orgânico (SOUZA et al., 2001). O estimulo e o consumo de hortaliças 

contribui para a educação alimentar de crianças e adultos e, quando feita em hortas escolares, com a 

participação dos estudantes, pode ser uma prática positiva, uma vez que os produtos colhidos poderão 

ser utilizados para incrementar a merenda escolar.  Ainda, segundo Morgado e Santos (2008), a horta 

inserida no ambiente escolar torna-se um laboratório vivo que possibilita o desenvolvimento de 

diversas atividades pedagógicas em educação ambiental e alimentar, unindo teoria e prática de forma 

contextualizada. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi buscar conscientizar os estudantes da 

Escola Municipal de 1º Grau Maria Cândida de Jesus, em Urutaí, GO, sobre a importância de se 
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reciclarem os resíduos orgânicos gerados no seu dia-a-dia, por meio da compostagem, com posterior 

emprego do composto na horta da própria escola.  

  

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi desenvolvido na Escola Municipal Maria Cândida de Jesus, em Urutaí, GO, no 

período de 01/06/2017 a 31/12/2018, tendo como público-alvo os estudantes do ensino fundamental 

desta instituição. O mesmo foi constituído de duas etapas: a primeira consistiu a elaboração e 

apresentação de uma palestra abordando aspectos relativos à importância e principais maneiras de se 

reduzir, reutilizar e reciclar os resíduos gerados no dia-a-dia das comunidades, além de propor, como 

forma de reciclagem dos resíduos orgânicos gerados na escola assistida, a prática da compostagem. 

Na segunda etapa, os alunos e servidores foram auxiliados na implementação da coleta seletiva dos 

resíduos sólidos orgânicos produzidos na escola, por meio da disposição de uma composteira 

doméstica na cantina da mesma. A composteira foi feita a partir de três recipientes plásticos 

(capacidade para 20L), sobrepostas uns aos outras, de modo que o recipiente colocado na base 

dispunha tinha como função coletar o chorume gerado durante a compostagem, enquanto os demais, 

dispostos sobre este, contendo orifícios na base e na tampa, continham os resíduos orgânicos durante 

a compostagem. Para auxiliar no processo de compostagem, foram colocadas 50 minhocas 

californianas em meio à massa de resíduos no interior da composteira. Esta foi mantida à sombra e o 

monitoramento do processo foi feito semanalmente, com participação dos alunos e servidores 

envolvidos no projeto. O processo da compostagem durou cerca de 120 dias. O composto resultante 

foi colocado na superfície dos canteiros da horta da própria escola.   
  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os alunos e os servidores envolvidos no projeto participaram ativamente e com entusiasmo 

das atividades (Figura 1), durante as quais pôde interagir entre si, fazer questionamentos e dar 

sugestões. Por meio destas atividades estes aprenderam acerca dos cuidados que se devem ter em 

relação a uma composteira, tais como, eliminação do chorume, manutenção da mesma ao abrigo do 

sol e da chuva a fim de se preservar a umidade e a temperatura adequadas ao processo de 

compostagem; bem como monitoramento das características do composto, a fim de se identificar o 

ponto de maturação estabilidade do composto.  
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Figura 1- Confecção da composteira com alunos do 5º ano da Escola Municipal Maria Cândida de 

Jesus e a aplicação da compostagem na horta para um melhor desenvolvimento das hortaliças. Urutai, 

GO, 2017. Fonte: Acervo pessoal. 

 

CONCLUSÃO 

A coleta seletiva e a compostagem dos resíduos sólidos orgânicos gerados na cantina da escola 

Maria Cândida de Jesus mostrou ser uma prática relativamente simples e muito eficiente no 

aproveitamento de tais resíduos. Além disso, contribuíram de forma efetiva para despertar nos 

participantes a consciência acerca da importância da reciclagem como forma de preservação 

ambiental. 
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RESUMO 

Os minerais são compostos químicos naturais, constituídos por vários processos físico- químicos que 

operam na crosta terrestre, estes possuem suas características próprias, e cada um é classificado 

com suas propriedades e denominado não apenas com base na sua composição química, mas também 

a partir das matérias que os compõem. A região nordeste do Brasil possui uma grande diversidade 

de minerais, e de minas que exploram esse recurso natural, e que ainda não há o conhecimento de 

muitas pessoas. Diante desse contexto, o trabalho teve como objetivo estimular os alunos da 

disciplina de gênese do solo a explorarem seus conhecimentos buscando minerais em uma vasta 

disponibilidade do recurso mineral na região da Paraíba e em outros Estados. A elaboração dos 

materiais foi desenvolvida na Universidade Federal de Campina Grande no Campus de Pombal-PB 

durante o desenvolvimento da disciplina de Gênese do solo em um período de seis meses com o 

auxílio da professora. Foi perceptivel que eles conseguiram absover o conteudo de forma mais 

flexivel, e mostraram conhecimento sobre as características físicas e químicas dos minerais 

apresentados. Além disso, conseguiram expor uma diversidade de minerais de regiões onde habitam 

e de localidades próximas. Conclui-se que a implementação de uma atividade prática/lúdica 

contribui significativamente para relação com a educação ambiental e a abordagem sobre a ciência 

do solo em questão. 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental, Geologia, Recurso natural 

 
INTRODUÇÃO 

Seja qual for à atividade no campo da agricultura, da indústria ou na construção civil, usufrui- se 

dos minerais ou seus derivados. Utilizam fertilizantes, os metais e suas ligas, o cimento, a cerâmica, 

o vidro, que são todos advindos a partir de matérias-primas dos minerais. A influência dos minerais 

cresce cada vez mais pela necessidade que o poder econômico apresenta para o desenvolvimento da 

nação. A população está crescendo em grande escala, e assim, aumentando a necessidade de mais 

extração de minerais para produção de matéria prima (LUZ, LINS, 2005). 
Há registros geológicos do Brazil que apontam ambientes férteis em todo o período geológico, 

desde o Arqueano ao Holoceno, envolvendo importantes acumulações de riquezas minerais, algumas 

já transformadas em minas (MELFI et al., 2016). 

A região nordeste do Brasil possui uma grande diversidade de minerais, e de minas que exploram 

esse recurso natural, e que ainda há o desconhecimento de muitas pessoas. Diante desse contexto, o 

trabalho teve como objetivo apresentar os resultados de uma proposta de coleta e coleção de minerais 

da região do sertão paraibano, e de outros Estados na disciplina gênese do solo. Visto que é um 

assunto não tanto explorado na base do ensino médio, e trazendo carência no conhecimento do 

discente em disciplinas acadêmicas do curso superior. Assim, uma forma prática e didática foi 

mailto:rosycaryna@hotmail.com
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adotada na disciplina para o melhor aprendizado do aluno. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A elaboração dos materiais foi desenvolvida por cinquenta alunos subdivididos em grupos de cinco 

que cursavam a disciplina de Gênese do Solo no curso de Agronomia na Universidade Federal de 

Campina Grande no Campus de Pombal-PB, durante o desenvolvimento em um período de seis meses 

com coordenação da Prof. Dr. Jussara Silva Dantas, e do apoio dos integrantes do projeto SOLO NA 

ESCOLA UFCG/POMBAL: VENTURA, R. C. A. e COSTA, 

L. J. S., estudantes do curso de Engenharia Ambiental; SANTOS, T. S. e REGIS, J. L. A., estudante 

do curso de Agronomia, que auxiliaram a organização do material e direcionamento da prática. 

A temática sobre os minerais foi discutida durante as aulas da disciplina, e os assuntos debatidos 

no decorrer da mesma abordava desde a formação dos minerais até sua importância. Visto que, o 

assunto teórico quando aplicado à prática consegue fixar melhor o entendimento. Foi sugerido à turma 

que eles coletassem e elaborassem caixas com minerais de diferentes regiões para serem estudados e 

apresentados aos demais alunos da turma. Com isso, eles iriam contemplar um estágio da disciplina, 

e iriam aprofundar os conhecimentos sobre mineralogia e despertar a curiosidade da pesquisa. 

Para elaboração da coleção foi sugerido aos alunos que moravam em outros Estados que eles 

poderiam realizar coleta em sua região, e aqueles residentes na Paraíba poderiam realizar suas coletas 

tanto na Paraíba quanto em estados vizinhos como o Rio Grande do Norte. O material elaborado seria 

doado ao projeto SOLO NA ESCOLA UFCG/POMBAL para as atividades desenvolvidas na 

extensão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os materiais elaborados pelos alunos foram expostos no último dia letivo para que eles tivessem 

tempo de pesquisar e aprimorar seus conhecimentos para apresentar aos demais colegas da turma. 

Fomram coletados por grupo entre 15-20 minerais totalizando 150-200 minerais por semestre. 
Os alunos se mostraram interessados desde a fase de busca e pesquisa dos minerais até o dia das 

apresentações das coleções. Foi perceptivel que eles conseguiram absover o conteudo de forma mais 

flexivel, e mostraram conhecimento sobre as caracteristicas físicas e químicas dos minerais 

apresentados. Além disso, conseguiram expor uma diversidade de minerais de regiões onde moram 

/ou de localidades próximas. As Figuras 1 e 2, demonstram o dia de exposição do material elaborado. 
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Figura 1 – Exposição dos minerias Figura 2 – Exposição dos materiais lúdicos 
 

 

CONCLUSÕES 

Diante das apresentações dos discentes foi possível concluir que a implementação de uma atividade 

prática/ lúdica contribui com a interação com o assunto, ajudando ao entendimento do contexto 

abordado. Sendo assim, uma maneira de facilitar o ensino aprendizagem, e atender as dificuldades 

que alguns apresentavam de assimilar o assunto. 
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RESUMO 

O consumo de tinta vem crescendo juntamente com a urbanização, uma vez que é utilizada para 

proteção e estética de imóveis. A produção de uma tinta mais sustentável, como a tinta de solos, 

contribui para a redução do impacto negativo que esse consumo causa, além de apresentar um menor 

custo em relação às tintas convencionais. O projeto de extensão denominado Geotinta aos poucos 

vem ganhando maior visibilidadeatravés de oficinas e da distribuição de cartilhas onde os 

ingredientes e o passo a passo para produção da tinta são apresentados, para acadêmicos que com 

isso passam o projeto adiante. Nas oficinas, quando possível, há uma apresentação de slides onde é 

mostrado desde os pigmentos presentes no solo que possibilitam a coloração adquirida até imagens 

do uso dessa tinta, essa parte teórica é fundamental para uma melhor compreensão. Este 

conhecimento torna os participantes das oficinas capazes de repassar o que aprenderam e de colocar 

isso em prática. 

 

Palavras-chave: Geotinta, projeto de extensão, pigmento, sustentável 

 
INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, com as políticas de expansão de crédito imobiliário houve aumento pela 

demanda ao consumo de tintas. As tintas convencionais possuem alto custo, geram efluentes que 

precisam de tratamentos e acarretam impactos ambientais negativos ao meio ambiente. Uma 

alternativa para mitigar os impactos ambientais consiste na utilização da geotinta, denominação dado 

a tinta à base de solos. 

Diversas tonalidades podem ser obtidas. Estas dependem dos minerais presentes no solo. 

Durante as oficinas, sempre se recomenda preparar a tinta e consumi-la no período de uma semana 

para preservação de suas propriedades. 

As atividades de educação ambiental precisam ser diferenciadas da metodologia tradicional de 

ensino, utilizando material didático formal e informal adequados (CAPECHE,  2010). Desta forma, 

diversas oficinas sobre a geotintas foram realizadas para estudantes da UTFPR e pessoas externas ao 

meio acadêmico. Na universidade, já foram oferecidos minicursos no Workshop de ciência, 

tecnologia e inovação (WCTI), evento promovido pelo própria câmpus, na Semana do Meio 

Ambiente, evento promovido pelo Centro Acadêmico do Curso de Engenharia Ambiental, na Semana 

Acadêmica de Engenharia Ambiental, também promovido pelo centro acadêmico, no Seminário de 

Extensão e Inovação (SEI) de 2016. Além disso, outros projetos paralelos têm utilizado o 

conhecimento adquirido nas oficinas para preparar materiais de divulgação de seus projetos, como o 

foi o caso dos cartazes de divulgação do projeto “Qual é o seu preconceito”?. Estas ações mostraram 

ao grupo de extensão que o conhecimento repassado foi multiplicado na própria universidade. 

O projeto de extensão tem como objetivo apresentar às pessoas uma forma de tornar o uso de tintas 

menos impactante ao meio ambiente através da produção de uma tinta feita com poucos ingredientes 
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e livre de aditivos ou solventes, o que contribui para seu baixo custo e menor geração de resíduos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Coleta e peneiramento do solo preferivelmente seco 

O solo foi coletado foi o da própria universidade. Trata-se de um Nitossolo Vermelho. Ele foi 

retirado com o auxílio de uma pá, alocado em um balde para transporte e encaminhado ao laboratório 

onde o material ficou secando por um dia para diminuir a umidade. Após a secagem, o solo foi 

peneirado com peneira de abertura de 0,053 mm. 

Com a mistura de ingredientes para produção da tinta, a coloração atingida foi um marrom 

avermelhado devido ao solo ser de característica. Em adição a outros compostos tonalizados, foi 

possível obter tonalidades roxas, a partir da adição de pó de beterraba e amarelada, com o pó de 

açafrão. 

Medição dos ingredientes e mistura 

Nas oficinas, a tinta produzida é distribuída em potes individuais aos participantes. Assim, para 

cada 150 mL de tinta foram utilizados 60 g de solo, 60 mL de água e 30 mL de cola, o que nos dá 

uma proporção de 2: 2: 1. As medidas foram obtidas em recipientes como béquer e proveta de plástico 

e misturados em um pote com o auxílio de um bastão de vidro. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após realizar a produção de tintas com diferentes granulometrias de peneiras, notou-se que quanto 

menor o tamanho dos grãos de solo maior a homogeneidade da tinta confeccionada e 

consequentemente da pintura, o que produziu maior aceitação das pessoas. 

O ensinamento nas oficinas está sendo levado cada vez mais à diante e o projeto está ganhando 

através disso e das cartilhas distribuídas uma maior visibilidade fazendo com que essa tinta mais 

sustentável seja produzida e utilizada de forma crescente em relação às pessoas, principalmente os 

estudantes da UTFPR, pois por estarem inseridos no meio acadêmico têm um maior contato com o 

assunto e compartilham esse conhecimento com seus familiares e amigos. 

Durante as oficinas ressaltou-se a importância da secagem do solo, devido a umidade por 

infiltração e retenção de água que este pode possuir. Outros ensinamentos, como de onde veio o solo, 

sua granulometria e quais colorações podem ser atingidas a partir dos minerais, também foram 

passados através de slides. 

Após a confecção das tintas, os participantes puderam utilizá-las para teste em papéis e pedações 

de madeira, o que os motivou à utilizar essa tinta em suas residências e outros locais. 
 

  

Figura 1 – Semana do meio ambiente                 Figura 2 – Paralisação pec 241/55 



IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM SOLOS 
EDUCAÇÃO EM SOLOS NO MEIO RURAL:  

 ENTRE AS ESCOLAS E A EXTENSÃO 
15 a 18 de maio de 2018, Dois Vizinhos-PR 

  

 306 

Figura 3– SEI 

 

Em dois anos e meio de projeto, já foram ofertadas hoje, oito oficinas. Elas são executadas pelos 

integrantes do projeto em parceria pela Professora orientadora. 
 

Figura 4– WCTI Figura 5– Semana acadêmica de engenharia ambiental 
 

CONCLUSÕES 

As oficinas devem ser realizadas sempre que possível e as cartilhas distribuídas para que o 

projeto continue ganhando espaço e levando conhecimento sustentável às pessoas, aproveitando os 

eventos da UTFPR em especial, pois são mais acessíveis para que as oficinas de fato ocorram e 

possam abranger um público considerável. A partir das oficinas aplicadas pode-se concluir que são 

eficientes no entendimento do solo como recurso natural e mostram porque ele pode ser utilizado 

para produção de tinta. Os investimentos no projeto não podem se limitar a apenas ter um material 

disponível, mas também a tentar se aprimorar. 

 

Agradecimentos: Recursos da UTFPR vinculados aos projetos de Protagonismo Estudantil no ano 

de 2017. 
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RESUMO 

A aprendizagem significativa (expressada pela metodologia dos Mapas Conceituais-MC) baseia-se 

no pressuposto de que aprender o novo é mais fácil quando estão disponíveis na estrutura cognitiva 

do indivíduo conceitos prévios, que atuam como pontos de ancoragem. Assim, esta pesquisa teve por 

objetivo apresentar considerações acerca da construção do conhecimento sobre solos por meio do 

MC, no curso de Agronomia do IFRS-Campus Sertão. A metodologia remete a um estudo de caso 

com abordagem bibliográfica e de campo e o instrumento de coleta de dados foi um questionário 

com 19 perguntas fechadas e respondidos por 37 estudantes matriculados na referida disciplina. Os 

dados foram tratados de forma qualitativa, de modo a promover melhor entendimento dos resultados 

facilitando a análise e interpretação dos dados. Os resultados indicam que o MC se constituiu como 

uma estratégia pedagógica que permitiu a construção da aprendizagem significativa e de acordo 

com os dados verificados, 75,68% dos estudantes entenderam que a atividade facilitou muito para 

criar relações entre conceitos e 72,97% afirmaram que estes auxiliaram na internalização do 

conhecimento. Os MC construídos pelos estudantes possibilitaram a articulação de informações e a 

verificação de diferenças de entendimento conceitual existente. Verificou-se que o uso dos MC 

permitiu que a aula fosse mais atrativa, interessante e permitiu a aprendizagem significativa e que 

este pode ser utilizado como um instrumento de avaliação. 
 

Palavras-chave: Ausubel, aprendizagem significativa, construção do conhecimento 

 
INTRODUÇÃO 

Hoje em dia o tema “estratégias pedagógicas” para o processo de ensino e aprendizagem tem sido 

alvo de discussões nos eventos e pesquisas na área educacional. Justifica-se esta preocupação, tendo 

em vista aprimoramento das ferramentas para mediar à construção do conhecimento em sala de aula. 

Procura-se romper com a concepção de “educação bancária”, em que os “educandos são os 

depositários e o educador o depositante” e fomentar um espaço de mediação, valorização da bagagem 

cultural dos estudantes e dos docentes e de construção do conhecimento (FREIRE, 1987). 

O mapa conceitual toma como base o princípio ausubeliano da diferenciação conceitual 

progressiva, que estabelece que a aprendizagem significativa é um processo contínuo, no qual novos 

conceitos adquirem maior significado à medida que são alcançadas novas relações. Dito de outro 

modo, a construção de Mapas Conceituais (NOVAK; GOWIN, 1996) pressupõe que os temas sejam 

apresentados de modo diferenciado e integrado. Pela diferenciação progressiva, determinados 

conceitos são desdobrados e correlacionados em outros conceitos que estão contidos em si mesmos, 

parcial ou integralmente, indo dos mais globais aos menos inclusivos, compondo um mapa. Portanto, 

para a ocorrência da aprendizagem significativa é essencial determinar o que o estudante já sabe, 

para, posteriormente, inserir conceitos novos, em conformidade com os seus conhecimentos prévios 
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IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM SOLOS 
EDUCAÇÃO EM SOLOS NO MEIO RURAL:  

 ENTRE AS ESCOLAS E A EXTENSÃO 
15 a 18 de maio de 2018, Dois Vizinhos-PR 

  

 308 

advindos de sua experiência diária. 

Na medida em que os estudantes utilizarem mapas conceituais para integrar, reconciliar e 

diferenciar conceitos, este se constituirá como uma ferramenta de aprendizagem (MOREIRA, 2010). 

Assim, este trabalho teve por objetivo apresentar considerações acerca da construção do 

conhecimento por meio de mapa conceitual, na disciplina de Manejo e Conservação do Solo e Água, 

no curso de Agronomia do IFRS-Campus Sertão. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia empregada neste estudo consistiu em verificar a aprendizagem significativa dos 

conceitos abordados nas aulas da disciplina de Manejo e Conservação de Solo e Água, a partir da 

construção de mapas conceituais. O trabalho de campo foi realizado em uma turma de graduação do 

curso de Agronomia (48 estudantes), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Sul (IFRS), Campus Sertão, no período de março a abril de 2017. 

Para a execução da atividade observaram-se algumas etapas: a) escolha do tema a ser debatido em 

aula; b) plano de aula; c) seleção dos materiais; d) desenvolvimento da atividade (averiguação dos 

conceitos prévios acerca do tema, listagem de termos, leitura do material planejado e, por fim a 

construção do mapa). Depois de ministradas às aulas de modo expositivo-dialogada, com o apoio de 

apostila específica para a disciplina, elaboraram-se os mapas conceituais sobre o conteúdo “Erosão 

do Solo” seguida da aplicação do aplicou-se o questionário aos participantes com 19 perguntas 

fechadas (dicotômicas e de múltipla escolha), baseadas no estudo de Nunes (2008). Os questionários 

foram disponibilizados em ambiente web, com preenchimento on-line, sendo enviados para o 

endereço de todos os estudantes matriculados na disciplina Manejo e Conservação do Solo e da Água. 

Os dados foram analisados conforme a abordagem qualitativa do conhecimento, de modo a promover 

melhor entendimento dos resultados facilitando a análise e interpretação dos dados. A análise e 

discussão dos resultados basearam-se na participação de 37 respondentes do questionário 

matriculados na disciplina de Manejo e Conservação do Solo e da Água. 

O perfil dos respondentes foi composto de 26 estudantes do sexo masculino e 11 do feminino, 

sendo que estes estavam em semestres variados, mas predominantemente cursavam o sétimo semestre 

do Curso de Agronomia. Como as questões foram fechadas, não houve necessidade de elencar 

categorias. Após coletarmos os dados organizamos uma planilha no software Excel® e divulgamos 

os resultados a partir de percentuais. Na análise, foi importante relacionar as informações obtidas com 

o referencial teórico que serviu de base para a elaboração do estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos respondentes 97,30% já tinham ouvido sobre o que era mapa conceitual, sendo que destes 

35,14% já haviam construído mapa conceitual em disciplinas anteriores. Esta evidência anuncia que 

o tema já fez ou faz parte de alguma experiência e/ou vivência dos estudantes. 
Os mapas construídos pelos estudantes do curso de Agronomia (Figura 1) permitiram o 

intercâmbio de ideias e explicitaram as diferenças de entendimento conceitual existente. 
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Figura 1: Exemplo de Mapa Conceitual desenvolvido durante a atividade. 
 

Ruiz-Moreno et. al. (2007) explicam sobre o uso do mapa conceitual que “trabalhar com mapas 

conceituais pode representar mais um caminho para práticas docentes marcadas pela autoria, 

autonomia e co-responsabilidade, e pelos avanços e conquistas no percurso de aprender, ensinar e 

formar”. 

Ao serem questionados sobre a relevância da experiência, 64,86% dos respondentes indicaram a 

atividade foi muito interessante. Na análise sobre a condução da atividade, 72,97% dos respondentes 

ainda destacaram que esta teve um desenvolvimento adequado e 70,27% justificaram que não 

sentiram dificuldades em concretizá-la. 

Verificou-se que o mapa conceitual se constituiu como uma estratégia pedagógica, já que serve 

como uma ferramenta de mediação do conhecimento auxilia ao docente a reestruturar os 

conhecimentos prévios dos estudantes e entender os conceitos abordados em aula de modo mais 

participativo. Ainda, possibilita reconhecer o modo como o estudante está organizando os conteúdos, 

oportunizando a intervenção e sugerindo relações conceituais para a construção do conhecimento. 

Conforme 72,97% dos estudantes, os mapas conceituais ajudam na atividade de raciocínio. 

Silveira; Miltão (2013) argumentam que o docente pode encontrar nos mapas conceituais um auxílio 

de revisão, organização e/ou explanação inicial de conteúdos. Através de um bom planejamento, o 

estudante conseguirá associar esses conteúdos abordados com o seu cotidiano. Assim, haverá uma 

possibilidade de uma aprendizagem mais significativa e um processo de ensino mais adequado e 

voltado para a realidade do público alvo. 

Os estudantes ainda afirmaram que os mapas conceituais constituíram-se como uma ferramenta 

que facilitou a aprendizagem significativa, ou seja, 59,46% responderam que facilita muito. Moreira 

(2010) enfatiza que os mapas conceituais de Novak decorrem da teoria original de Ausubel e se 

apresentam úteis, na prática, para facilitar a aprendizagem significativa tanto do ponto de vista 

substantivo como do programático. 

De acordo com dados verificados, 75,68% dos estudantes entendem que a atividade de mapas 

conceituais facilitou muito para criar relações entre conceitos. Reforça-se que esta técnica contribuiu 

para o docente apresentar um novo conteúdo, reforçar sua compreensão e que os estudantes realizem 

conexões e hierarquizem conceitos (SILVA, 2015). Dos respondentes 48,65% acreditam que a 

atividade auxilia na hierarquização de conceitos. Souza; Boruchovitch (2010) comentam que “a 
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construção de mapas e o compartilhar de significados e relações com os outros é uma atividade que 

estimula o pensamento reflexivo e à construção social do conhecimento”. Dos respondentes, 72,97% 

afirmam que o uso dos mapas conceituais auxilia na internalização do conhecimento. Fernandes et. 

al. (2008) afirmam que o mapa conceitual permite a interpretação de informações contidas no estudo, 

sendo uma ferramenta que facilita a compreensão do todo e das partes, internalizando assim as ideias. 

 

CONCLUSÕES 

Estudar mapa conceitual permitiu desvelar de que forma os estudantes compreenderam o uso desta 

estratégia pedagógica nas disciplinas para uma aprendizagem significativa. 

A aprendizagem significativa tem sido uma baliza teórica importante para se pensar os mapas 

conceituais. A estratégia utilizada permitiu outra forma de ensinar e de aprender dos estudantes. 

Acredita-se que ao utilizar os mapas conceituais ou outras estratégias pedagógicas nas aulas cujo 

conteúdo seja Erosão, esta se torna mais atrativa, interessante e facilita a aprendizagem significativa. 

Apesar dos apontamentos positivos em relação à ação, sabemos dos desafios teóricos e práticos 

impostos a esta estratégia pedagógica. 
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RESUMO 

O grupo de verbalização (GV) e o grupo de observação (GO) é uma dinâmica de grupo que ajuda 

os participantes a aprenderem a participar de discussões e ao ouvir os outros elementos do grupo. 

Assim, este trabalho teve por objetivo apresentar considerações acerca da construção do 

conhecimento em solos por meio do GVGO, na disciplina de Hidrologia e Manejo de Bacias 

Hidrográficas, no curso de Agronomia do IFRS-Campus Sertão. A metodologia remete a um estudo 

de caso com abordagem bibliográfica e de campo e o instrumento de coleta de dados foi um 

questionário com 13 perguntas fechadas e respondidos por 43 estudantes matriculados na referida 

disciplina. Os resultados indicam que o GVGO se constituiu como uma estratégia pedagógica que 

permitiu a construção da aprendizagem (83,72% achou a experiência interessante e 67,44% que teve 

um desenvolvimento adequado) e de acordo com os dados verificados, 69,77% dos estudantes 

entenderam que a dinâmica GVGO ajudou na atividade de raciocínio e 74,42% afirmaram que esta 

auxiliou no aprendizado e 79,07% que a técnica ajudou na incorporação do conhecimento. O uso do 

GVGO levou os participantes a desenvolver os conhecimentos e habilidades tanto intelectuais quanto 

verbais, assim como as atitudes referentes ao conteúdo “Uso da terra e manejo de bacias 

hidrográficas” através da troca de ideias e experiências. Também proporcionou aos participantes a 

oportunidade de troca de experiências na busca de soluções discutidas no grupo. 

 
Palavras-chave: Estratégia pedagógica, grupo de verbalização e observação, conhecimento, 

raciocínio 

 

INTRODUÇÃO 

O grupo de verbalização (GV) e o grupo de observação (GO) é uma dinâmica ou técnica de grupo 

que ajuda os participantes a aprenderem a participar de discussões e ao ouvir os outros elementos do 

grupo. Segundo Afonso et al. (2015) é uma estratégia aplicada com sucesso ao longo do processo de 

construção do conhecimento, e neste caso, requerendo leituras, estudos preliminares, ou seja, um 

contato inicial com o tema. Nessa atividade as operações predominantes de pensamento são: análise, 

interpretação, crítica, levantamento de hipóteses, obtenção e organização de dados, comparação, 

resumo, observação e interpretação. Se objetiva com o uso dessa técnica desenvolver a capacidade 

de ouvir o outro e manifestar-se na vida, contribuir para a ampliação do conhecimento do outro, 

participar direta ou indiretamente de uma discussão e exercitar a elaboração de síntese (PINHEIRO, 

2014). 
A dinâmica conforme Zóboli (2011) é muito utilizada com grande quantidade de participantes, 

pois ela exige que o maior grupo seja dividido em dois subgrupos. Um subgrupo (GV) interno formará 

um círculo a um subgrupo (GO) externo, formará um semicírculo que ficará ao redor das paredes da 

sala. O grupo de verbalização (GV) debate o tema e o grupo de observação (GO) observa sem fazer 

nenhum comentário. Quando o grupo GV esgotar a discussão ele troca de posição tornando-se GO 
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que era GO se desloca para GV. O grupo de verbalização (GV) deverá eleger um coordenador para 

conduzir a discussão do assunto, um secretário ou redator para anotar as conclusões do grupo e um 

relator para que no terceiro momento possa ler para todos as conclusões que chegaram. Num terceiro 

momento os dois subgrupos apresentam as suas conclusões e o coordenador solicita aos grupos uma 

avaliação do seu desempenho. 

Assim, este trabalho teve por objetivo avaliar a percepção dos estudantes participantes de uma 

metodologia de GVGO, na disciplina de Hidrologia e Manejo de Bacias Hidrográficas, no curso de 

Agronomia do IFRS-Campus Sertão. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia empregada neste estudo consistiu em verificar a aprendizagem dos conceitos 

abordados nas aulas da disciplina de Hidrologia e Manejo de Bacias Hidrográficas, a partir da 

dinâmica do GVGO, adaptado de Zóboli (2011). O trabalho de campo foi realizado em uma turma de 

graduação do curso de Agronomia (44 estudantes), do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), Campus Sertão, no período de abril a maio de 2017. 

Para a execução da atividade observaram-se algumas etapas: a) escolha do tema a ser debatido em 

aula que foi o “Uso da terra e manejo de bacias hidrográficas”; b) plano de aula; c) seleção dos 

materiais; d) desenvolvimento da atividade (averiguação dos conceitos prévios acerca do tema, 

listagem de termos, leitura do material planejado e, por fim a dinâmica como demonstrado na Figura 

1). 

Após a atividade, com o intuito da coleta de dados aplicou-se um questionário com 13 perguntas 

fechadas (dicotômicas e de múltipla escolha). Os questionários foram disponibilizados em ambiente 

web, com preenchimento on-line, sendo enviados para o endereço de todos os estudantes 

matriculados na disciplina Hidrologia e Manejo de Bacias Hidrográficas. Os dados foram analisados 

conforme a abordagem qualitativa do conhecimento, de modo a promover melhor entendimento dos 

resultados facilitando a análise e interpretação dos dados. 

A análise e discussão dos resultados basearam-se na participação de 43 respondentes do 

questionário os quais estavam matriculados na disciplina de Hidrologia e Manejo de Bacias 

Hidrográficas. O perfil dos respondentes foi composto de 33 estudantes do sexo masculino e 10 do 

feminino, sendo que estes estavam em semestres variados, mas predominantemente cursavam o 

terceiro semestre do Curso de Agronomia. 

Como as questões foram fechadas, não houve necessidade de elencar categorias. Após coletarmos 

os dados organizamos uma planilha no software Excel® e divulgamos os resultados a partir de 

percentuais. Na análise, foi importante relacionar as informações obtidas com o referencial teórico 

que serviu de base para a elaboração do estudo. 
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Figura 1: Disposição dos grupos no GVGO. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos respondentes 81,4% não conheciam a metodologia do GVGO, sendo que destes 18,6% já 

haviam tido contato com o GVGO em disciplinas anteriores. Esta evidência anuncia que o tema não 

fazia parte de alguma experiência e/ou vivência dos estudantes. 

Ao serem questionados sobre o quanto a experiência foi interessante, 83,72% dos respondentes 

indicaram a atividade foi muito interessante. Na análise sobre o desenvolvimento da atividade, 

67,44% dos respondentes ainda destacaram que esta teve um desenvolvimento adequado e 75,32% 

justificaram que não sentiram dificuldades em concretizá-la. 

Verificou-se que o uso do GVGO se constituiu como uma estratégia pedagógica, já que serviu 

como uma ferramenta de mediação do conhecimento e auxiliou ao docente a reestruturar os 

conhecimentos prévios dos estudantes e entender os conceitos abordados em aula de modo mais 

participativo (ANASTASIOU, 2004). 

Conforme 69,77% dos estudantes, a técnica do GVGO ajudou na atividade de raciocínio. De 

acordo com Burnier (2005) o uso da técnica propicia desenvolver a habilidade de discussão em grupo, 

facilitar o desenvolvimento de atitudes ligadas ao comportamento grupal, levar a maior participação 

grupal, utilizar as ideias e experiências do grupo, explorar profundamente o assunto e motivar os 

participantes. 

Assim, haverá uma possibilidade de uma aprendizagem mais consistente e um processo de ensino 

mais adequado e voltado para a realidade do público alvo. 
De acordo com dados verificados, 74,42% dos respondentes afirmaram que o GVGO pode ser 

uma ferramenta que facilita o aprendizado e 79,07% dos estudantes acreditaram que o uso do GVGO 

ajudou na incorporação do conhecimento, fato este também relatado por Burnier (2005), que ressalta 

que o GVGO permite maior compreensão e retenção de conhecimentos, permitindo inclusive o uso 

como avaliação e autoavaliação. 
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CONCLUSÕES 

O uso do GVGO levou os participantes a desenvolver os conhecimentos e habilidades tanto 

intelectuais quanto verbais, assim como as atitudes referentes ao conteúdo “Uso da terra e manejo de 

bacias hidrográficas” através da troca de ideias e experiências. 

Também proporcionou aos participantes a oportunidade de troca de experiências na busca de 

soluções discutidas no grupo. 
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RESUMO 

O solo é um dos maiores bancos de biodiversidade existente, onde a biota influencia  vários fatores 

que melhoram sua qualidade natural. Neste sentido, o estudo da Biologia do Solo durante a 

graduação é de grande importância para as diferentes áreas das ciências agrárias e da natureza, 

promovendo a preparação do futuro profissional. Neste sentido, o trabalho teve como objetivo 

avaliar a fauna epiedáfica em diferentes usos do solo em aulas práticas da disciplina de Biologia do 

Solo voltada aos acadêmicos de Engenharia Florestal e Ciências Biológicas da UTFPR-DV, 

buscando trazer conhecimento e interesse a respeito do solo, além da importância e das funções da 

fauna epiedáfica. Para isso, foram instaladas armadilhas do tipo Pitfal Traps distribuídas em duas 

áreas, sendo: Trilha Ecológica  e Cultivo Orgânico de Goiabas. A partir dos dados coletados os 

organismos foram classificados ao nível de ordem e calculados os índices de diversidade de Shannon, 

Equitabilidade de Pielou e riqueza de Margallef. Verificou-se grande interação dos acadêmicos, pois 

coube a eles o desenvolvimento da atividade e a confecção de relatórios, fazendo destes agentes da 

construção do conhecimento. Diante da prática educativa, verifica- se ainda que as aulas práticas 

em Biologia do Solo como ferramentas de ensino propiciam maior interação e compreensão dos 

temas abordados, devendo ser incentivadas. 

 
Palavras-chave: Docência, Índices de diversidade, Ensino de solos 

 
INTRODUÇÃO 

O solo representa um dos maiores bancos de diversidade de organismos vivos (SOUZA et al., 

2016), os quais caracterizam a biota do solo, capaz de influenciar diretamente sua fertilidade, 

fornecendo informações sobre seu estado atual e de mudanças  induzidas por  ações internas e 

externas, tal qual a degradação de compostos orgânicos (ARAÚJO & MONTEIRO, 2007) e a 

ciclagem de nutrientes (MELO et al., 2009). Esses, entre outros processos influenciados pela biota 

do solo, permitem que a fauna edáfica seja usada como indicador da qualidade do solo (BARETTA 

et al., 2011; CÂNDIDO et al., 2012). 

No entanto, embora a biota desempenhe papel tão importante, verifica-se de acordo com pesquisa 

realizada com discentes de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Ceará, que ainda há 

carência sobre o conhecimento da importância da biologia do solo e de seu uso durante a graduação. 

Nesse estudo, cerca de 10% dos entrevistados afirmam não ter estudado sobre a microbiologia do 

solo, sugerindo que os entrevistados, segundo o autor, não estão sendo preparados em seus cursos de 

graduação, o que pode ocasionar falhas em sua formação e, por consequência reflexos na atuação 

docente do profissional (SILVA et al., 2015). 
A problemática começa quando a perspectiva do mundo é conhecida por meio de um método 

analítico na graduação, o que acaba gerando uma visão fragmentada do todo; os seres e os fenômenos 
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são estudados a partir da decomposição de suas partes e de seus elementos, como se cada parte 

funcionasse isoladamente (IATSKIU et al., 2015). Equivalendo o desempenho do docente ao sucesso 

acadêmico dos estudantes, acaba por ser implicitamente colocado que a atividade da docência deve 

ter bom embasamento e suporte pedagógico para transformar esse conhecimento fragmentado que 

até então está carecido, em elementos fundamentais para completar o ciclo da formação de 

professores (MACHADO, 2005). 

O ensino em solos é um processo que deve ser participativo, permanente e dinâmico, para que se 

torne um meio de aprendizado potencial, uma vez que compõe o âmbito natural e humano, estando 

diretamente ligado às relações que permeiam nosso cotidiano (MUGGLER et al., 2006). Neste 

contexto, o profissional da área das Ciências Agrárias e Biológicas encaixa-se nesse cenário como 

um importante mediador do conhecimento aos alunos. 

Diante do exposto, esse trabalho teve como objetivo, discutir a avaliação da fauna epiedáfica em 

aulas práticas da disciplina de Biologia do Solo, como uma ferramenta de ensino para acadêmicos de 

Engenharia Florestal e Ciências Biológicas, buscando trazer o conhecimento e interesses a respeito 

do solo, bem como despertar a conscientização de sua importância e da função da fauna epiedáfica 

presente no mesmo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi desenvolvido por alunos de graduação em Ciências Biológicas e Engenharia Florestal 

da UTFPR-DV, sendo o estudo realizado entre os meses de maio e junho de 2016. As atividades 

foram realizadas em duas áreas distintas sendo: a Trilha Ecológica e a Área de Cultivo Orgânico de 

Goiabas ambas localizadas nas dependências do câmpus da universidade. Para avaliar a fauna edáfica 

os estudantes foram divididos em grupos e a coleta realizada mediante a instalação de armadilhas do 

tipo Pitfall Traps em cada área. As armadilhas consistiam em frascos plásticos de 500 mL, as quais 

foram preenchidas em 2/3 do seu volume com solução conservante de álcool 70% para conservação 

dos organismos. Buscando evitar o transbordo da solução conservante em eventos de chuva, foram 

utilizados pratos plásticos e palitos de madeira como cobertura. 

As armadilhas foram distribuídas com distância aproximada de 10 metros entre si, permanecendo 

no campo por 7 dias. Após sua remoção, as armadilhas foram transferidas ao laboratório de 

microscopia, onde os organismos capturados foram triados em peneira com malha de 0,02 mm e água 

corrente, sendo os organismos posteriormente armazenados em álcool 70%. Após a triagem, os 

organismos foram identificados com auxílio de lupa binocular e chaves dicotômicas de classificação 

ao nível taxonômico de ordem. Os dados obtidos foram analisados pelos índices de diversidade de 

Shannon (H), Equitabilidade de Pielou (J) e riqueza de Margallef, utilizando o software estatístico 

Past. Para finalização da atividade desenvolvida na disciplina cada grupo de estudantes organizaram 

seus dados e, posteriormente elaboraram seus relatórios de campo, os quais foram utilizados como 

avaliação parcial da disciplina de Biologia do Solo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados de fauna epiedáfica obtidos pelos acadêmicos mostraram algumas diferenças quanto aos 

índices de diversidade encontrados nas diferentes áreas de estudo, considerando que ambas 

apresentam características distintas, sendo a Trilha Ecológica um local de vegetação mais preservada, 

composta por vegetação arbórea densa com acúmulo de serapilheira, enquanto o cultivo orgânico de 

goiabas representa um ambiente mais antropizado. Embora apresentem características distintas, 

verifica-se que o número de grupos edáficos não variou entre as áreas, conforme apontado na tabela 

1. No entanto, observa-se menor número de indivíduos, e menores valores para os índices de Shannon, 

Margalef e Equitabilidade na Área de Cultivo Orgânico de Goiabas, a qual sofre maior interferência 
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antrópica e consequentemente uma menor diversidade da fauna epiedáfica, diretamente afetada pela 

condição ambiental e o manejo mais frequente em relação à área da mata. Já na Trilha Ecológica, 

verificam-se valores superiores para todos os índices, indicando que a composição heterogênea do 

ambiente, associada à cobertura vegetal e menor antropização é de fundamental importância para a 

biota do solo. Tais resultados evidenciam aos discentes em suas diferentes formações, o papel 

indicador dos organismos edáficos bem como a percepção de que o uso e o manejo do solo são 

capazes de promover alterações na abundância e diversidade de organismos. Diante desta percepção, 

abre-se o espaço para a reflexão e a formação do futuro profissional, o qual passa a entender o solo 

de forma mais complexa, refletindo sua futura prática profissional. 

 

Tabela 1 – Riqueza e índices de diversidade para fauna epiedáfica da Trilha Ecológica e cultivo 

orgânico de goiabas do Câmpus UTFPR-DV. Dois Vizinhos, PR, 2016. 

Índices de Diversidade Goiabeiras Trilha Ecológica 

Número de grupos 10 10 

Total de indivíduos 1049 474 

Shannon_H 1,428 1,665 

Margalef 1,294 1,461 

Equitability_J 0,6201 0,7231 

 

Resultados semelhantes são relatados por Casali et al (2016), o qual desenvolveu atividade similar 

envolvendo acadêmicos do curso de agronomia, verificando a efetividade da ação na formação do 

publico alvo, tornando-os atores interativos do processo de construção do conhecimento, e não apenas 

meros espectadores de aulas teóricas. 

Neste contexto, destaca-se que resultado de tal prática permite mostrar como o solo pode ser 

trabalhado com diferentes enfoques educativos, permitindo a articulação entre a teoria e a prática 

favorecendo a construção da consciência pedológica-ambiental. Sendo assim,  por meio de tais 

práticas e o convívio diário, o solo é visto como parte do ambiente, bem como as suas diversas 

funções, contribuindo assim para reduzir a degradação que o mesmo vem sofrendo constantemente. 

A educação em solos tem como objetivo geral criar, desenvolver e consolidar a sensibilização de 

todos em relação ao solo, como também promover interesse para sua conservação, seu uso e ocupação 

sustentáveis (MUGGLER et al., 2006). 

Segundo Piaget (1972), a melhor maneira dos estudantes adquirirem conhecimento é pelo modo 

de experimentação onde os mesmo aprendem de maneira teórica, mas principalmente prática a 

observar, pensar e agir. Neste sentido, ao longo do desenvolvimento da atividade os alunos 

apresentaram grande receptividade com relação à realização da atividade prática, onde os mesmos 

foram responsáveis por todo o processo de amostragem até a identificação dos organismos, além de 

interpretação dos dados obtidos para a produção do relatório componente parcial da avaliação final 

na disciplina de Biologia do Solo. Contudo, destaca-se o papel crucial do professor, o qual deve 

motivar o aluno, instigando-o no processo de construção do conhecimento. 

 

CONCLUSÕES 

A prática educativa promovendo a avaliação da fauna epiedáfica deve ser incentivada em cursos 

como Ciências Biológicas e Engenharia Florestal, levando em consideração que através destas 

atividades os estudantes passam a demostrar maior interesse e sentem-se motivados, além de se 

trabalhar o método científico. Portanto, a frequência destas atividades práticas ao cotidiano a 

aprendizagem acaba por tornar-se mais significativa para os professores e principalmente os alunos 
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envolvidos, além de se dar ênfase a um assunto de extrema importância e que vem sofrendo graves 

degradações. 

 

REFERÊNCIAS 
ARAÚJO, A. S. F. de; MONTEIRO, R. T. R. Indicadores biológicos de qualidade do solo. Bioscience Journal, v. 23, 

n. 3, p. 66-75, 2007. 

BARETTA, D.; SANTOS, J. C. P.; SEGAT, J. C.; GEREMIA, E. V.; FILHO, L. C. I. O.; ALVES, M. V. Fauna 

edáfica e qualidade do solo. Tópicos em Ciência do Solo, v.7, p. 119-170, 2011. 
CÂNDIDO, A. K. A.; SILVA, N. M.; BARBOSA, D. S.; FARIAS, L. N.; SOUZA, W. P. Fauna edáfica como 

bioindicadores  de  qualidade  ambiental  na  nascente  do  Rio  São  Lourenço,  Campo  Verde  –  Brasil. 

Engenharia Ambiental : Pesquisa e Tecnologia, v. 9, n. 1, p. 067-082, 2012. 

CASALI, C. A.; TESSARO, D.; FERREIRA, E.; SOHNE, A. E. Avaliação da fauna epiedáfica como prática educativa 

de biologia de solo. Anais do XVIII Simpósio Brasileiro de Educação em Solos, São Paulo, p. 383-388, 2016. 

IATSKIU, P.; MATTOS, R. R.; FLISSAK, J. C.; FERNANDES, N. M. K.; MACHADO, C. J.; BORRILE, J. Formação 

continuada e modalidades didáticas para o ensino de ciências e biologia. Ensino & Pesquisa, v. 12, n. 02, 2015. 

MACHADO, A. L. O docente como protagonista na mudança educacional. Projeto Regional de Educação para a 

América Latina e o Caribe, v. 1, n. 1, p. 195, 2005. 

MELO, F. V. de; BROWN, G. G.; CONSTANTINO, R.; LOUZADA, J. N.; LUIZÃO, F. J.; MORAIS, J.  W.; 

ZANETTI, R. A importância da meso e macrofauna do solo na fertilidade e como biondicadores. 

Boletim Informativo da SBCS, p. 38-39, 2009. 

MUGGLER, C. C.; SOBRINHO, F. de A. P.; MACHADO, V. A. Educação em solos: princípios, teoria e métodos. 

Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 30, n. 4, p. 733-740, 2006 

PIAGET, J. Psicologia e pedagogia. Ria de Janeiro: Forense, 1972 

SILVA, A. P. da; SOUZA, F. C. A. de; JUNIOR, C. A. S.; LEITE, R. L.; MOURÃO, C. I. Importância da 

microbiologia do solo no ensino de Biologia-CE. Anais do Congresso Técnico Científico da Engenharia e da 

Agronomia, Fortaleza, p. 1-4, 2015. 

SOUZA, J. T. A.; FARIAS, A. A. de; FERREIRA, R. C. C.; OLIVEIRA, S. J. C.; CAVALCANTE, L. F.; 

FIGUEIREDO, L. F. de; CORREIA, F. G. Macrofauna edáfica em três ambientes diferentes na região do Cariri 

Paraibano, Brasil. Scientia Agraria Paranaensis, v. 15, n. 1, p. 94-99, 2016. 



IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM SOLOS 
EDUCAÇÃO EM SOLOS NO MEIO RURAL:  

 ENTRE AS ESCOLAS E A EXTENSÃO 
15 a 18 de maio de 2018, Dois Vizinhos-PR 

  

 319 

AVALIAÇÃO VISUAL DA ESTRUTURA DO SOLO (VESS) PARA EDUCAÇÃO EM 

SOLOS 
 

Renan Augusto Lack Barboza1, Aline Cavalli1 e Rachel Muylaert Locks Guimarães1, Pedro 

Paulo Gonçalves Zanini1 e Vacilania Pacheco1
 

 
1Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Departamento de Ciências Agrárias – Câmpus Pato Branco CEP 

85503-390 - Pato Branco – Paraná - E-mail: renanbarboza@alunos.utfpr.edu.br 

 

RESUMO 
Uma ferramenta útil para avaliar a qualidade física do solo é o método de Avaliação Visual da Estrutura do 

Solo (VESS) pois essa prática permite realizar o exame detalhado da estrutura do solo, bem como a 

identificação de camadas modificadas pela gestão do solo de uma forma rápida e fácil. A técnica VESS 

consiste em retirar uma fatia de solo com uma pá reta e então realizar a análise dos agregados, cor, raízes e 

poros podendo-se classificar o mesmo entre de boa qualidade até um solo pobre. Devido ao fato da prática 

ser realizada de forma visual, claramente pode-se utilizar essa ferramenta de maneira educativa, como na 

extensão rural, através dos conceitos trabalhos pelo VESS no âmbito Solo. O produtor pode aprender sobre 

o solo através da visualização dos diferentes agregados, o efeito da matéria orgânica, os diferentes níveis de 

compactação, entre outras. Levando em conta o embasamento teórico do VESS, um produtor rural pode 

aplicar o VESS em sua propriedade. A partir desse uso, mais produtores irão utilizar o método. Essa conexão 

que entre o conhecimento do método, a visão, as relações sociais e demais processos formativos demonstra 

um potencial de inserção de conhecimento a respeito do Solo em nossa sociedade. 

 
Palavras-chave: Física do Solo, Avaliação Visual da Estrutura do Solo, Extensão rural 

 

INTRODUÇÃO 

Umas das formas de avaliação visual do solo mais utilizado no mundo é o método de avaliação 

visual da estrutura do solo conhecido como VESS. Essa técnica é simples, apesar de exigir treino e 

algum conhecimento, consiste em retirar uma fatia de solo com uma pá reta e  então realizar a análise 

dos agregados, cor, raízes e poros presentes na fatia. Para auxiliar nessa avaliação o VESS contém 

uma carta que serve parar dar uma nota ao solo, que pode variar de Qe1 (friável) que é um solo de 

boa qualidade a Qe5 (muito compacto), um solo pobre (Guimarães et al., 2011). Deste modo uma das 

vantagens do método é apresentar uma avaliação imediata ao interessado, identificando constatações 

sobre o solo, como a produtividade, finalidades, mudanças na qualidade do solo, entre outras. 

Este método tem se destacado por sua facilidade execução, sua rapidez, baixo custo, facilidade em 

repetir amostragens e a possibilidade de execução em qualquer momento do ano tanto pelos técnicos 

como por não especialistas. O VESS pode ser utilizado também para identificar camadas de solo 

distintas em sistemas de plantio direto, ajudando a decidir a profundidade das amostragens (análises 

químicas e físicas), produtores rurais podem ver e entender as diferenças nas condições físicas do 

solo e a situação radicular, que é um critério de nota no VESS (Neyde et al., 2013). Por se tratar de 

uma avaliação visual esse método possui grande potencial na dispersão da importância de se conhecer 

os Solos, pois a didática visual é eficiente. Através do método é possível verificar a presença de 

diferentes tipos de agregados, o impacto da macro e microbiota no solo, a presença de compactação, 

visualização do perfil do solo em diferentes camadas, identificação de macro e microporos, a 

diferença nas cores do solo e o crescimento das raízes. O VESS pode ensinar ao produtor esses 

conceitos de grande importância que estão dentro do estudo Solo. 

O VESS foi desenvolvido com o objetivo de tornar prática a avalição da qualidade física do Solo, 

assim engloba vários conceitos dentro do tema Solo. O treinamento para poder realizar o VESS é 

razoavelmente simples. Assim após ser inserido no meio rural pode ser disseminado de forma rápida. 

mailto:renanbarboza@alunos.utfpr.edu.br
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A passagem do conhecimento científico para conhecimento basal mostra o poder da ferramenta de 

avaliação visual pois o método apresenta uma solida base teórica sendo de importância científica, 

passando informações sobre a qualidade física do solo de forma prática, fácil visualização e 

compreensão. O objetivo desse resumo é descrever o método de avaliação VESS e a relação com a 

educação em Solos. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

Com o auxílio de uma pá, a carta de avaliação visual do VESS (Figura 1), uma bandeja, é possível 

realizar a avaliação. O primeiro passo do procedimento é cavar um buraco com 25cm de profundidade 

e aproximadamente 20cm de largura, então com cautela retira-se uma fatia de solo da parte não 

deformada pela pá e a deposita na bandeja plástica. A umidade do solo deve estar entre os limites de 

friabilidade para evitar erros de avaliação. O bloco é desagregando manualmente e com auxílio da 

carta do VESS analisa-se os agregados, poros, cor e raízes e atribui nota às camadas do solo 

diferenciando a sua nota pela força necessária para quebrar os agregados que variam de Qe1 (estrutura 

boa) a Qe5 (estrutura péssima). Nesse processo de avaliação é possível aprender sobre o solo desde 

o início da aplicação. Ao realizar a força na pá para extrair a fatia de solo percebe-se a compactação, 

na retirada da fatia onde coloca-se na bandeja de análise é possível enxergar as diferentes camadas 

bem como a força de ligação dos agregados, em alguns tipos de solos cores diferentes também são 

possíveis de observar na faixa de 25cm do perfil do solo, em solos com cobertura vegetal é possível 

ver o efeito da matéria orgânica na camada superficial (0-5cm), bioporos são muito visíveis, até 

mesmo as raízes mostram comportamentos diferentes (engrossamento, agrupamento, achatamento) 

por situações diversas, uma linha de compactação, por exemplo. 
 
Qualidade 

Estrutural 

Tamanho e 

aparência dos 

agregados 

Porosidade 

visível e raízes 

Aparência depois do 

manuseio: vários 

solos 

Aparência depois do 

manuseio: mesmo solo 

diferentes manejos 

Característica 

distintiva 

Aparência e descrição de agregados 

naturais ou fragmento reduzido 

de ~ 1,5 cm de diâmetro 

Qe1 

Friável 

 

Agregados 

quebram 

facilmente com 

os dedos 

Maioria < 6 mm após 

a quebra 

Alta porosidade 

 

Raízes por todo 

solo 

  

 

 
 

Agregados pequenos 

A ação de quebrar o 

bloco é suficiente para 

revelá-los. Agregados 

grandes são compostos 

por agregados menores, 

presos pelas raízes. 

Qe2 

Intacto 

 

Agregados 

quebram 

facilmente com 

uma mão 

Uma mistura de 

agregados porosos e 

redondos entre 2 mm 

– 7 cm 

 

Sem presença de 

torrões 

Maioria dos 

agregados são 

porosos 

 

Raízes por todo 

solo 

  

 

 
Agregados altamente 

porosos 

Agregados quando 

obtidos são redondos, 

muito frágeis, 

despedaçam muito 

facilmente e são 

altamente porosos. 

Qe3 

Firme 

 

Maioria dos 

agregados 

quebram com 

uma mão 

Uma mistura de 

agregados porosos 

entre 2mm -10 cm; 

menos de 30% são 

<1 cm. Alguns 

torrões angulares não 

porosos podem estar 

presentes 

Macroporos e 

fissuras presentes 

 

Porosidade e 

raízes: ambas 

dentro dos 

agregados 

  

 

 
 

Agregados com 

baixa porosidade 

Fragmentos de agregados 

são razoavelmente fáceis 

de serem obtidos. 

Apresen- tam poucos 

poros e são 

arredondados. Raízes 

geralmente crescem 

através dos agregados. 

Qe4 

Compacto 

 

Quebrar 

agregados com 

uma mão requer 

esforço 

considerável 

Maioria > 10 cm e 

são sub-angulares 

não porosos; 

possibilidade de 

horizontalização; 

menos que 30% são 

<7 cm 

Poucos 

macroporos e 

fissuras 

 

Raízes agrupadas 

em macroporos e 

ao redor dos 

agregados 

 

 

 

 

 

 
 

Macroporos bem 

distintos 

Fragmentos de agregados 

são fáceis de serem 

obtidos quando o solo 

está úmido, em forma de 

cubo muito angulosos e 

pontudos e apresentam 

fissuras internamente. 

Qs5 Muito 

compacto 

 

Difícil quebra 

Maioria são maiores 

que > 10 cm, muito 

poucos < 7 cm, 

angular e não poroso 

Porosidade muito 

baixa. Macroporos 

podem estar 

presentes. Pode 

conter zonas 

anaeróbicas Poucas 

raízes e restritas a 

fissuras 

 

 

 

 

 

 
Cor azul- acizentada 

Fragmentos de agregados 

são fáceis de serem 

obtidos quando o solo 

está úmido, no entanto, 

considerável força é 

necessária. Geralmente 

não apresentam poros ou 

fissuras. 

Figura 1 – Carta de Avaliação Visual da Estrutura do Solo (VESS). Fonte: 

http://paginapessoal.utfpr.edu.br/rachelguimaraes/vess 

http://paginapessoal.utfpr.edu.br/rachelguimaraes/vess
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Avaliação Visual da Estrutura do Solo (VESS), é um método que vem ganhando espaço no 

campo da agricultura devido aos seus resultados imediatos. Como exemplo prático podemos citar 

uma avaliação visual realizada em uma área de integração lavoura-pecuária (ILP) (figura 2a), e uma 

área de fenação (figura 2b) (Ball et al., 2017). Pode-se observar na área de ILP que há ocorrência de 

agregados maiores na camada superficial (0-10cm) devido ao pisoteio dos animais, já na área de 

fenação caracterizada pelo tráfego de máquinas agrícolas, a presença de agregados maiores está na 

camada 10-20cm (Ball et al., 2017). Este é um exemplo prático de como o VESS pode elucidar a 

saúde do solo não apenas na superfície. Nesse caso para educação em solos o VESS poderia transmitir 

vários conceitos do tema Solos, podemos ver diferentes agregados, macro e micro poros, níveis de 

compactação distintos, bioporos, cores diferentes devido a presença de matéria orgânica, o impacto 

no crescimento radicular e também a grande diferença geral devido a gestão do Solo. 
 

  
Figura 2 – Avaliação visual área de integração Lavoura-Pecuária. 

 
 

É notável o potencial da metodologia para transferência de conhecimento do solo somando ainda 

possíveis decisões de manejo que possam conservar o Solo. Além de ser barato e de fácil execução, 

realiza a avaliação da fatia de maneira visual e prática, explicando ao interessado sobre a importância 

do solo no desenvolvimento da biodiversidade tendo como auxílio a Carta de Avaliação Visual da 

Estrutura do Solo (Figura 1), permitindo que pessoas leigas também possam compreender e classificar 

o solo em relação a estrutura, fertilidade, capacidade e qualidade. 
 

CONCLUSÕES 

Nesse resumo pode ser visto que o método de Avaliação Visual da Estrutura do Solo (VESS) é 

adequado para avaliar as condições físicas do solo de uma maneira didática, fácil e imediata, com 

toda a segurança da base científica. Pois apresenta o ensino de conceitos ligados ao Solo que são de 

grande importância e os mostra de forma prática e visual, sentido que é um grande aliado para o 

processo de aprendizagem. O grande potencial de disseminação pode ser ressaltado afinal pode ser 

executado por técnicos e não especialistas resultando em uma fácil compreensão sobre a importância 

do solo para o desenvolvimento da biodiversidade. Em vista disso fica explicito o potencial do VESS 

na extensão rural, fomentando uma base para a construção de um futuro sustentável e produtivo. 
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RESUMO 

Apesar de regrado, o gerenciamento dos resíduos sólidos, se não conduzido de forma sustentável, 

aliado à capacidade que os resíduos sólidos têm de poluir o solo e a água, pode ser uma combinação 

bastante nociva ao meio ambiente. Nesse panorama, o primeiro passo a gestão sustentável dos 

resíduos é o conhecimento da quantidade e qualidade do material gerado. O presente estudo, teve 

como objetivo avaliar a composição gravimétrica dos resíduos gerados nos blocos administrativos 

da UTFPR Câmpus Dois Vizinhos. O estudo foi realizado como complemento à disciplina de Meio 

Ambiente e Sociedade do curso de graduação em engenharia de bioprocessos e biotecnologia. Foram 

obtidos 39,01% de material orgânico, 23,16% de papel, 22,40% de vidro, 9,81% de outros, 5,28% 

de plástico, e 0,24% de metal. Como conclusão, observou-se  que  foram  gerados   de   32,455   kg   

resíduos   por   semana,   equivalente   à   0,1 kg/habitante/dia. Conclui-se que a abordagem proposta 

teve êxito, uma vez que os alunos envolvidos no projeto relataram que a falta de conhecimento 

anterior acerca da temática foi sanada durante o projeto. 

 

Palavras-chave: composição qualitativa e quantitativa, poluição, material reciclável 

 
INTRODUÇÃO 

O crescimento populacional, acompanhado da rápida urbanização, é responsável pela elevada 

quantidade de resíduos sólidos produzidos. Atualmente, as cidades geram cerca de 1,3 bilhões de 

toneladas de resíduos sólidos por ano, sendo que até 2025 esse valor será de 2,2 bilhões de toneladas 

(HOORNWEG, BHADA-TATA, 2012). Nesse sentido, de acordo com a Agenda 21, documento 

oriundo da primeira conferência das nações unidas sobre meio ambiente e desenvolvimento 

sustentável, a gestão ambientalmente correta dos resíduos sólidos deve ir além da eliminação segura 

dos mesmos, focando na minimização dos resíduos e na maximização da reutilização e reciclagem 

(BEIGL et al., 2008). 

Os resíduos sólidos apresentam elevada capacidade de poluir o solo, devido à elevada carga 

orgânica, tanto de origem animal quanto vegetal (SAMUEL-ROSA, DALMOLIN, COPETTI, 2012). 

A decomposição desse material conduz à geração do chorume, que pode percolar o solo e atingir o 

lençol freático e provocando poluição do solo e da água. Apenas o gerenciamento adequado permite 

que esse processo, apesar de natural, não gere problemas ambientais. 

A problemática dos resíduos sólidos é extensamente conhecida, tanto pelo poder público como 

pela população em geral. No Brasil, existem aparatos legais específicos e modernos para tratar sobre 

essa temática, que se originaram da constituição federal de 1988, que incumbiu tanto ao poder 

público, como à coletividade, o dever de defender o meio ambiente equilibrado. Mais além, foi 

durante a primeira conferência da organização das nações unidas sobre meio ambiente, em Estocolmo 

no ano de 1972, que surgiu o termo desenvolvimento sustentável. Tanto os mecanismos legais para 

gerenciamento de resíduos sólidos, quanto o termo desenvolvimento Sustentável vão de encontro um 

ao outro. Não existe desenvolvimento sustentável sem o correto gerenciamento de resíduos sólidos, 

bem como gerenciar os resíduos sem saber o caminho de sua geração e de seu destino não pode ser 

feito sem que nesse processo esteja envolvido o desenvolvimento sustentável. 
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Os objetivos do presente projeto foram aproximar a comunidade acadêmica dos conceitos de 

questões ambientais, realizando o levantamento quantitativo e gravimétrico dos resíduos sólidos 

gerados nas dependências dos blocos administrativos da UTFPR câmpus Dois Vizinhos; tabular uma 

base de dados para futuras ações relacionadas ao gerenciamento de resíduos nas dependências do 

câmpus; e difundir as informações levantadas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado como complemento à disciplina de Meio Ambiente e Sociedade do curso 

de graduação em engenharia de bioprocessos e biotecnologia. Os alunos realizaram o levantamento 

qualitativo e quantitativo dos resíduos sólidos gerados nas dependências da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná câmpus Dois Vizinhos, precisamente nos blocos administrativos K e 

K1. A composição gravimétrica de cada bloco foi analisada tanto no primeiro quando no segundo 

semestre de 2017. No primeiro semestre, os estudos relativos aos blocos K e K1 aconteceram, 

respectivamente, entre os dias 23 a 29 de abril, e 07 a 13 de maio. Já no segundo semestres, os 

períodos de análise foram 01 a 07 de outubro, e 24 a 30 de setembro, para os blocos K e K1, 

respectivamente. 

Primeiramente, foi realizado o levantamento do tamanho e localização dos locais geradores de 

resíduos, tipo de atividades executadas em cada espaço, e preparo do material para anotações. 

Posteriormente, a análise quantitativa dos resíduos foi realizada conforme metodologia proposta por 

Gonçalves et al. (2010). Durante sete dias úteis consecutivos, os sacos plásticos de resíduos serão 

coletados, em cada fonte geradora, e posteriormente pesados. 

Uma vez coletado e quantificado o resíduo, foi feito o levantamento da composição gravimétrica, 

que tem por objetivo calcular o percentual de cada componente de uma amostra. Foi utilizado como 

base o procedimento descrito por Monteiro et al. (2001). Os resíduos foram classificados conforme a 

NBR 10.004/04 e Resolução Conama 313/2002. 

Para a realização da classificação dos resíduos conforme classes, os sacos plásticos contendo o 

material recolhido nos blocos administrativos foram, um a um, despejados sobre uma lona plástica, 

de modo que a separação possa ser realizada. Para isso, utilizando os equipamentos de proteção 

individual necessários, cada material foi separado e os grupos posteriormente mensurados e suas 

respectivas frações calculadas. 

O fomento do debate sobre os impactos sociais e ambientais dos resíduos sólidos, foi realizado em 

palestras públicas nas dependências do câmpus. Esta fase ocorreu nos dias 23 e 30 de junho, e 21 de 

novembro e 05 de dezembro de 2017. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a análise da composição gravimétrica dos resíduos gerados as dependências dos blocos 

administrativos K e K1 da Universidade Tecnológica Federal do Paraná Câmpus Dois Vizinhos, 

obteve-se os resultados apresentados na Tabela 1. 
 

Tabela 1 – Composição gravimétrica dos resíduos gerados 

Material Massa (kg) Fação do total 

Orgânico 12,660 39,01% 

Papel 7,515 23,16% 

Vidro 7,270 22,40% 

Outros 3,185 9,81% 

Plástico 1,715 5,28% 

Metal 0,110 0,34% 
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Da Tabela 1, observa-se que a fração mais representativa dos resíduos gerados foi o tipo orgânico, 

com 39,01%, seguido de papel, com 23,16%, vidro, com 22,40%, outros, com 9,81%, plástico, com 

5,28%, e metal, com 0,24%. 

No total, foram gerados 32,455 kg de resíduos em quatro semanas de estudo, sendo que a geração 

per capta, considerando ambos os blocos, foi de 500 g de resíduos por semana. Em comparação com 

dados da ABRELPE (2017), que aponta uma geração de 1,04 kg/habitante/dia de resíduos em âmbito 

nacional no ano de 2016, os resultados mensurados nas dependências administrativas da UTFPR 

Câmpus Dois Vizinhos equivalem à 0,1 kg/habitante/dia. Vale ressaltar que os ocupantes dos 

ambientes estudados permanecem em média 6 horas/dia nos mesmos. 

Durante a realização do projeto, foi observada a presença de resíduos plásticos em meio ao lixo 

orgânico, este, portanto, notadamente não separado corretamente. Com isso percebe-se a falta de 

consciência na segregação do lixo. A mistura de resíduos úmidos com resíduos recicláveis faz 

aumentar a massa de material que será destinada aos aterros e lixões, aumentando as chances de mau 

cheiro, surgimento de insetos e roedores, além de poluição visual. 

A pesar de a geração de resíduos nas dependências estudadas ser equivalente à 10% do valor diário 

apontado na literatura, os resíduos sólidos, como os demais produzidos na universidade, é coletado e 

encaminhado para o aterro sanitário municipal. Nesse sentido, trabalhos técnicos apontam que, 

mesmo que o aterro opere em acordo com a licença ambiental, pode haver poluição do solo, o que 

exige trabalhos de recuperação de áreas. Pode-se citar, por exemplo a contaminação do solo por 

metais pesados observado por Marques (2011), e Oliveira et al. (2016), que relataram solo 

compactado e quimicamente pobre nas áreas de influência de disposição de resíduos sólidos urbanos. 

No total, entre alunos dos cursos de engenharia de bioprocessos e biotecnologia e de Engenharia 

Florestal, 58 pessoas foram envolvidas no presente projeto, destas apenas quatro não participaram da 

etapa de divulgação pública dos resultados e das palestras e sensibilização. 

 
CONCLUSÕES 

Em quatro momentos, durante doze meses, foi realizado o levantamento quantitativo e 

gravimétrico dos resíduos sólidos gerados nas dependências dos blocos administrativos da UTFPR 

câmpus Dois Vizinhos. Os dados foram tabulados e apresentados em duas palestras públicas, em que 

foram abordados os temas relacionados aos impactos sociais e ambientais dos resíduos sólidos. Foram 

envolvidas diretamente 58 pessoas, entre funcionários, discentes e docentes do câmpus. Ao todo, 

foram gerados de 32,455 kg resíduos por semana, equivalente à 0,1 kg/habitante/dia. Desses, foram 

39,01% de material orgânico, 23,16% de papel, 22,40% de vidro, 9,81% de outros, 5,28% de plástico, 

e 0,24% de metal. 

Para os discentes diretamente envolvidos no projeto, a sensibilização relacionada ao tema de 

resíduos sólido ficou clara quando dos comentários durante a apresentação das palestras públicas. Ao 

fazer o levantamento bibliográfico da temática, realização da composição gravimétrica e a elaboração 

das palestras, os alunos envolvidos relataram o desconhecimento anterior sobre os impactos dos 

resíduos e as possibilidades de aproveitamento dos mesmos. 

Nesse sentido, pode-se concluir que a abordagem proposta teve êxito, já que um dos primeiros 

passos no sentido da sensibilização é a instigação de questionamentos. 
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RESUMO 

Dentro das Instituições de Ensino Superior as aulas relacionadas à ciência do solo ficam restritas 

às disciplinas teóricas que carregam o seu contexto e a práticas em laboratório, com metodologias 

pré programadas pelos professores. Objetivamos com este trabalho destacar uma metodologia 

aplicada ao ensino e à prática da ciência do solo, que instiga o pensamento e a redação científica, 

por meio do desenvolvimento de pesquisas, além de apresentar alguns temas de pesquisas 

desenvolvidas e publicadas por alunos do Curso de Zootecnia, da Universidade do Estado de Santa 

Catarina - Centro de Educação Superior do Oeste (UDESC Oeste), na disciplina de Fertilidade do 

Solo e Adubação em Sistemas Sustentáveis. Para tal, foi proposto em aula o desenvolvimento de 

pesquisas em grupo, escolhidas pelos alunos, que contemplassem a ementa da disciplina, durante o 

período do semestre em que é ministrada, com apresentação ao final dos resultados e discussão, com 

orientações na condução e na redação das futuras publicações em eventos científicos ou na forma 

de artigos técnicos. A aplicação desta metodologia de ensino e prática na ciência do solo instiga o 

desenvolvimento dos alunos, por meio do estímulo do pensamento e da redação científica, e permite 

que estes gerem publicações que melhoram seus currículos acadêmico e profissional, além de 

auxiliar na melhor compreensão da disciplina de Fertilidade do Solo e Adubação em Sistemas 

Sustentáveis. 
 

Palavras-chave: aulas práticas, ciência do solo, conhecimento teórico e prático, desenvolvimento 

científico. 

 

INTRODUÇÃO 

Dentro das Instituições de Ensino Superior é comum que a prática da ciência do solo fique restrita 

às disciplinas que carregam o seu contexto e limite-se, muitas vezes, às aulas de caráter prático em 

laboratório, com metodologias pré programadas pelos professores. Isso caracteriza muitas vezes um 

perfil antiquado e criticado ao ensino superior, que também reflete sobre o desenvolvimento da 

ciência no Brasil (ALVES, 2014). 

Apesar de funcionais, tais práticas por si só não são capazes de instigar o pensamento e a redação 

científica dos alunos (VOLPATO, 2011; VOLPATO, 2015), que acabam por desenvolver e participar 

de pesquisas, apenas ao buscarem participar de projetos da iniciação científica, ou mesmo, apenas 

durante o desenvolvimento de seus trabalhos de conclusão no final do curso. 

Uma metodologia de ensino e prática que vem se destacando para o ensino da ciência do solo é a 

proposta do desenvolvimento pelos alunos, de pesquisas de curto prazo que envolva um dos temas da 

ementa e que possam ser conduzidas durante o período das disciplinas e apresentadas ao final do 

semestre, com resultados e discussão. Estas pesquisas permitem a aplicação dos conhecimentos 

teóricos de sala de aula e prático das aulas práticas sobre solos. 

Outro fator importante é que a gestão adequada da pesquisa com o auxílio dos professores, por 

mais simples que esta seja, permite a geração de publicações de artigos técnicos e, em especial 

resumos que podem publicados em congressos e similares. Ou seja, acrescentam ao currículo 
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acadêmico e profissional dos alunos, além de instigar o pensamento e a redação científica na área de 

ciência do solo. 

Neste contexto, objetivamos com este trabalho destacar esta metodologia de ensino e prática da 

ciência do solo, que instiga o pensamento e a redação científica, por meio do desenvolvimento de 

pesquisas curtas, além de apresentar alguns temas de pesquisas desenvolvidas e publicadas por alunos 

do Curso de Zootecnia, da Universidade do Estado de Santa Catarina - Centro de Educação Superior 

do Oeste (UDESC Oeste), na disciplina de Fertilidade do Solo e Adubação em Sistemas Sustentáveis. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Durante a primeira aula da disciplina de Fertilidade do Solo e Adubação em Sistemas Sustentáveis 

é feita a proposta da atividade de realização em grupo de uma pesquisa de curto prazo, a qual deve 

considerar o contexto principal da disciplina. Os alunos são divididos entre dois ou mais grupos. Os 

grupos passam por aulas teóricas e práticas iniciais, com introduções sobre assuntos que os possa 

auxiliar a pensar em um projeto da pesquisa relacionada a um dos itens da ementa. Após, os grupos 

de alunos recebem um período para defenderem a proposta de pesquisa diante do professor da 

disciplina, que também os auxilia na modelagem da proposta, tratamentos, metodologia, enfim, os 

orienta na pesquisa. 

As pesquisas escolhidas pelos grupos de alunos são desenvolvidas em horários de aulas práticas e 

horários extra aulas, quando necessário, sendo que o período para o desenvolvimento e obtenção dos 

resultados é o semestre. Ao fim deste, os grupos devem apresentar a pesquisa em slides com seus 

resultados, estatística realizada, e a discussão científica destes, focando a área de ciência do solo, 

especialmente fertilidade do solo. 

Apresentadas as pesquisas, o professor da disciplina também orienta os grupos a utilizarem seus 

dados para gerar publicações em eventos científicos, na forma de resumos simples e expandidos, ou 

na forma de artigos técnicos, publicados em jornais ou revistas com escopo adequado para receber 

tais, quando há um empenho maior dos grupos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Desenvolver o pensamento e a redação científica dos alunos do ensino superior para a área de 

ciência do solo é algo extremamente desejável. É no ensino superior que o interesse pela pesquisa 

científica nasce ou é engrandecido no coração dos acadêmicos, e o estímulo para isto é a criação de 

possibilidades metodológicas para que os alunos tenham oportunidade de entrar em contato mais 

profundo com a pesquisa, desenvolver seus estudos de interesse, gerar resultados e aprender a 

interpretá-los científicamente, além de melhorar a redação de seus textos científícos. 

Aplicar este tipo de metodologia para a ciência do solo, desde o ensino superior ou mesmo anterior 

a este, pode ser um estímulo para a geração de futuros mestres e doutores em ciência do solo, com 

um grau maior de percepção sobre as necessidades desta área do conhecimento e do mundo científico 

e seus desafios, que também venham a mudar a visão mundial sobre a pesquisa no Brasil (ALVES, 

2014). 

Outro ponto muito importante, é o de que é através desde tipo de metodologia de ensino e prática 

da ciência do solo, que os atuais alunos podem errar, aprender e consertar, por meio do “aprender 

fazendo”. Visto que como futuros profissionais e pesquisadores, suas responsabilidades assumidas 

são maiores e os resultados gerados e suas aplicabilidades devem vir de encontro à inovação e à 

credibilidade (VOLPATO, 2011; VOLPATO, 2015). 

Podemos destacar algumas pesquisas realizadas e já publicadas por grupos de alunos da disciplina 

de Fertilidade do Solo e Adubação em Sistemas Sustentáveis do Curso de Zootecnia da Universidade 

do Estado de Santa Catarina (UDESC Oeste), nas quais, os alunos utilizaram-se de projetos de seus 
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interesses, envolvendo: adubações alternativas com resíduos das produções animais, como dejetos 

ovinos, dejetos suínos, dejetos bovinos, resíduo ruminal bovino (Figura 1), resíduos das produções 

avícolas, entre outros, com vistas ao desenvolvimento e à produtividade de plantas de interesse 

zootécnico. 
 

Figura 1 – Desenvolvimento de pesquisa prática de curto prazo com Resíduo Ruminal Bovino (RRB) 

para adubação orgânica de aveia branca (Avena sativa L.), desenvolvida por alunos da disciplina de 

Fertilidade do Solo e Adubação em Sistemas Sustentáveis do Curso de Zootecnia da Universidade do 

Estado de Santa Catarina - Centro de Educação Superior do Oeste (UDESC Oeste). 

 

CONCLUSÕES 

A aplicação desta metodologia de ensino e prática na ciência do solo instiga o desenvolvimento 

dos alunos, por meio do estímulo do pensamento e da redação científica, e permite que estes gerem 

publicações que melhoram seus currículos acadêmico e profissional, além de auxiliar na melhor 

compreensão da disciplina de Fertilidade do Solo e Adubação em Sistemas Sustentáveis. 
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RESUMO 

O objetivo do trabalho foi relatar as atividades de reconhecimento das características morfológicas 

do solo realizadas pelos estudantes de agronomia, no segundo semestre do ano de 2017, na disciplina 

de Gênese, morfologia e classificação do solo. Foi realizado com a turma de Agronomia do Campus 

Conceição do Araguaia, do IFPA, e os grupos de alunos realizaram abertura de trincheiras em locais 

e dias distintos e descreveram a morfologia do perfil. Depois fizeram a transferência de solo para 

uma coluna de vidro que representaria os horizontes amostrados. As atividades práticas foram bem-

sucedidas e foi nítida a motivação e participação dos alunos, que estiveram no centro do processo, 

favorecendo o processo de ensino- aprendizagem. 
 

Palavras-chave: Ensino, cor do solo, horizontes, perfil do solo 

 

INTRODUÇÃO 

Os fatores de formação dos solos (material de origem, clima, relevo, organismos e tempo) 

contribuem de maneira relativa e peculiar nos diversos ambientes regionais, originando solos que 

carregam consigo estas particularidades. Dessa forma, os seres vivos que vivem sobre e dentro do 

solo influenciam e são influenciados pelo mesmo. 

Como a utilização dos solos para atividades agrícolas e pecuárias é cada vez mais intensiva em 

todo o mundo, o conhecimento de suas propriedades e características morfológicas é muito 

importante para indicar o correto manejo. Não basta apenas observar a superfície de uma paisagem. 

Deve-se analisar e interpretar a morfologia interna e externa do solo, através da abertura de uma 

trincheira com profundidade definida, e classificá-lo com o auxílio de outros parâmetros 

determinados em laboratório. 

O engenheiro agrônomo é um profissional capacitado para esta tarefa, por isso no curso de 

agronomia, o docente da disciplina de Gênese, morfologia e classificação do solo, precisa levar o 

estudante a praticar nas mais diversas paisagens. E o estudante de agronomia deve se aprofundar nos 

estudos desta disciplina, estabelecendo uma relação de contato mais aprofundado com o solo e 

percebendo a importância dele na produção agropecuária, na manutenção do ecossistema e na sua 

vida profissional. Segundo Barbosa et al. (2017) a descrição do perfil e a coleta de amostras para a 

análise da morfologia do solo favoreceu o entendimento da dinâmica e da complexidade deste recurso 

natural e trouxe momentos de interatividade e colaboração mútuas entre alunos e professor. 

O objetivo do trabalho foi relatar as atividades de reconhecimento das características morfológicas 

do solo realizadas pelos estudantes de agronomia, no segundo semestre do ano de 2017, na disciplina 

de Gênese, morfologia e classificação do solo. Especificamente, compartilhando os resultados obtidos 

ao final da disciplina. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho é baseado nas experiências do professor José Roberto Verginio de Pontes, na disciplina 

mailto:jose.pontes@ifpa.edu.br
mailto:jose.pontes@ifpa.edu.br
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Gênese, morfologia e classificação do solo, no curso de agronomia, ministrada no segundo período 

de 2017. A princípio formou-se 4 grupos com 5 alunos cada, totalizando 20 alunos. Ficou a cargo dos 

alunos encontrar uma propriedade agrícola onde fosse possível realizar a abertura da trincheira para 

cada grupo. O grupo A escolheu a Chácara Senhor do Bonfim, o grupo B foi na Chácara Dois 

Corações, o grupo C escolheu a Fazenda Água Boa e o grupo D foi na chácara Geovamira. 

Foi determinado um dia específico para cada grupo, no horário de aula, para que a turma se 

dirigisse até o local escolhido e com o auxílio do professor analisassem o solo morfologicamente. 

Todos os grupos decidiram cavar previamente a trincheira, com 1,5m de profundidade e 1,0x1,0m de 

largura. O material necessário, como pás, enxadas e cavadeiras ficaram sob a responsabilidade dos 

grupos e no dia da avaliação. O Manual de descrição e coleta de solo no campo, de autoria de LEMOS 

et al. (2013), foi utilizado para a identificação das características morfológicas externas e internas 

(cor, textura, estrutura, horizontes). Ao final, coletou-se amostras de solos de cada horizonte a fim de 

se preencher as colunas de vidro de 70 cm de altura e abertura superior de 10x10cm. Essas colunas 

de vidro transparente representariam o perfil do solo em menor escala. O relatório foi entregue 

posteriormente como resultado da análise visual do perfil do solo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A escolha do local e abertura das trincheiras foram muito bem-sucedidas. Os grupos encontraram 

solos diferentes quanto aos seus atributos, principalmente à cor e textura. O número de horizontes 

diferenciados pelos estudantes foi de 4 nas tricheiras A, B e C e 5 na trincheira D, conforme as tabelas 

1, 2, 3 e 4. Os horizontes foram divididos, sob orientação do professor, de acordo com a diferença de 

coloração e sensação de dureza ao se pressionar a ponta do canivete na parede do solo. O grupo D foi 

o que apresentou maior dificuldade, devido à pequena variação da cor úmida, entretanto, quando o 

solo se secava, visualizava-se uma diferença maior. Ao se esfregar o solo nas mãos e entre os dedos 

percebeu-se a aspereza e/ou a sedosidade das partículas, que serviu de parâmetro para classificar a 

textura dos horizontes. A maioria dos alunos, quando da realização da última trincheira, já estava bem 

mais preparada e o professor apenas observava, fazendo pouquíssimas interferências. Os horizontes 

variaram de arenosos a argilosos e apenas o mais profundo da Chácara Senhor do Bonfim apresentou 

partículas mais grosseiras, que lhe deu a características de cascalhento, associado às partículas de 

argila. 

O fato de verificar primeiro no campo a depois na aula teórica facilitou a fixação dos conceitos, 

como textura, cor do solo, horizontes e outros. Além disso, os sentidos utilizados na identificação, 

como a visão e tato, principalmente, motivaram os estudantes e os envolveram no decorrer da 

disciplina. As notas da avaliação escrita, que englobou a morfologia do solo, de maneira geral foi 

acima de sete (7,0), conceito considerado satisfatório. 

 

Tabela 1. Características morfológicas descritas pelos estudantes de agronomia, em perfil de solo 

aberto na Chácara Senhor do Bonfim (grupo A). 
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Tabela 2. Características morfológicas descritas pelos estudantes de agronomia, em perfil de solo 

aberto na Chácara Dois Corações (grupo B). 

 
 

Tabela 3. Características morfológicas descritas pelos estudantes de agronomia, em perfil de solo 

aberto na Fazenda Água Boa (grupo C). 

 
Tabela 4. Características morfológicas descritas pelos estudantes de agronomia, em perfil de solo 

aberto na Geovamira (grupo D). 

 
 

 

 

 
Figura 1 - Perfil do solo do grupo B (esquerda), grupo A (centro) e cor do solo do grupo C 

(direita). 

 

Nas descrições da morfologia do solo da trincheira houve momentos de descontração, 

interatividade entre os alunos (inclusive de outros grupos) e favoreceu o aprendizado, como também 
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detectou Barbosa et al. (2017) em atividade semelhante. 

A coluna de vidro representou didaticamente o perfil do solo e será utilizada em outras turmas e 

cursos que tenham como tema o solo. 

 

CONCLUSÕES 

As atividades de tricheira para análise morfológica do perfil do solo e a coluna de vidro foram 

bem-sucedidas quanto à motivação e participação dos alunos. As mesmas favoreceram o processo de 

ensino-aprendizagem, onde os alunos estiveram no centro do processo, como membros ativos. 
 

Agradecimentos: Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia do Pará – IFPA 
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RESUMO 

O presente trabalho objetivou avaliar o número de acertos e erros dos estudantes matriculados na 

disciplina Manejo e Conservação do Solo sobre Sistemas Agroflorestais (SAFs), antes e depois de 

verem o conteúdo relacionado a este tema. No decorrer da disciplina, foi aplicado um questionário 

semiestruturado a 22 alunos da turma, antes e depois dos alunos terem contato com o conteúdo. 

13,5% dos alunos assinalaram antes de verem o conteúdo que para ser considerado um sistema 

agroflorestal é necessário incluir produção animal, após a exposição do conteúdo, esse percentual 

caiu para 0%. Mais de 90% dos alunos marcaram tanto antes, como depois de verem o conteúdo, 

que os SAFs podem ser planejados de acordo com a região, que os diferentes tipos de SAF incluem 

os modelos agrossilvipastoril e silvipastoril, e que os SAFs são sistemas de manejo conservacionista 

do solo. Antes de verem o conteúdo, 90% dos estudantes marcaram que os mesmos conservam a 

biodiversidade, após verem o conteúdo esse percentual subiu para 100%. Os discentes têm algum 

conhecimento sobre o tema, porém, faz-se necessário utilização de metodologias que facilitem o 

aprendizado. 

 

Palavras-chave: Manejo do Solo, Educação, Biodiversidade 

 
INTRODUÇÃO 

A região do Maciço de Baturité está localizado no estado do Ceará e recebe o nome de Serras 

úmidas, por estarem localizadas nos espaços úmidos e subúmidos dispersos pelo sertão nordestino, 

sendo vistas como ambientes de exceção (SOUZA & OLIVEIRA, 2006). 

De acordo com Feitosa et al. (2013), a agricultura praticada no Semiárido brasileiro, na maioria 

das propriedades rurais utiliza práticas tradicionais, como desmatamento e queima da vegetação. Na 

comunidade Piroás, pertecente a região do Maciço de Baturité não é diferente, o fogo é utilizado 

como técnica de preparo do solo para o cultivo de milho, feijão, arroz e fava. 

Diante do que foi relatado, os Sistemas Agroflorestais (SAFs) representam alternativas 

sustentáveis para os agricultores da região, pois possibilitam diversas fontes de renda e preservam o 

ecossistema. 

Os SAFs são uma das práticas agroecológicas que consideram o papel fundamental dos processos 

ecológicos, como a decomposição da matéria orgânica, a ciclagem de nutrientes, o fluxo de energia, 

a sucessão ecológica, a regulação de populações e das relações complexas interdependentes na 

promoção das condições de solo que permitem a produção agrícola sustentável (GLIESSMAN, 

2009). 

No entanto, a falta de profissionais disseminadores de sistemas conservacionistas, é um dos 

maiores desafios que se vem verificando nos dias atuais (Peneireiro et al., 2000). Para isso, faz-se 

necessária adoção de metodologias de fácil abordagem, criativas, efetivando uma consciência 



IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM SOLOS 
EDUCAÇÃO EM SOLOS NO MEIO RURAL:  

 ENTRE AS ESCOLAS E A EXTENSÃO 
15 a 18 de maio de 2018, Dois Vizinhos-PR 

  

 335 

ambiental sólida dos formadores de opinião para um uso da terra mais sustentável (SOARES et al., 

2016). 

Diante do que foi relatado, a disciplina de Manejo e Conservação do Solo, ofertada no oitavo 

trimestre do curso de Agronomia da UNILAB, faz parte da grade curricular na forma de disciplina 

obrigatória do curso. Esta serve para consolidar os conhecimentos dos alunos sobre a importância do 

solo e dos sistemas agroflorestais, como base para a sobrevivência da humanidade e para a 

manutenção/conservação dos agroecossistemas. 

O presente trabalho objetivou avaliar o número de acertos e erros dos estudantes matriculados na 

disciplina Manejo e Conservação do Solo sobre SAFs, antes e depois de verem o conteúdo 

relacionado a este tema. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi desenvolvido durante a iniciação à docência, realizada no âmbito do programa de 

monitoria da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) 

localizada no município de Redenção, situado no Estado do Ceará, distando cerca de 60 km da capital 

Fortaleza. 

Para obtenção dos dados, utilizou-se um questionário semiestruturado que foi aplicado aos 

estudantes matriculados na disciplina Manejo e Conservação do Solo do curso de Agronomia da 

UNILAB, totalizando vinte e dois estudantes (22), antes e depois dos discentes terem contato com o 

conteúdo dentro da disciplina. 

O questionário aplicado abordou assuntos referentes aos SAFs, no qual os alunos deveriam 

marcar, dentre uma série de afirmações, as que julgavam corretas sobre aspectos relacionados aos 

SAFs. No total foram 16 assertivas, sendo nove de carater mais negativo (ideias equivocadas sobre 

SAFs ou aspectos relacionados a possíveis desvantagens) e sete de cunho mais positivo, conforme 

tabela 1. As questões consideradas negativas foram as de números 1, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 

14 e 15, enquanto as demais (2, 7, 9, 10, 11, 12 e 16) foram consideradas positivas. Foi realizada a 

contagem das respostas e as mesmas foram transformadas em frequências e apresentadas na forma 

de tabela utilizando o programa Excel 2013. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observa-se que as questões consideradas positivas obtiveram frequências de citações elevadas, 

mesmo antes da exposição dos conteúdos, porém há um aumento de estudantes que marcaram estas 

questões após a aula sobre o tema (Tabela 1). Mais de 90% dos alunos marcaram tanto antes, como 

depois de verem o conteúdo, que os SAFs podem ser planejados de acordo com a região, que os 

diferentes tipos de SAF incluem os modelos agrossilvipastoril e silvipastoril, e que os SAFs são 

sistemas de manejo conservacionista do solo. Antes de verem o conteúdo, 90% dos estudantes 

marcaram que os mesmos conservam a biodiversidade, após verem o conteúdo esse percentual subiu 

para 100% e 90% disseram que os SAFs são sistemas de manejo conservacionista do solo (Tabela 

1). Isso mostra que os alunos tinham algum conhecimento sobre o tema abordado, o que pode ser 

associado aos conhecimentos adquiridos em outras disciplinas ou em demais atividades acadêmicas, 

bem como em suas vivências ao longo do curso. 

Por outro lado, nota-se que a maioria das questões negativas teve baixa frequência de citações, que 

diminuem mais ainda após a exposição do tema em estudo. Por exemplo, antes do conteúdo sobre 

SAF ser abordado em sala de aula, 9% dos alunos afirmaram que existe apenas um tipo de SAF, após 

a exposição e discussão sobre o assunto, o percentual foi 0%. 13,5% dos alunos marcaram antes de 

verem o conteúdo que para ser considerado um sistema agroflorestal é necessário incluir produção 

animal, após a exposição do conteúdo, esse percentual caiu para 0%. Quando se perguntou se os SAFs 
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não são adaptáveis a regiões com poucas chuvas, a exemplo do semiárido, 13,6% dos alunos 

marcaram essa opção antes de verem o conteúdo, o mesmo não aconteceu após verem o conteúdo, 

onde esse percentual caiu para 0%. Verificou-se que 18% responderam antes de verem o conteúdo 

que, no manejo agroflorestal há muita competição entre as espécies e por isso baixa produção, após 

a exposição, esse percentual foi de 0%. 
 

Tabela 1 – Frequência das respostas dos alunos do curso de agronomia antes e após aula de SAF. 
 

item Assertiva                 % de resposta  

 Antes    Depois 

1 Existe apenas um tipo de SAF  9,1 0,0 

2 Os SAFs podem ser planejados de acordo com a região 100,0 100,0 

Para ser considerado um sistema agroflorestal é necessário incluir produção animal  

13,6 

 

0,0 

3 Os SAFs são modelos de produção que só se adequam a pequena produção, 

4 sendo usado exclusivamente para agricultura familiar 
 
9,1 

 
9,5 

5 Os SAFs são de difícil manejo 40,9 33,3 

6 Os SAFs não são adaptáveis a regiões com poucas chuvas (semiárido) 13,6 0,0 

Os diferentes tipos de SAF incluem os modelos agrossilvipastoril e 

7 silvipastoril 

 

90,9 

 

95,2 

No manejo agroflorestal há muita competição entre as espécies e por isso 

8 baixa produção 
 
18,2 

 
0,0 

9 Os SAFs conservam a biodiversidade 90,9 104,8 

10 Nos SAFs há possibilidade de diversificação da produção 81,8 100,0 

11 Os SAFs são sistemas de manejo conservacionista do solo 95,5 100,0 

O manejo agroflorestal pode aumentar a produtividade de uma pastagem 

12 nativa 

 

68,2 
 

61,9 

Os SAFs promovem a conservação das espécies nativas, mas reduzem o 

13 retorno financeiro da atividade agrícola e pastoril 
 
36,4 

 
28,6 

Os SAFs conservam o solo e a vegetação nativa, mas não tem a aceitação dos 

14 agricultores 
 
86,4 

 
71,4 

Os SAFs não são amplamente adotados pelos agricultores porque demandam 

15 muita mão de obra 
 
54,5 

 
47,6 

   16  Nos SAFs não são feitas capinas, somente roçagens (poda das árvores)   40,9          57,1   
 

Nota-se que os estudantes passaram a perceber, fruto da informação pós aula, que para se adotar o 

SAF, é necessário planejamento, no qual o agricultor deve escolher uma variedade de espécies 

adaptadas à região e promover uma boa interação entre elas, evitando assim, baixa produtividade. 

A ideia de que SAFs são modelos de produção que só se adequam a pequena produção, sendo 

usado exclusivamente para agricultura familiar permaneceu para 9% do estudantes, mesmo após 

estudo do conteúdo e mais de 35% deles acham que os SAFs são de difícil manejo. Neste sentido, 

Abdo, Valeri, Martins (2008), apontam como dificuldades, a existência de poucos estudos das 

interações biofísicas entre os componentes do sistema, poucos conhecimentos sobre os arranjos, 

combinações de espécies e manejo dos SAFs, inadequação dos serviços de extensão rural e pequena 

disponibilidade de germoplasma específico. 

A maioria dos discentes também acha que os SAFs não tem aceitação dos agricultores (questão 

14) e demandam muita mão-de-obra (questão 15). Martins & Ranieri (2014), relatam que o 

conhecimento sobre os Sistemas Agroflorestais, em seus aspectos ecológico-ambientais, sociais e 
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econômicos, é restrito. A partir daí, destaca-se a necessidade de se realizar mais estudos sobre esse 

tema e as suas interações. 

 

CONCLUSÕES 

As observações mostram que, houve diferença nas respostas dos alunos quanto aos SAFs antes e 

após a exposição e discussão do tema. 

Embora os alunos tivessem alguma conhecimento sobre o tema, faz-se necessário que os 

professores adotando metodologias de fácil abordagem e criativas promovam um aprendizado sólido 

que favoreça a adoção de sistemas agroflorestais, como prática sustentável, alternativa ao uso de 

queimada, ainda muito utilizada na região onde os mesmos estão inseridos. 
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RESUMO 

Há um descompasso atual, maior do que nas gerações passadas, entre as gerações envolvidas nos 

processos de ensino-aprendizagem nas universidades. A compreensão dos estilos de aprendizagem 

pode auxiliar os docentes no preparo de aulas e atividades para o desenvolvimento dos 

conhecimentos, habilidades e atitudes exigidos, em função de cada área profissional. Estilo de 

aprendizagem é o conjunto das características particulares de cada pessoa em seus múltiplos 

processos de aquisição de conhecimento. O objetivo deste trabalho foi caracterizar os estilos de 

aprendizagem dos estudantes do primeiro semestre dos cursos de Engenharia Agronômica (EA) e 

Engenharia Florestal (EF) na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ) da 

Universidade de São Paulo (USP). O método utilizado foi o Index of Learning Styles (ILS) que utiliza 

um questionário-padrão com 44 perguntas que caracterizam a preferência do indivíduo em quatro 

dimensões: ativo ou reflexivo, sensorial ou intuitivo, visual ou verbal, e sequencial ou global. As 

características que são contrastantes entre os estudantes dos dois cursos são principalmente a 

preferência por trabalhar em grupos, acentuada no curso de EF. Para ambos os cursos, as 

pontuações indicam preferência moderada para os estilos ativo e sensorial; preferência fraca para 

o estilo sequencial; e preferência moderada a forte para o estilo visual. Esses aspectos devem ser 

considerados no planejamento docente, tanto para beneficiar o aprendizado por meio das dimensões 

mais desenvolvidas quanto para propor atividades que estimulem as dimensões mais dormentes. 

 

Palavras-chave: Educação Superior, Ensino Universitário, Aprendizagem. 

 
INTRODUÇÃO 

O processo de formação profissional nas Instituições de Ensino Superior no Brasil ainda é 

fortemente fundamentado na metodologia jesuítica (Anastasiou, 2007). O foco na transmissão de 

conhecimento unidirecional (docente-discente) e na resposta memorizada (discente-docente), típica 

deste método, é cada vez menos eficiente à medida que as gerações com o “novo cérebro” alcança as 

salas de aula universitárias (Prensky, 2001; Jones e Shao, 2011). 

Neste contexto, cabe ao professor universitário investigar sua própria prática. Os docentes das 

gerações mais antigas devem fazer um esforço para tentar investigar os mecanismos cognitivos 

dominantes na população estudantil atual. Obter este conhecimento é difícil em disciplinas que 

possuem grande número de estudantes, como aquelas oferecidas para os cursos de Engenharia 

Agronômica e Florestal da ESALQ/USP, que podem totalizar mais de 240 estudantes (200 de 

Engenharia Agronômica - EA, e 40 de Engenharia Florestal - EF). 

Percebe-se uma grande dificuldade para realizar esta investigação, devido ao contraste entre 

mailto:jacquelinelepchak@gmail.com
mailto:aazevedo@usp.br
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as metodologias de pesquisa utilizadas nas ciências naturais e nas ciências humanas. Estilos de 

aprendizagem se constituem no conjunto das características particulares de cada pessoa em seus 

processos de aquisição de conhecimento (Felder & Henriques, 1995; Oxford, 2005; Dias et al., 2006). 

O conhecimento do estilo de aprendizagem pode auxiliar na identificação dos meios dos quais uma 

pessoa aprende de maneira mais construtiva. Apesar do estilo de aprendizagem ser característico de 

cada pessoa, uma mesma pessoa pode desenvolver estilos diferentes de aprendizagem ao longo de 

sua vida (Felder & Brent, 2005). 

Existem vários estilos de aprendizagem, como, o método ILS - Index of Learning Styles 

(Felder & Silverman, 1988; Felder & Soloman, 1991) e o método VARK - Visual/Aural/Read- 

Write/Kinesthetic (Fleming, 2011). Esta pesquisa teve como objetivo identificar os estilos de 

aprendizagem dos alunos ingressantes nos cursos de graduação em Engenharia Agronômica (EA) e 

Engenharia Florestal (EF) na “Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz”, USP, utilizando o 

método ILS. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

O questionário ILS foi aplicado com amostras de alunos ingressantes nos cursos de graduação 

em Engenharia Agronômica e Engenharia Florestal da ESALQ/USP em 2008, durante as aulas das 

disciplinas obrigatórias “Introdução a Engenharia Agronômica” e “Introdução a Engenharia 

Florestal”. 

O ILS é um questionário-padrão estruturado composto por 44 questões de alternativas A e B, 

e foi desenvolvido por Richard M. Felder e Barbara A. Soloman da Universidade da Carolina do 

Norte (EUA). O questionário está disponível no site, <http://www.ncsu.edu/felder- 

public/ILSpage.html>. No ILS, uma dimensão de aprendizagem abrange dois estilos de 

aprendizagem opostos, e são (Felder, 2002): Ativo ou reflexivo; sensorial ou intuitivo; visual ou 

verbal e sequencial ou global. 

Cada dimensão de aprendizagem é investigada por meio de 11 questões, e suas respostas 

fornecem dois escores para cada estilo de aprendizagem abrangido. A diferença entre eles determina 

aquele que é predominante no estudante. Cada uma das quatro dimensões contempla dois estilos de 

aprendizagem opostos (aqui simbolizadas pelas letras A e B). A tendência do estudante por uma 

destas extremidades pode ser forte, moderada ou fraca. Os escores 1 e 3 indicam preferência fraca 

entre os dois estilos de aprendizagem, ou seja, existe um equilíbrio entre eles; os escores 5 e 7 

indicam preferência moderada para um dos estilos da escala e os escores 9 e 11 indicam preferência 

forte por um único estilo de aprendizagem. 

Para melhor caracterizar o estudante ingressante no curso de EA e EF foi adicionada ao 

questionário uma questão quanto à idade e outra quanto ao sexo do estudante. No semestre avaliado 

(I-2008), haviam 194 alunos matriculados na disciplina “Introdução à Engenharia Agronômica”, 

sendo que 73 estudantes responderam ao formulário, representando 38 % da população de estudantes. 

Outra parte desta população respondeu ao questionário VARK, cujos resultados não estão 

apresentados neste texto. Na disciplina “Introdução à Engenharia Florestal”, de um total de 40 alunos 

matriculados 31 responderam ao questionário ILS. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De modo geral, observa-se que as populações de estudantes dos dois cursos possuem 

características mais acentuadas para os estilos ativo, sensorial, visual e sequencial do que para 

reflexivo, intuitivo verbal e global. A maior diferença entre os estudantes dos cursos está no eixo 

sensorial/intuitivo. Os estudantes de EF apresentaram um escore de 9% menos sensoriais (portanto, 

são um pouco mais intuitivos), que foi distribuído 4% mais ativos e 4% mais sequenciais que os de 

http://www.ncsu.edu/felder-
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EA. No curso de EA 73 alunos responderam ao questionário, apresentando dimensões 60% ativa, 

65% sensorial, 70% visual e 55% sequencial. Já no curso de EF as dimensões foram 64% ativo, 56% 

sensorial, 67% visual e 59% sequencial. 

A maioria dos alunos afirmou compreender melhor um determinado assunto quando o 

experimenta na prática, portanto observa-se que para um aprendizado mais eficiente o aluno precisa 

participar de forma ativa. Neste caso, a ênfase deve estar na capacidade do aluno de integrar 

informações e processá-las. Este tipo de ensino é baseado no ensaio e erro, na pesquisa, na 

investigação, na solução de problemas e não prescinde, mas ultrapassa a aprendizagem apenas de 

fórmulas, nomenclatura, definições, etc. 

Tratando-se de trabalho em grupo, observa-se que a grande maioria dos alunos de EA (84 

%) prefere estudar sozinho(a), em contraste com os estudantes do curso de EF, no qual 58 % dos 

estudantes prefere estudar em grupo. Apesar da preferência diferenciada, os estudantes dos dois 

cursos possuem a mesma expectativa em relação ao desenvolvimento de trabalhos em grupo e sua 

avaliação. Portanto, talvez a diferença na preferência desta prática esteja baseada nas experiências 

que os estudantes vivenciam em cada curso. 

Observa-se que a maioria dos alunos de ambos os cursos prefere aprender fatos e assuntos 

concretos, de preferência que se relacionam ao dia-a-dia, mais do que teorias e conceitos abstratos. 

Sendo assim, a importância de relacionar os conteúdos aprendidos em sala de aula com a futura vida 

profissional e com temas do cotidiano é fundamental para uma melhor aprendizagem e motivação. 

A maioria dos alunos de ambos os cursos apresenta uma simpatia com imagens, gráficos, 

tabelas e diagramas para memorização e análise de novas informações. Para os alunos de Engenharia 

Florestal, novas informações são buscadas em palestras e textos, enquanto os alunos de Engenharia 

Agronômica preferem figuras, mapas, gráficos e diagramas. Ainda é possível afirmar que os 

estudantes aprendem de forma sequencial, ou seja, com início, meio e fim, seguindo raciocínio 

linear. Portanto, é necessário que haja uma organização do trabalho docente, facilitando os processos 

de aprendizagem. 

 
CONCLUSÕES 

As respostas apresentaram uma tendência à distribuição normal, levemente deslocada para 

os estilos ativo, sensorial, visual e sequencial. Para ambos os cursos, as pontuações indicam 

preferência moderada para os estilos ativo e sensorial; preferência fraca para o estilo sequencial; e 

preferência moderada a forte para o estilo visual. Para o curso de Engenharia Agronômica, o estilo 

de aprendizagem ativo representa 60 % das respostas da população em estudo (40 % são reflexivos); 

65 % são sensoriais (35 % intuitivos); 70 % visuais (30 % verbais) e 55 % sequenciais (45 % globais). 

Para o curso de Engenharia Florestal, o estilo de aprendizagem ativo representa 64 % das respostas 

da população em estudo (36 % são reflexivos); 56 % são sensoriais (44 % intuitivos); 67 % visuais 

(33 % verbais) e 59 % sequenciais (41 % globais). 

Os estilos de aprendizagem visual e ativo, que envolvem atividade prática e 

experimentação, apresentaram-se como tendências mais fortes nos alunos da Engenharia 

Agronômica. Estes resultados são indicativos da preferência dos estilos de aprendizagem dos alunos 

ingressantes, destacando-se para ambos os cursos o estilo visual como aquele que apresentou maior 

preferência entre os alunos. Estes resultados talvez reflitam a importância que os meios digitais 

assumiram na educação formal e informal, onde a comunicação se dá com forte influência de 

símbolos e figuras. Vale ressaltar que os estilos de aprendizagem em que a preferência dos alunos foi 

menor não são, por isso, menos importantes. 
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RESUMO 

A concepção de que o solo não faz parte da paisagem urbana é comum entre os habitantes  das 

grandes cidades. A abordagem da Educação em Solos nos cursos de formação inicial de professores 

é uma contribuição à solução deste problema, uma vez que sua capacidade formativa e tranformada 

subsidiará ações didático pedagógicas sobre a importância do solo no espaço urbano no Ensino 

Básico. O objetivo deste trabalho foi investigar os saberes sócio- históricos sobre solos urbanos de 

licenciandos em Geografia e Ciências Biológicas da Universidade Federal do Paraná através de 

Mapas Conceituais (MCs). Para isso, foi apresentado o conceito de MC e como construí-lo. A 

construção dos MCs foi orientada por um roteiro que englobou quatro aspectos: funções, 

características, principais modificações e consequências da degradação do solo no espaço urbano. 

Para a análise dos Mapas Conceituais, foi utilizada a metodologia de Gonzalez Yoval et al. (2006), 

mediante a utilização da prova de Olmstead-Tukey. A estrutura conceitual dos MCs, por meio do 

total de relações e frequência de associações, evidenciou que os saberes sócio-históricos dos 

licenciandos sobre solos urbanos estavam pautados, sobretudo, em processos de degradação do solo 

e do ambiente no espaço urbano. A multiplicidade de funções do solo no espaço urbano ainda é 

pouco conhecida, evidenciando a necessidade desta abordagem nos processos educativos. 
 

Palavras-chave: Educação em Solos, Formação Inicial de Professores, Mapas Conceituais. 

 

INTRODUÇÃO 

A concepção de que o solo, e outros recursos naturais, não fazem parte da paisagem urbana é 

comum entre as populações humanas, principalmente entre os habitantes das grandes cidades. Esta 

concepção é agravada pela artificialização do espaço urbano e da concepção deste recurso nos 

processos escolares. 

De modo geral, nos livros didáticos da Educação Básica, as funções do solo são restritas a 

produção de alimentos no espaço rural, sem considerar a relação solo-paisagem e suas múltiplas 

interações. Isso faz com que a importância do solo no espaço urbano seja desconsiderada, o que 

segundo Ladeira (2012) resulta em problemas relacionados à degradação ambiental e na qualidade 

de vida das pessoas. Solos urbanos referem-se a solos que se encontram no meio urbano, e não 

equivalem a solos antrópicos, pois estes contemplam aqueles significantemente modificados pelo uso 

intenso e continuado do ser humano através da exploração agrícola, mineral, urbana, etc. (PEDRON 

et al., 2004). 
O solo, mesmo que não esteja visível, está presente nas cidades, sendo que muitas de suas funções 

podem estar comprometidas devido às ações antropogênicas. Dentre os elementos da paisagem, o 

solo é um dos mais afetados pelo processo de urbanização, e o ser humano é o principal agente 

modificador (PEDRON et al., 2007). A intensa urbanização modifica a gênese e as funções do solo 

(LADEIRA, 2012). Esse processo (re) produz uma paisagem na qual o solo perde gradativamente sua 

representatividade do ponto de vista visual, assim como a eficiência de suas funcionalidades. 
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Uma alternativa mitigadora a problemática apresentada está pautada na abordagem da Educação 

em Solos nos cursos de formação inicial de professores, uma vez estes podem mediar ações didático 

pedagógicas sobre a importância da função urbana do solo nas cidades, visando práticas conscientes 

de uso e ocupação nas cidades. O objetivo deste trabalho foi investigar os saberes sócio-históricos 

sobre solos urbanos de licenciandos dos cursos de Geografia e Ciências Biológicas da Universidade 

Federal do Paraná (UFPR). 
 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado em outubro de 2017 na disciplina optativa Solos na Educação Básica da 

UFPR, campus Cabral (Curitiba - PR), com 17 licenciandos dos cursos de Geografia e Ciências 

Biológicas, de diversos períodos. 

Apresentou-se aos participantes da pesquisa o conceito de MC e como construí-lo. Sugeriu-se que 

os licenciandos elaborassem um MC sobre solos urbanos, orientado por um roteiro que englobou: 

funções, características, principais modificações e consequências da degradação do solo no espaço 

urbano. A duração da intervenção foi de aproximadamente 60 minutos. 

Para a análise dos Mapas Conceituais, foi utilizada a metodologia de Análise Estrutural de Mapas 

Conceituais proposta por Gonzalez Yoval et al. (2006), mediante a utilização da prova de Olmstead-

Tukey, que consiste em transformar cada Mapa Conceitual em uma matriz de relação, na qual para 

cada par de conceitos com uma relação existente é atribuído o valor 1. 

Foram elencados 104 conceitos nos MCs, sendo que os mesmos foram agrupados de acordo com 

sua terminologia para possibilitar a análise. Os conceitos analisados foram: ambiente, seres vivos, 

manejo, morfologia do solo, produção agrícola, paisagismo, função de suporte para obras da 

construção civil, função cultural, desmoronamento, degradação ambiental, compactação, poluição, 

doença, expansão urbana, artificialização do espaço, erosão, infiltração, enchente, planejamento 

urbano e aterro sanitário. 

A análise proporcionou o número total de relações para cada conceito (R), e a razão entre as 

diferenças relações e o número de relações possíveis (frequência de associação, F). Dessa maneira, a 

partir da mediana do R e do F os conceitos foram classificados em um gráfico de dispersão no 

Software R em ocasionais (alto R e baixo F), dominantes (alto R e alto F), raros (baixo R e baixo F) 

e frequentes (baixo R e alto R). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A figura 1 apresenta a estrutura conceitual dos saberes sócio-históricos apresentados pelos 

licenciandos em relação aos solos urbanos, com mediana 5 para o total de relações, e 30% para a de 

frequência de associações. 
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Figura 1 – Classificação dos conceitos presentes nos Mapas Conceituais de 17 licenciandos de 

Geografia e Ciências Biológicas da UFPR mediante a utilização da prova de Olmstead-Tukey. 
 

Dentre os conceitos dominantes, destacam-se ambiente e degradação ambiental, os quais 

representaram 30 e 29 relações, respectivamente. As maiores relações feitas com o conceito de 

ambiente foram infiltração, seres vivos e função de suporte. O conceito de degradação ambiental 

teve maior relação com poluição, erosão e infiltração. O contexto dos conceitos dominantes diz 

respeito, principalmente, ao solo como suporte para obras da construção civil e as ações 

antropogênicas como condicionantes da degradação do solo urbano. Segundo Lima (2005, p. 383, “o 

solo é passível de ser degradado em função do uso inadequado pelo ser humano, acarretando 

interferências negativas no equilíbrio ambiental (...), principalmente nos sistemas agrícolas e 

urbanos”. Isso foi representado nos MCs pela artificialização do espaço urbano, a exemplo da 

impermeabilização, e compactaçao do solo que comprometem a infiltração da água. 
O conceito Planejamento urbano apareceu como uma alternativa mitigadora à degradação dos solos nas 

cidades. Este conceito foi relacionado com seres vivos, degradação ambiental, expansão urbana, erosão e 

enchente. Segundo Pedron et al. (2007), o processo de urbanização, sem um devido planejamento, degrada o 

ambiente, dificulta sua recuperação e aumenta os custos deste processo. Uma vez que o solo é um recurso 

natural não renovável, é relevante considerar seu manejo, uso e ocupação de forma consciente não só no 

campo, mas também na cidade. 

Dentre os conceitos raros, produção agrícola e função cultural aparecem como funções dos solos urbanos. 

A inexpressiva de relações estabelecidas entre a função agrícola do solo pode estar relacionada com a ideia de 

que não há produção agrícola nas cidades. Esta evidência pode estar associada aos processos educativos e as 

abordagens nos livros didáticos da Educação Básica, que enfatizam a capacidade do solo produzir alimentos 

unicamente no meio rural. Sobre a produção agrícola na cidade, Pedron et al. (2004) afirma que é uma atividade 

de menor escala, destacando- se a produção de frutas e culturas de ciclo rápido, como as olerícolas. A função 

dos solos urbanos contempla ainda um conjunto de sensações “socioculturais” promovidos através de 

paisagens pouco artificializadas, como as áreas verdes. Esta função do solo apareceu em um dos MCs e foi 

relacionado com degradação ambiental, a qual gera impactos nesta função. 

Poluição e erosão ficaram entre os conceitos ocasionais e raros. Estes estão relacionados com as 

modificações e alterações das características naturais dos solos, sendo as maiores relações estabelecidas com 
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seres vivos e degradação ambiental, respectivamente. Segundo Ladeira (2012) as alterações do solo em áreas 

urbanas são muito claras. A presença desses conceitos nos MCs pode ser uma evidência de situações 

observadas no cotidiano dos licenciandos. 

Os seres vivos ficaram entre conceitos frequentes e dominantes, e foram relacionados com 

ambiente, degradação ambiental, compactação, infiltração e enchentes. Nos MCs, estas proposições 

põem os seres humanos como sujeitos responsáveis pelo quadro de degradação do solo e do ambiente, 

o que implica em consequências para muitas formas de vida. 

Os solos do espaço urbano apresentam funções diversas daquelas do espaço rural (LADEIRA, 

2012), porém, poucas apareceram nos MCs, como suporte para obras da construção civil, produção 

de alimentos, função cultural, infiltração de águas pluviais, regulação de enchentes. Todavia, os solos 

urbanos ainda armazenam águas pluviais, fornecem materiais para obras da construção civil, servem 

como meio para o descarte de resíduos, controlam o nível do lençol freático e inundações, estocam 

carbono e constituem reservatórios arqueológicos. 

As principais alterações dos solos presentes nos MCs foram relacionadas com fertilidade, 

acidificação, modificação no teor de matéria orgânica e contaminação por resíduos, alteração na 

estrutura, textura e permeabilidade, remoção dos horizontes superficiais, compactação e perda do solo 

por erosão, todas elas no contexto do espaço urbano. 
 

CONCLUSÕES 

A análise dos MCs evidenciou que os saberes sócio-históricos dos licenciandos sobre solos 

urbanos estavam pautados, sobretudo, em processos de degradação do solo e do ambiente no espaço 

urbano. As funções dos solos urbanos foram pouco evidenciadas, caracterizando a necessidade de ter 

conceitualmente definições de funções de solos urbanos diferentes de funções de solos agrícolas, pois 

heranças dos saberes ocasionados pela forma tradicional de ensino – tratando apenas dos solos 

agrícolas em espaços educativos urbanos – auxiliam para esse distanciamento. 
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RESUMO 

O Sistema Brasileiro de Classificação de Solos - SiBCS (EMBRAPA, 2013) baseia-se na 

categorização das características dos solos em níveis hierárquicos e, no 1º nível (ORDEM), o nome 

do solo é conotativo da sua morfogênese. No entanto, a dificuldade em estabelecer uma correlação 

entre as características definidoras de cada solo com a sua gênese e ambiente de formação é notória 

entre os usuários do sistema, notoriamente pelos alunos de Pedologia, onde esse assunto é abordado. 

Assim, foi elaborado um quadro sistemático das 13 Classes com os atributos envolvidos no conceito 

do solo para fins de facilitar o entendimento e uso do SiBCS. 
 

Palavras-chave: Pedologia, Educação em Solos, Classificação de Solos 

 

INTRODUÇÃO 

Em 1880 na União soviética, o cientista V. V. Dokuchaiev (1846-1903) reconheceu que o solo não 

era um simples amontoado de materiais não consolidados, em diferentes estágios de alteração, mas 

resultava de uma complexa interação de inúmeros fatores genéticos: clima, organismos e topografia 

que, agindo sobre um material de origem durante certo tempo, produziam solos (IBGE, 2015). Assim, 

as bases da Pedologia foram lançadas e, com ela, a necessidade de estabelecer um sistema de 

classificação. 

No Brasil, a base da classificação vigente consiste numa evolução dos conceitos centrais do antigo 

sistema americano. O Sistema Brasileiro de Classificação de Solos – SiBCS caracteriza-se por ser 

morfopedológico, multicategórico, hierárquico e aberto. Nesta concepção, foi estruturado em seis 

níveis categóricos, no entanto, a sua estruturação compreende os quatro níveis mais elevados: Ordem, 

Subordem, Grande Grupo e Subgrupo. Para Família e Série ainda não há hierarquização definida. 

(EMBRAPA, 2013; IBGE, 2015). 

Assim, a separação das classes no 1º nível categórico tem como base as evidências deixadas no 

solo, pela atuação de um conjunto de processos pedogenéticos (adição, remoção, translocação e 

transformação) influenciados pelas condições ambientais (fatores de formação), cuja tendência de 

atuação dos processos e fatores definirá o tipo de formação (Podzolização, Latolização, 

Halomorfismo, Hidromorfismo) e, consequentemente os atributos morfológicos resultantes. 

A necessidade interpretativa e de correlacionar os assuntos para definição das classes no SiBCS é 

motivo de desestímulo e dificuldade de aprendizado pelos acadêmicos de Geografia e Agronomia da 

Uesc na disciplina Pedologia. Na tentativa de minimizar o problema e como alternativa para o 

aprendizado, o PET Solos elaborou um quadro resumo interpretativo da classificação de solos do 

Brasil. 

Assim, o presente trabalho propõe a sistematização dos conceitos, atributos, horizontes e gênese 

definidoras de cada uma das 13 classes de solos para fins de melhor compreensão e uso do SiBCS. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Na Figura 1, constam as etapas realizadas para a elaboração do Quadro 1. Para tal, foram 

levantadas informações pedogenéticas, na literatura, relacionadas a cada uma das 13 classes 

(EMBRAPA, 2013). Buscou-se com isso, definir a dominância de algum processo associado à 

condição de clima e organismo, ou, uma condição local de topografia e excesso de água ou de sais. 

Desta maneira, com o respaldo conceitual e interpretativo da literatura citada na Figura 1, identificou-

se a pedogênese associada a cada uma das classes. 

 

Figura 1: Atributos genéticos (Fatores, Processos pedogenéticos e Tipos de Formação) e características 

peculiares envolvidas na definição das classes de solos do SiBCS. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conforme o Quadro 1, das 13 classes de solos, 08 delas apresentam como Fatores de Formação 

mais atuantes o clima e o relevo, a translocação como processo pedogenético foi observada em 06 

classes e, a Podzolização, como Tipo de Formação em 05. Apesar desses atributos genéticos serem 

os mais significativos, as peculiaridades na gênese definem características próprias para cada umas 

das 13 classes. 

As variações das condições climáticas durante a gênese do solo condicionam um dos critérios para 

a obtenção de diferentes classes. Algumas, como Argissolos, Latossolos, e Nitossolos estão 

comumente associadas à ambientes de clima úmido. Já outras, como Chernossolos, Luvissolos, 

Planossolos e Vertissolos a ambientes mais secos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE DE 
SOLO 
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formação 

Processos 
pedogenéticos 

Tipos de 
formação 

Horizontes 
diagnóstico gerais 

LEPSH, 2011 
RESENDE et 

al, 2007 
OLIVEIRA, 

2008 
KER et al, 2012 

LEPSH, 2011 
RESENDE et al, 

2007 
OLIVEIRA, 2008 
KER et al, 2012 

LEPSH, 2011 
RESENDE et 

al, 2007 
OLIVEIRA, 

2008 
KER et al, 2012 

2013 
IBGE, 2015 

2013 
IBGE, 2015 
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Quadro 1- Classes de Solos do Brasil com identificação dos atributos pedogenéticos (Fatores, 

Processos e Tipo de Formação), horizonte diagnóstico e características gerais. 

Cores dos solos de acordo com a padronização das cores das classes de 1º e 2º níveis categóricos para uso em mapas de 

solos (Sistema Brasileiro de Classificação de Solos).
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Em condição climática mais seca, o Halomorfismo é uma possibilidade pedogenética quando 

ocorre redistribuição de sais, não definindo, no entanto, nenhuma classe de solo no 1º Nível 

Categórico, mas, para os Gleissolos e Planossolos essa característica é contemplada no 2º Nível 

categórico como Sálicos e Nátricos, respectivamente. 

O relevo é o agente que controla a dinâmica da água e associado às variações nos índices 

pluviométricos desencadeiam a formação dos Gleissolos, Organossolos e Plintossolos. 

Duas classes de solos, Chernossolos e Vertissolos, estão fortemente associadas ao material de 

origem e ao clima mais seco que, interagindo, formam solos por Calcificação, diferindo presença do 

A Chernozêmico e horizonte Vértico, respectivamente. 

Quanto à translocação como processo pedogenético, o mesmo desencadeia distribuição de 

materiais dentro do perfil do solo diferenciando-se em constituição e na quantidade, originando solos 

com B textural, B plânico, B nítico (quando o material translocado for argila), B espódico (quelatos), 

A chernozêmico (carbonato de cálcio). 

A remoção de bases e sílica caracteriza uma tendência de formação do solo por Latolização que 

ocorre em condições de alta pluviosidade em consonância com o relevo plano a suave ondulado, 

favorecendo as perdas, formando os solos com B latossólico da classe dos Latossolos, sendo estes de 

maior abrangência no país. 

Os Cambissolos e os Neossolos conceitualmente são solos em início de formação com 

presença de horizonte B incipiente ou ausência de horizonte diagnóstico, respectivamente. Assim, aos 

mesmos, não foram atribuídos os Fatores de Formação mais atuantes, nem um Tipo de Formação 

específico, tendo em vista que a pedogênese dessas classes poderão prosseguir para qualquer um dos 

tipos de formação, durante a evolução do solo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os Fatores de Formação mais atuantes na gênese dos solos brasileiros são o clima e o relevo, 

responsáveis por 08 classes de solos. 

À Podzolização foi atribuída a gênese de 05 classes (Argissolo, Luvissolo, Planossolo, Nitossolo e 

Espodossolo); ao Hidromorfismo 02 (Gleissolo e Organossolo), Calcificação 02 (Chernossolo e 

Vertissolo) e, 01 por Latolização (Latossolo). 
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RESUMO 

Nesse trabalho foi desenvolvido um software didático, sendo este capaz de assessorar estudantes e 

partes interessadas durante o aprendizado de cálculos para obtenção de índices físicos do solo em 

disciplinas da área de solos de cursos de graduação em Engenharia e Agronomia. Esse auxílio é 

realizado mediante a apresentação de tabelas, gráficos e/ou equações utilizadas em todos os 

procedimentos presentes no sistema, no qual a abordagem dos resultados obtidos pode ser aferida 

passo a passo em tempo real pelo estudante, incluindo ainda a possibilidade de realizar simulações, 

para situações reais ou hipotéticas. Os índices físicos abordados são: Relação volume/peso, 

umidade; pesos específicos aparentes do solo, natural, saturado, submerso e seco; peso específico 

real, densidade relativa das partículas, peso específico da água, índice de vazios, porosidade e, por 

fim, grau de saturação. 

 

Palavras-chave: ensino de graduação, educação em solos, tecnologia da informação 

 

INTRODUÇÃO 

Há uma tendência de difusão de tecnologias aplicadas à educação, sendo esse processo, um 

vetor para uso de softwares em escolas e universidades como ferramentas didáticas. Em diversos 

países do mundo, assim como no Brasil, essas técnicas educacionais foram implementadas baseadas 

em uma abordagem integradora de conteúdo, porém, ainda não está totalmente satisfeita, uma vez 

que esse processo ainda não foi concluído, apesar de políticas educacionais terem avançado nesse 

sentido (VALENTE et al., 1999). Desse modo, ainda há necessidade de criação de soluções 

inovadoras, para alavancar essa tendência, fazendo-se uso de sistemas computacionais como 

ferramenta didática. Para SILVA, JUSTI E SAIZAKI (2016), esses softwares não devem apresentar 

apenas informações de saída, os chamados resultados, mas também, fornecer a possibilidade de 

apreciar técnicas envolvidas em cálculos, mostrando informações pertinentes, quando necessário. 

Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi desenvolver um software didático para auxiliar estudantes 

de graduação, durante o cálculo de índices físicos do solo, possibilitando a consulta de gráficos, 

tabelas e equações utilizadas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento dessa ferramenta foi utilizada o ambiente de desenvolvimento 

integrado (IDE) Lazarus 1.6.4, em conjunto com a linguagem de programação de alto nível Pascal 

orientado a objetos, seguindo boas práticas de programação, orientando sempre o usuário a respeito da 

correta utilização de equações, mostrando-as em seus respectivos formulários, através de imagens. 

A divisão da teoria aplicada ao software, e consequentemente utilizada para que o mesmo 

realize cálculos em tempo real, foi através de formulários, em onze subníveis de acordo com cada 

conceito/tema a ser abordado, conforme mostra a figura 1. 

mailto:osvaldoguedes@ufpr.br
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Figura 1: Níveis de conceitos abordados pelo software 

 

Dessa forma, foi seguida uma ordem lógica com relação a apresentação dos componentes do 

software para o usuário, assim é possível encontrar o tema que se tem em mente de forma fácil. Sendo 

que, em alguns destes são mostrados apenas conceitos, com descrição visual dos componentes, como 

é o caso do esquema de volume/peso, apresentado na figura 2. 

 

 
Figura 2: Esquema de volume/peso. 
 

Todas as equações foram utilizadas de acordo com Caputo (1975) e Pinto (2006). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O método para determinação da umidade de um solo, onde é pesado uma amostra do solo em 

seu estado natural e após ser seca em estufa a uma temperatura de 105 °C por 24 h. O resultado é 

calculado pelo sistema, e mostrado ao usuário, instantaneamente mediante a inserção dos dados: Peso 

da amostra natural e peso da amostra seca (ambos somados a tara); como demonstra a equação 1. 
ℎ% =    𝑃𝑎 . 100 =  𝑃1 . 100                     (1)              

            𝑃𝑠               𝑃2 

 

Onde,  

𝑃1 = Peso da amostra natural, somado ao peso da embalagem (Kg); 𝑃2 = Peso da amostra seca, 

somado ao peso da embalagem (Kg);    ℎ = Umidade da amostra (%); 𝑃𝑎 = Peso da água (Kg); 𝑃𝑠 = 

Peso da parte sólida (Kg). 

Esse procedimento fornece a relação entre a quantidade de água e o peso da parte sólida da 

amostra, nessa ordem, o próximo item abordado pelo software é o peso específico aparente do solo 

natural (equação 2). 
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𝑦 = 𝑃𝑡 
              Vt                       (2) 

 

Onde, 

𝑦 = Peso específico aparente do solo natural (Kg m-3); 𝑃𝑡 = Peso total (Kg); 𝑉𝑡 = Volume 

total (m³). 

O peso específico aparente do solo saturado é obtido de forma equivalente, porém o peso total 

se refere ao solo saturado e nesse caso, o peso específico aparente do solo submerso é calculado a partir 

deste primeiro, subtraindo-se o valor do peso especifico aparente da água, conforme a equação 3. 

𝑌𝑠𝑢𝑏  = 𝑌𝑠𝑎𝑡 − 𝑌𝑎 (3) 

 

Onde, 

𝑌𝑠𝑎𝑡 = Peso específico aparente do solo saturado (Kg m-3); 𝑌𝑠𝑢𝑏 = Peso específico aparente 

do solo submerso (Kg m-3); 𝑌𝑎 = Peso específico da água (Kg m-3). 

O procedimento utilizado pelo software que resulta no valor correspondente ao peso 

específico aparente do solo seco é análogo a equação do peso específico aparente do solo natural, 

substituindo apenas o peso total pelo peso das partículas sólidas. Nessa ordem o próximo item 

abordado pelo sistema é a densidade relativa das partículas que estabele uma relação entre o peso 

específico das párticulas sólidas e o peso específico da água (equação 4). 

𝛿 = 𝑌𝑔 
     𝑌𝑎                         (4) 

 

Onde, 
𝛿 = Densidade relativa das partículas (adimensional); 𝑌𝑔 = Peso específico das partículas 

sólidas (Kg m-3); 𝑌𝑎 = peso específico da água (Kg m-3); 

Seguindo a ordem, o próximo item é o índice de vazios, cujo resultado é adimensional, 

indicando a quantidadde de vazios em relação ao todo da amostra, sendo mostrado pelo software 

também em porcentagem. 

Dessa mesma forma é encontrada a porosidade, substituindo na mesma equação, os valores 

“índice de vazios” e “volume das partículas sólidas” por: Porosidade e volume total, respectivamente; 

sendo que, a porosidade revela a quantidade de volume vazio, em relação ao volume total da amostra, 

o software calcular primeiramente seu valor em decimal, e logo após, em porcentagem, também 

apresentando os dois resultados. Já o grau de saturação é obtido através do volume de água e volume 

de vazios, indicando o volume de água que preenche os vazios do solo, o resultado indicado no 

formulário do sistema é expresso em porcentagem. 

Todos os resultados obtidos podem ser visualizados de forma simplificada, através de uma 

tabela resumo (figura 5), que traz todos os valores mencionados até o momento, utilizando as 

equações conforme foram descritas acima, finalizando assim, toda a parte relacionada a cálculos de 

índices físicos presentes em seu respectivo subnível. 
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Figura 3: Formulário da tabela resumo. 

 

CONCLUSÕES 

O software se mostrou estável, apesar de ser tratar de uma versão de testes, que ainda não foi 

utilizada efetivamente como ferramenta em sala de aula. Em observações, ficaram evidentes 

vantagens relativas a: velocidade de obtenção de resultados, simplicidade de obtenção de informações 

sobre as equações e procedimentos adotados, além da capacidade de gerar comparações, variando 

apenas os parâmetros desejados para geração de uma tabela resumo ao final do processo. 
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RESUMO 

O objetivo do trabalho foi desenvolver uma ferramenta computacional didática para auxiliar 

estudantes e demais pessoas interessadas em aprender sobre os índices de consistência dos solos. Os 

procedimentos e rotinas são embasados com fundamentação teórico, abordadas pelo próprio sistema 

de ajuda integrado ao software, que permite a visualização da teoria em cada passo, disposta em 

sequência lógica para facilitar sua compreensão. Os índices abordados são: plasticidade, limite de 

consistência, limite de liquidez, gráfico de plasticidade, índice de consistência, limite de contração e 

grau de contração. 

 

Palavras-chave: plasticidade do solo; grau de contração; ferramenta computacional didática 

 

INTRODUÇÃO 

Sistemas computacionais podem ser empregados em escolas e universidade como ferramentas 

de aprendizagem, podendo fazer a diferença durante a apresentação do conteúdo. De acordo com 

SILVA, PINTO & SUBRAMANIAN (2007), softwares possibilitam ilustrar ações e, ao mesmo 

tempo podem ser ferramentas pedagógicas para o ensino, na medida em que suprem dificuldades 

existentes na compreensão de conceitos a que se destinam. Para atender essa perspectiva, os 

procedimentos teóricos podem ser dispostos de forma a estarem acompanhados de uma explicação 

breve, a respeito da teoria envolvida em cálculos apresentados ao usuário. Desse modo, o objetivo 

desse trabalho foi desenvolver uma ferramenta computacional didática, com características 

compatíveis com o supracitado, de forma a facilitar o entendimento da teoria envolvida. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento dessa ferramenta foi utilizada o ambiente de desenvolvimento 

integrado (IDE) Lazarus 1.6.4, em conjunto com a linguagem de programação de alto nível Pascal 

orientado a objetos, com a utilização de boas práticas de programação, orientando sempre o usuário a 

respeito da correta utilização de equações, monstrando-as em seus respectivos formulários, através 

de imagens, gráficos e tabelas, para uma melhor compreensão da teoria envolvida por trás do 

algoritmo, que compõe cada parte do sistema. 
Todos os métodos abordados pelo sistema podem ser visualizados no formulário principal e 

seus subníveis, que são ícones para todas as demais partes do software (Figura 1). 
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mailto:osvaldoguedes@ufpr.br
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Figura 1:Níveis de conceitos abordados pelo software. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A sessão de plasticidade e consistência é constituída por dois gráficos: um referente aos 

limites de liquidez, de plasticidade e de contração, com relação a umidade; e o outro mostra a relação 

tensão x deformação. A parte lateral direita do formulário é dedicada a fornecer ícones diretos para 

os formulários: plasticidade, limite de consistência, limite de liquidez, índice e limite de plasticidade, 

gráfico de plasticidade, índice de consistência, limite de contração e grau de contração (Figura 2). 
 

Figura 2: Formulário plasticidade e consistência. 

 

Para MONIZ et al. (2009), o limite de liquidez é utilizado para avaliar as forças de adesão e 

coesão na massa do solo em diferentes teores de água. O solo pode ser líquido, plástico ou sólido, 

segundo a sua umidade (NEVES et al., 2005). Esses dois parâmetros dão origem a um terceiro, 

cujo valor é importante para avaliação de um solo, o software apresenta tal informação em forma de 

equações e tabelas, seguindo a ordem mencionada anteriormente. De acordo com CORRÊA (1982), 

o limite de plasticidade é obtido através da diferença entra o limite de liquidez e de plasticidade, sendo 

adequado para representar o conteúdo mínimo de umidade em que o solo pode ser deformado sem 

quebrar. Tais resultados são mostrados pelo sistema (Figura 3), mediante inserção do peso da água e 

do peso do solo seco. 
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Figura 3: Limite de plasticidade. 

 

O limite de contração indica o limite de umidade para a transição entre estado semissólido e 

sólido, sendo que o seu inverso também é verdadeiro; a sua determinação é realizada pelo sistema, 

mediante a inserção do volume inicial da amostra, volume da amostra seca, peso da amostra seca e 

peso inicial da amostra úmida. Há diferenças para o limite de contração em cada tipo de solo, de 

acordo com os teores de areia, silte, argila e carbono (KONDON & JUNIOR, 1999). Essas diferenças 

podem ser encontradas de forma implícita no software, retornando o limite de contração em 

porcentagem (equação 5). 

   𝐿𝐶 =  
(𝑃𝑠−𝑃𝑠)−(𝑉1−𝑉2).𝑌𝑎 

                                        𝑃𝑠                           (5) 

Onde, 

 

𝐿𝐶 = Limite de contração (%); 𝑃1 = Peso inicial da amostra úmida (Kg); 𝑃𝑠 = Peso da amostra seca 

(Kg); 𝑉1 = Volume inicial da amostra (m³); 𝑉2 = Volume da amostra seca (m³); 𝑌𝑎 = Massa específica 

da água (kg m-3). 

O grau de contração pode ser descrito como a diferença entre os volumes: inicial e final, após a 

secagem da amostra, com relação ao volume inicial, em porcentagem. Esse é um parâmetro que 

fornece uma indicação da qualidade em que o solo em questão se encontra, porém, sem caráter 

decisivo (CAPUTO et al., 2015). As indicações de qualidade, assim como a equação e o formato de 

apresentação dos dados pelo software são apresentados na figura 4. 
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Figura 4: Formulário do grau de contração. 

 

CONCLUSÕES 

O software se mostrou estável, apesar de ser tratar de uma versão de testes, que ainda não foi 

utilizada efetivamente como ferramenta em sala de aula. Sendo assim, sua principal vantagem é a 

velocidade com que é possível obter resultados de cálculos a respeito da plasticidade e consistência 

do solo. 
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RESUMO 

A qualidade do solo tem sido avaliada a partir de medidas quantitativas. A utilização de diferentes 

equipamentos e metodologias laboratoriais requer tempo e um custo. A proposta de se medir a 

qualidade do solo visualmente a campo apresenta-se como uma estratégia relevante para reduzir o 

tempo e o os custos. A avaliação visual da estrutura do solo ou Visual Evaluation of Soil Structure 

(VESS) pode ser um indicador sensível e eficiente para inferir a campo sobre a qualidade estrutural 

e, ainda servir como suporte a pesquisadores, agricultores, extensionistas e técnicos para futuras 

melhorias ou monitoramento de manejos em diversas áreas agrícolas. O presente resumo fornece 

subsídios básicos para inferir sobre a qualidade de solos sob diferentes agroecossistemas, utilizando 

a avaliação da estrutura do solo diretamente obtida a campo. Nesse sentido, torna-se necessário a 

identificação de escores de acordo com a estrutura do solo amostrado variando de 1 (boa) a 5 

(pobre), os quais podem exigir ou não mudanças de uso e manejo do solo em curto ou longo prazo. 

 

Palavras-chave: física do solo, agregados do solo, Visual Evaluation Soil Structure 

 
INTRODUÇÃO 

Acredita-se que cientistas, agricultores, técnicos e extensionistas rurais necessitam padronizar uma 

definição do que realmente significa um solo de boa e inadequada qualidade a um nível aceitável de 

sistema de uso e manejo. A avaliação da qualidade do solo (QS) pode ser um indicador da 

sustentabilidade do uso e manejo. Dois tipos de avaliações podem ser indicados: i) as comparativas e 

ii) as dinâmicas. A comparativa é aquela na qual o desempenho dos sistemas é comparado com 

sistemas alternativos em um determinado tempo. O processo dinâmico baseia-se na avaliação do 

desempenho dos sistemas de manejo do solo ao longo de uma série temporal (LARSON, PIERCE, 

1994). Modelos envolvendo índices de QS têm integrado diferentes indicadores no processo de 

decisões de uso e manejo utilizando correlações e ou procedimentos estatísticos. De maneira geral, 

para que estes índices de forma integrada sejam conhecidos, sabe- se que ainda que é necessária a 

obtenção de equipamentos laboratoriais, tempo e recursos disponíveis. Pesquisadores da Bélgica e 

da Venezuela vêm utilizando medidas qualitativas da estrutura do solo para determinar a qualidade 

estrutural dos solos (MONCADA et al., 2014a; MONCADA et al. 2014b). No Brasil, pesquisas têm 

sido conduzidas em Latossolos, principalmente sob sistema de plantio direto (GIAROLA et al., 2013) 

e também contrastando diferentes solos, texturas e manejos (GUIMARÃES et al., 2013). Medidas 

qualitativas da estrutura do solo obtidas diretamente no campo como o VESS (Visual Evaluation of 

Soil Structure) (BALL et al., 2007) podem representar oportunidades futuras de avaliações rápidas, 

seguras, objetivas e de baixo custo para inferir sobre a QS (GUIMARÃES et al., 2017, 

TUCHTENHAGEN et al., 2018). Nesse sentido, objetivou-se apresentar de forma resumida uma 

alternativa de avaliação rápida viável e visual da estrutura do solo que possa ser indicada e adotada 

confiavelmente por agricultores e ou profissionais de diversas áreas. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

De acordo com metodologia de Ball et al. (2007), o VESS é avaliado primeiramente extraindo um 

bloco de solo com dimensões de 0,15 x 0,20 m (Figura 1) ou conforme o número de repetições 

necessárias para se atingir o objetivo especifico, devendo-se ter o cuidado de excluir toda a parte 

compactada proveniente, possivelmente do contato da pá de corte com o solo. 

 

 
Figura 1 - Extração de um bloco de solo com uma pá de corte a campo para a avaliação do VESS 

(Fonte: Penning et al., 2015). 

 
Posteriormente, o bloco é quebrado na sua posição intermediária, obedecendo suas linhas de 

fraqueza, comparando-se os agregados com a sequência de figuras e ou fotos disponíveis na 

metodologia, atribuindo um escore ou pontuação, de acordo com o tamanho, a aparência dos 

agregados de 1 a 2 cm de diâmetro, a porosidade visível e as raízes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A partir da Figura 2 apresenta-se um exemplo de quantificação do escore total a partir de 

características visuais referente à estrutura do solo. Para atribuir um escore visual (Sq), da qualidade 

da estrutura é necessário à escolha de cinco níveis, sendo Sq1 (friável), definida por agregados que 

quebram facilmente com os dedos; Sq2 (intacto), agregados facilmente rompidos com a mão; Sq3 

(firme) representada pelo rompimento da maioria dos agregados com a mão; Sq4 (compactado), 

agregados que exigem um esforço considerável para serem rompidos com a mão, e Sq5 (muito 

compactado) agregados muito difíceis de serem quebrados com a mão. Para confirmar e 

complementar o escore anteriormente definido faz-se anotações dos aspectos visuais dos agregados 

(forma e tamanho), das raízes presentes, da porosidade e da compactação para cada condição de uso 

e manejo do solo. Após, identifica-se, a partir de um escore total (Sqt), a necessidade ou não de adoção 

de interferência na área em curto ou longo prazo (Tabela 1). 

 

Figura 2 – Exemplo ilustrativo, dividido a partir de tipos de estrutura de um solo (linha horizontal) para 

obtenção de escore final (Fonte: II BSPM, 2013). 
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Em uma analise visual, utilizando a metodologia de Ball et al. (2007) obteve-se escores de 2 e 4, 

respectivamente a 0,15 e 0,10 m do bloco apresentado (Figura 2). A quantificação do escore total 

(𝑆𝑞𝑡) para cada divisão de características ou profundidade (𝑃1 𝑒 𝑃2), 𝑆𝑞1 e  𝑆𝑞2 ,  foi assim 

estabelecida: 

 

      𝑆𝑞1××𝑃1+𝑆𝑞2×𝑃2         2××15+4×10 

    𝑆𝑞𝑡 = (        2   ) ;  𝑆𝑞𝑡 = (     2     ); 𝑆𝑞𝑡 = 3,2 

 

O escore total obtido de 3,2 indica que este tipo de condição de estrutura requer melhorias em 

curto prazo, sendo estabelecida a classificação de uma pobre qualidade estrutural (Tabela 1). Solos 

com escores de 1 a 3 indicam condições ainda aceitáveis de qualidade estruturalValores de 4 a 5 

representam uma condição limitada e exigem mudanças no tipo de uso e manejo do solo (Tabela 1). 

Necessita-se ainda obter informações precisas sobre quais tipos de melhorias são necessárias para 

cada tipo de solo, uso e manejo em um determinado tempo de implantação em áreas agrícolas. 

 

CONCLUSÕES 

No exemplo apresentado obteve-se um escore de 3,2, indicando um solo com pobre qualidade 

estrutural e que necessita de melhorias em curto prazo. 

O VESS pode auxiliar na tomada de decisões e no monitoramento do manejo adequado, com 

incremento da qualidade estrutural e redução da degradação do solo em diferentes agroecossistemas. 
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Tabela 1 - Classificação da qualidade visual da estrutura do solo associada ao escore e aos manejos 

necessários para cada condição de uso e manejo do solo. 
 

Sq 
Qualidade estrutural do 

 

Manejos necessários 
 solo  

1 a 2 Bom Sem mudanças necessárias 

2 a 3 Moderado Melhorias em longo prazo 

3 a 5 Pobre Melhorias em curto prazo 

Fonte: Ball et al. (2007).   
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RESUMO 

Na natureza, o solo esta envolvido em muitos processos, e desta maneira são muitas as funções que 

ele desempenha que vão desde a construção das moradias ou para a produção de alimentos para 

suprir as necessidades básicas de alimentação humana. Portanto, devemos ter consciência da 

importância do solo para manutenção da vida, e também da necessidade do cuidado desse bem tão 

importante, que é um recurso natural passível a diversas formas e fatores de degradação. Desta 

maneira, o objetivo deste trabalho foi verificar o conhecimento dos alunos do curso de Agronomia 

sobre o que é o solo. Foi aplicado um questionário, aos alunos do primeiro semestre de Agronomia 

da Universidade Tecnológica Federal do Paraná do Campus Dois Vizinhos (UTFPR-DV). As 

respostas foram analisadas através de uma primeira leitura do questionário e após, organização das 

palavras/assuntos que aparecem com mais frequência, segundo metodologia de análise de conteúdos 

de Bardin (2011). O assunto que recebeu mais respostas totalizando 15 foi referente ao solo ser 

utilizado para a fixação, crescimento e desenvolvimento das plantas. Os alunos possuem uma visão 

de que o solo está distribuído sobre a superfície terrestre e enfatizam sobre a importância deste para 

a vida humana, e em conexão com a área da graduação, salientam referente aos nutrientes presentes 

no solo de como estes influenciam no crescimento e desenvolvimento das plantas e consequentemente 

da produção de alimentos. 

 

Palavras-chave: educação em solos, ensino, ciência do solo 

 

INTRODUÇÃO 

Para o público em geral o solo pode ser considerado apenas como a superfície da crosta terrestre, 

do qual obtemos alimentos e matéria prima. Porém o solo é algo muito mais amplo, ele é 

tridimensional, constituído por matéria orgânica, partículas minerais, ar, água e organismos 

(SAMPAIO, 2011). 

O ser humano é dependente do solo para viver, porém as pessoas além de muitas vezes não 

observar a importância deste em sua vida, não sabem também o que realmente significa o solo, e 

quais são as inúmeras e importantes funções que ele desempenha. Sua função é dar suporte às culturas 

vegetais, animais e infraestruturas terrestres, armazena água e garante a manutenção da vida no 

planeta, desempenha um importantíssimo papel na decomposição de matéria orgânica e na ciclagem 

de nutrientes, é o habitat natural de organismos, além de ser o responsável pelo fornecimento de 

matéria prima (COELHO et al., 2013). 

Por todos estes motivos, o estudo do solo é fundamental na formação de profissionais ligados à 

área de ciências agrárias, visto que durante a graduação e vida profissional o solo será a base para o 

desenvolvimento de suas atividades. A visão sobre solos destes profissionais deve ser diferenciada, 

em especial engenheiros agrônomos, que são desafiados em sua profissão diariamente a solucionar 



IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM SOLOS 
EDUCAÇÃO EM SOLOS NO MEIO RURAL:  

 ENTRE AS ESCOLAS E A EXTENSÃO 
15 a 18 de maio de 2018, Dois Vizinhos-PR 

  

 363 

empasses/problemas agrícolas. Pois independente do foco do problema a ser solucionado, seja 

deficiência nutricional do cultivo, déficit hídrico, erosão, manejo de pragas ou doenças, tudo está 

diretamente ou indiretamente ligado ao manejo do solo, e seu conhecimento é indispensável para a 

formação de um bom agrônomo. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o conhecimento dos alunos do curso de Agronomia sobre o 

que é o solo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram entrevistados 42 alunos, ingressantes no primeiro semestre do curso de Graduação em 

Agronomia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Dois Vizinhos. A faixa etária 

variou entre 16 a 38 anos, com maior concentração entre 17 e 20 anos, sendo 8 do sexo feminino e 

34 do masculino. No grupo entrevistado, 10 alunos já possuíam alguma formação de ensino médio 

profissionalizante ligadas a Técnicos em Agropecuária ou Agroecologia. 

O questionário aplicado contava com uma pergunta com opção de resposta discursiva, onde os 

entrevistados respondiam de forma escrita o que entendiam sobre “O que é solo”. As respostas foram 

analisadas através de uma primeira leitura do questionário e após, organização das palavras ou frases 

que apareceram com mais frequência, segundo metodologia de análise de conteúdos de Bardin 

(2011). Enquanto método, é um conjunto de técnicas de análise das comunicações que se utiliza de 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após leitura, foram elencadas as palavras e frases (quadro 1) que apareceram com mais frequência 

nas respostas. O assunto que recebeu mais respostas totalizando 15 foi referente ao solo ser utilizado 

para a fixação, crescimento e desenvolvimento das plantas. 

O solo com superfície terrestre foi citado em 9 respostas, salientado que o solo está distribuído por 

toda a superfície, sendo resultado de transformações que ocorrem a bilhões de anos. Com 8 respostas 

os alunos elencaram a importância de cuidar do solo e das ações que podem gerar problemas a ele, 

como contaminação e perda de fertilidade. Também com oito respostas, foram citados os elementos 

que estão no solo e da importância destes para o crescimento e desenvolvimento vegetal. A 

importância do solo para a manutenção da vida também foi um assunto citado pelos alunos, ponto 

importante, pois é necessário que eles e a comunidade em geral tenham essa consciência da 

importância do solo para a manutenção da vida e dos cuidados necessários com o manejo deste 

recurso natural tão importante. 

Na natureza, o solo esta envolvido em muitos processos, e desta maneira são muitas as funções. 

No solo ocorrem muitas reações químicas e transferências de matéria e energia, o que o faz 

responsável pela retenção de nutrientes para as plantas e organismos nele presentes, além da retenção 

de substâncias químicas e metais pesados, que poderiam ser danosas, caso atingissem o lençol 

freático. Em suma, pode-se dizer que o solo é a base para a manutenção dos recursos naturais: água, 

ar e organismos (biodiversidade). Seu uso adequado é exigência para a sobrevivência de todos os 

seres vivos (SCHULTZ et al., 2014). 
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Quadro 1. Respostas dos alunos do primeiro semestre de Agronomia da UTFPR/DV, Dois Vizinhos, 

2018 
Respostas Quantidade 

Vem sofrendo impacto, pode diminuir a produtividade/ sem um bom solo não há resultados 

positivos /afetado quando contaminado / merece uma atenção diferenciada, pois diminui seu 

potencial produtivo / o manejo correto é essencial para sua fertilidade / devemos cuidar do 

solo, inseticidas, fungicidas e agrotóxicos em geral prejudicam o solo / necessitando cada vez 

mais estudos para se otimizar o uso da terra / ter cuidado com ele não deixar mato crescer, não 

devemos passar veneno 

8 

Base da agronomia / princípio de tudo /base para toda atividade essencial na agronomia / 

para a agronomia o solo é a base 

4 

Variedade de elementos químicos que compõe / encontrado nutrientes e sais minerais e agua 

/ elemento fundamental junto com sol e água / composto com os nutrientes necessários / com 

nutrientes que auxiliam no crescimento vegetal / contém na composição minerais, detritos e 

matéria orgânica / contém várias substancias químicas / junção de vários elementos tantos 

orgânicos ou químicos 

8 

Crescimento das plantas / pode-se plantar e cultivar / plantio / possui diversas espécies e serve 

de habitat para ela / produção vegetativa do nosso meio / necessário para uma planta sobreviver 

/ terreno onde tem o cultivo de plantas anuais / onde se é plantado e as raízes se desenvolvem 

/ na agricultura é onde se planta / onde se planta sementes/ base para as plantas fornecendo 

água e nutrientes para o desenvolvimento / cultivável / favorece o desenvolvimento das plantas 

/ pode se obter uma produtividade / produzir algum tipo de massa verde. 

15 

Fonte de alimento / alimentar todos os seres humanos / plantamos alimentos para comer / 

produzimos grande parte de nossa alimentação / gera alimento 

5 

Inicio da vida, elemento fundamental para existência da vida/ Fundamental para a 

sobrevivência de todos os seres vivos / ambiente onde a vida terrestre se mantém / todos 

precisam do solo para viver / habitat para outros organismos vivos / base para a estrutura 

humana / elemento essencial para a vida / base para toda e qualquer ação humana 

8 

Decomposição das matérias orgânicas / encontra matéria orgânica / mistura de sedimentos e 

matéria orgânica / matéria orgânica compactada / que inclui matéria orgânica / uma matéria 

orgânica 

6 

Deterioração de rochas / fenômenos resultando em sua degradação / aspecto de pó / processo 

resultante do intemperismo das rochas (químico, físico e biológico) / formado pela 

fragmentação das rochas / veio da decomposição das rochas / camada rica em minérios, 

oriundos de rochas 

8 

Superfície sólida / superfície que ocorre em diferentes meios / resultado de várias 

transformações sofridas pela terra há milhões de anos e encontra-se mais externamente a sua 

superfície / que não se limita apenas a sua superfície está presente em todo o lugar / cobertura 

que reveste o planeta terra camada mais superficial da crosta / disposição sólida da biosfera / 

parte da crosta terrestre / toda superfície sólida que recobre o planeta / uma superfície solida 

9 

Chão, terra / solo é terra / parte utilizável da nossa terra 3 

Meio utilizado para aplicar a agricultura / preparado de várias maneiras para a agricultura / 

base para a produção do campo / camada com muita importância principalmente para 

agricultura 

4 

Todo lugar onde pode andar na terra / lugar no qual pisamos / se encontra abaixo de nossos 

pés / pisamos 

4 

São partículas unidas de areia, silte e argila / pedregoso / arenoso 3 
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CONCLUSÕES 

Conclui-se que os alunos possuem uma visão de que o solo está distribuído sobre a superfície 

terrestre e enfatizam sobre a importância deste para a vida humana, e mais em conexão com a área 

da graduação, salientam referente aos nutrientes presentes no solo de como estes influenciam no 

crescimento e desenvolvimento das plantas e consequentemente da produção de alimentos. 
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RESUMO 

O solo é um recurso natural de extrema importância para o desenvolvimento da vida humana. Muitas 

pessoas não sabem responder a pergunta sobre “o que é o solo”, portanto, expor as pessoas a este 

questionamento faz com que elas reflitam sobre a resposta e também sobre a importância que o solo 

tem para suas vidas, e da necessidade de cuidados que este recurso necessita. Desta maneira, o 

objetivo deste trabalho foi verificar o conhecimento das pessoas sobre o que é o solo, através de um 

questionário. Foram entrevistadas trinta pessoas e divididos em três grupos, sendo pertencentes 10 

pessoas a cada grupo: 1- profissionais com formação acadêmica (em áreas não agrárias), 2- 

profissionais sem formação acadêmica, e 3: acadêmicos do primeiro semestre do curso se 

agronomia. Para o grupo 1 e 2 os entrevistados são residentes no município de Dois Vizinhos - PR, 

e para o grupo 3, são alunos do primeiro semestre de Agronomia da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná, campus Dois Vizinhos (UTFPR- DV). As respostas foram analisadas através de 

uma primeira leitura do questionário e após, organização das palavras/assuntos que aparecem com 

mais frequência, segundo metodologia de análise de conteúdos de Bardin. A definição do que é o 

solo é muito similar para ambos os grupos, sendo baseada no cotidiano dessas pessoas, porém, é 

evidenciado que o conhecimento do solo será sempre uma importante estratégia para promoção de 

estudos ligados a Educação em Solos que objetivem sua conservação. 

 

Palavras-chave: ciência do solo, ensino de solos, importância do solo 

 
INTRODUÇÃO 

Segundo Almeida (2005) a formação do solo se dá a partir da decomposição das rochas, por meio 

de um conjunto de processos físicos, químicos e biológicos, que podem ser denominados 

intemperização. Todos esses processos atuam em conjunto e são responsáveis pela pulverização da 

rocha em partículas menores, resultando em frações de material e dimensões ou granulometria 

variável, responsáveis pela formação dos diferentes tipos de solo. 

Deste modo, considerando o solo como um sistema natural e não apenas uma unidade sem 

interação com os outros elementos, é fundamental o conhecimento sobre o seu funcionamento, 

utilidades e importância para fins de manejo, para não haver a perda de solos. Assim possui a 

capacidade de inserir os conceitos de solos na sociedade, trazendo o despertamento e valoração do 

mesmo, para a manutenção da vida (TOMAS, MOUREAU, 2016) Desta maneira, a Educação em 

Solos busca conscientizar as pessoas da importância do solo em sua vida. Nesse processo educativo, 

o solo é entendido como componente essencial do meio ambiente, essencial à vida, que deve ser 

conservado e protegido da degradação (MUGGLER et al., 2006). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o conhecimento sobre o que é o solo, para diferentes grupos 
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de pessoas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram entrevistadas trinta pessoas e divididos em três grupos, sendo pertencentes 10 pessoas a 

cada grupo: 1- profissionais com formação acadêmica (em áreas não agrárias), 2- profissionais sem 

formação acadêmica, residentes no município de Dois Vizinhos, Paraná, com faixa etária de 

24 a 40 anos para ambos os grupos; e 3- acadêmicos do primeiro semestre do curso de Agronomia da 

UTFPR-D, com faixa etária de 16 a 25 anos. O questionário aplicado consistia em uma única questão 

discursiva sobre “O que é solo?”. 

A análise das respostas obtidas foi analisada através de uma primeira leitura do questionário e 

após, organização das palavras ou assuntos que apareceram com mais frequência, segundo 

metodologia de análise de conteúdos de Bardin (2011). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os grupos 1 e 2, embora distintos, apresentaram respostas genéricas semelhantes quando 

perguntou-se sobre “O que é solo para você?”. Para o grupo 1, as respostas mais encontradas foram: 

importância e/ou necessário para a vida, local onde ocorrem plantio e desenvolvimento das plantas e 

crosta/superfície da terra (3). 

Enquanto que para o grupo 2, os resultados mais observados foram: local onde cultivamos/crescem 

as plantas/animais (6), e camada da terra e chão (3). 

Salientou-se em ambos os grupos, sua definição como camada superficial da crosta terrestre, que 

de fato o é, porém sem uma visão real em relação as características do solo, como rochas de formação, 

cor, partículas (areia, silte e argila), porosidade, constituição de água, matéria orgânica e mineral, ar 

e microrganismos presentes (COELHO, et. al., 2013). 

O grupo 3, por sua vez, apresentou respostas específicas quanto a origem, formação, importância 

e processos de degradação do solo. As respostas mais frequentes deste grupo foram: degradação de 

rochas, e impactos pelo manejo incorreto do solo e base para a agronomia (3), degradação de matéria 

orgânica , base para o cultivo de plantas (2). 
Ou seja, podemos inferir que os estudantes possuem também respostas parecidas com o grupo 1 e 

2 no sentido do cultivo de plantas, da importância para a sobrevivência e da constituição de matéria 

orgânica, porém trazem respostas diferentes no sentido de matéria prima, ecossistemas e fonte de 

energia. 

Através do conhecimento do que é o solo, este adquire diferentes significados para diferentes 

usuários. Por exemplo, para um geólogo ou um engenheiro, o solo é apenas sedimentos de rocha. O 

hidrólogo pode observar o solo como uma reserva de armazenamento que interfere no balanço hídrico 

de uma bacia hidrográfica. Enquanto o ecologista talvez se interesse somente pelas propriedades do 

solo que influenciam o crescimento e a distribuição das plantas e dos animais. O produtor rural, 

obviamente se interessa pelas muitas maneiras que cada solo influencia a colheita e a saúde dos 

animais (WHITE, 2009). 
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Quadro 1. Respostas dos diferentes grupos sobre o que é o solo, Dois Vizinhos, 2018 

Grupo 1- Profissionais com Formação Acadêmica Quantidade 

Grande importância para a vida na terra, bens naturais mais importante, necessária para 

a vida humana na terra (importância)/Onde se inicia cada ser vegetal, local propício 

para o plantio, essencial para o desenvolvimento de plantas e animais (plantas)/ 

Superfície terrestres construída por camadas, camada superficial da crosta terrestre, 

superfície da terra 

3 

Decomposição de matéria orgânica e água/ Composto orgânico originário de rochas e 

plantas/Composição de diversas partículas de matérias como fragmentos 

rochosos/Composição de microorganismos que vivem nele/ Contribui para nossa 

sobrevivência/ Fonte de nutrientes/ Base para tudo /Contribui para alimentação e 

também para o uso de matéria prima/ Solo é a terra/ Onde tudo esta construído 

1 

Grupo 2 - Profissionais sem formação Quantidade 

Local onde crescem as plantas / habita a vida vegetal ou animal/ local onde plantamos 

/ plantamos e cultivamos/ plantamos e colhemos /serve para fazer plantações e criar 

animais 

6 

Nada mais que uma camada não muito espessa superior a crosta, uma camada da 

superfície da terra, superfície terrestre/ Chão que pisamos / onde pisamos/ chão 

3 

É tirado nosso alimento, colhemos alimentos / Essencial a nossa sobrevivência, coisas 

essenciais a sobrevivência/A terra, terra onde andamos, é a terra/ local onde construímos 

casas, construímos 

2 

Constituído por material orgânico/ É aonde vivemos/ É a coisa mais importante/ 

Fornece serviços ambientais para manutenção da biodiversidade 

1 

Grupo 3- Alunos do curso de agronomia Quantidade 

Vem sofrendo impacto, pode diminuir a produtividade, sem um bom solo não há 

resultados positivos, afetado quando contaminado/ Deterioração de rocha, fenômenos 

resultando em sua degradação, aspecto de pó / Base da agronomia, principio de tudo, 

base para toda atividade essencial na agronomia 

3 

Variedade de elementos químicos que compõe, encontrado nutrientes e sais minerais e 

agua/ Crescimento das plantas, pode-se plantar e cultivar/ Decomposição das matérias 

orgânicas, encontra matéria orgânica 

2 

Base do pais, de renda e produção do campo/ Solo rico é vida, solo pobre é morte/ Toda 

extensão territorial da terra, presente em todo lugar se estende por uma longa quantidade 

de território/ Matéria prima / fonte de energia/ Fonte de alimento/ Inicio da vida/ 

Fundamental para a sobrevivência de todos os seres vivos/ Superfície sólida/ construir 

/ Chão, terra/ Extensão de vários ecossistemas 

1 

 

 

CONCLUSÕES 

Conclui-se que a definição do que é o solo é muito similar para ambos os grupos, sendo baseada 

no cotidiano dessas pessoas, ou do que é visualizado diariamente por este público, porém, o que todas 

estas pessoas necessitam perceber é que o solo é um bem essencial para suas vidas, e este é passível 

de degradação, além de ser um recurso que possui um fator de renovação lenta e necessita que a 

população seja consciente sobre a melhor maneira de ocupá-lo e manejá- lo, ficando assim 

evidenciada que o conhecimento do solo será sempre uma importante estratégia para promoção de 

estudos ligados a Educação em Solos que objetivem sua conservação. 
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RESUMO 

A classificação de solos desempenha um papel primordial em diversas áreas da ciência, tendo maior 

ênfase no que tange às ciências agrárias. O conhecimento do tipo de solo estudado é essencial 

quando se pensa em adequação de uso, manejo e conservação de solos e na produção de espécies. A 

classificação de solos, em função das suas especificidades restringe-se muito ao conhecimento de 

especialistas e ao conhecimento acadêmico - uma vez que é disciplina básica de alguns cursos de 

graduação e pós-graduação - e demanda prática e expertise, por isso, muitas vezes é tida como uma 

tarefa laboriosa para o especialista. Tendo em vista tal cenário, o presente trabalho objetiva 

desenvolver um sistema especialista para classificação de solos baseado em Lógica Fuzzy, visando 

incentivar os acadêmicos ao uso da ferramenta e a desmistificar a complexidade de utilização do 

SiBCS. Inicialmente, serão levantados atributos que permitam a classificação de três tipos de solos, 

todos presentes no câmpus Dois Vizinhos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR: 

Neossolo Litólico, Cambissolo Háplico e Latossolo Vermelho. Tal sistema tem como objetivo 

contribuir com a difusão do conhecimento de classificação de solos e aplicação de ferramentas 

computacionais que visam automatizar e auxiliar a tarefa do especialista. Posteriormente, os 

atributos serão inseridos na Lógica Fuzzy e testados para a adequação dos resultados. Os testes 

serão realizados em sala de aula, com acadêmicos do 4o período do curso de Engenharia Florestal. 

Espera-se com este trabalho conscientizar os alunos sobre a importância do conhecimento dos solos 

e sua aplicação prática. 
 

Palavras-chave: Sistema Brasileiro de Classificação de Solos; Atributos; Horizontes. 
 

INTRODUÇÃO 

O solo que classificamos é uma coleção de corpos naturais, constituídos por partes sólidas, líquidas 

e gasosas, tridimensionais, dinâmicos, formados por materiais minerais e orgânicos que ocupam a 

maior parte do manto superficial das extensões continentais do nosso planeta, contém matéria viva e 

podem ser vegetados na natureza onde ocorrem (EMBRAPA, 2006). 

Segundo (POCOJESKI, 2012), em decorrência de atender a atual e futura demanda por alimento, 

tornando a produção dos mesmos mais sustentáveis e produtiva ao mesmo tempo, aumenta a 

necessidade de se entender cada vez melhor a distribuição dos solos na paisagem, a variabilidade de 

seus atributos, seus potenciais e suas limitações. Sendo que no decorrer das últimas décadas muitas 

pesquisas foram realizadas objetivando demonstrar quais são os tipos de solos mais ou menos 

propícios para o uso de acordo com suas aptidões. 

Os solos não são iguais, podendo se diferir quanto a textura, profundidade, teor de matéria 
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orgânica, armazenamento de água, entre outros. Cada tipo de solo tem aptidão diferente, e o uso 

inadequado causa sua degradação e a recuperação é lenta e onerosa (CAMPOLIN et al., 2007). 

Visando esta dificuldade em ordenar inúmeras variações presentes nas mais diversas classes e 

características de solo, desenvolveu-se um sistema taxonômico de classificação, denominado: 

Sistema Brasileiros de Classificação de Solos (SiBCS), tomado como referência e aberto para 

atualização e inserção de novas categorias, fato este decorrente da constante modificação, 

intemperização e ação humana sobre o meio. 

O sistema taxonômico consiste em uma chave de classificação complexa de características 

presentes nos solos, denominados de horizontes diagnósticos e 4 níveis categóricos, cada qual com 

seus grau de especificidade chegando em seu último nível com diferenciação de uma simples 

característica ou presença de algum material orgânico, contudo essa classificação essencial para 

qualquer atividade realizada no meio é restrita ao uso de especialistas na área e acadêmicos, por conta 

da grande complexidade e conhecimento teórico de termos, características e habilidade prática para 

identificação de elementos mensuráveis. 

A classificação engloba um vasto conhecimento, desde o domínio prático, coleta de informações 

a campo, morfologia interna na qual descreve a anatomia do solo e morfologia externa que relata o 

ambiente, sendo a morfologia em geral a determinação de horizontes com a abertura de trincheiras 

no solo e análise da paisagem, cada horizonte denominado “O”, “H”, “A”, “E”, “B”, “C” e “R”, com 

características definidas, horizonte orgânico de boa e má drenagem, horizonte mineral, aluvial, 

horizonte com intensa transformação pedogenética, substrato rochoso, cerosidade, presença de 

plintitas entre outros. A análise laboratorial química e física é fundamental para todo o processo de 

identificação, desta recebendo uma série de dados, seja teor de matéria orgânica, nutrientes presentes, 

proporção de areia, silte e argila, saturação por bases, teor de óxidos de ferro. Este vasto campo de 

informações é composto por uma série de 38 atributos e uma análise físico química de solos, sendo 

algumas características citadas anteriormente, dados utilizados para toda classificação sendo as 

características citadas especificamente para mensuração do horizonte diagnóstico superficial. 

De modo geral, a classificação de solos de acordo com o SiBCS é uma atividade que demanda 

conhecimentos específicos e destreza prática. Uma vez dispondo das informações necessárias inicia-

se uma busca comparativa com o sistema taxonômico, tarefa essa que, além de laboriosa é passível 

de subjetividade. Frente a esses aspectos e buscando tornar a classificação mais ágil, sistemas 

especialistas se mostram uma abordagem interessante para tal problema. Na ciência da computação, 

há um grande número de teorias que permitem o desenvolvimento de sistemas cuja especialidade é 

moldada baseada nos conhecimentos humanos. Do ponto de vista da classificação dos solos onde as 

informações necessárias para classificação não são determinísticas, ou seja, não possuem um valor 

discreto que representa totalmente uma característica (levando a um cenário de incerteza), o conceito 

de lógica multivalente se mostra útil e eficaz para o problema de classificação baseado em informações 

não discretas. Também conhecida como Lógica Fuzzy ou lógica nebulosa, tal teoria tem como 

premissa básica o tratamento de incertezas (Ross, 2009). 

Baseado na problematização da classificação de solos e, tendo em vista os conceitos fundamentais 

de um sistema de inferência fuzzy, o proposto trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema 

especialista para classificação de solos, sendo assim, objetiva-se uma automatização do conhecido 

método taxonômico de classificação. Além de contribuir para a simplificação do processo de 

classificação de solos, a ferramenta possui relevância educacional, tecnológica e inovadora, uma vez 

que possui natureza multidisciplinar e caráter inovador na busca por mobilidade, agilidade e 

confiabilidade na tarefa taxonômica. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

O desenvolvimento de um SIF é baseado fundamentalmente na escolha de variáveis de entradas 

que, de acordo com um conjunto de regras desenvolvidas através do conhecimento especialista, se 

relacionam com variáveis de saída, neste caso, se relacionam com os possíveis tipos de solo avaliados. 

Sabe-se que o Neossolo é um solo pouco evoluído, com ausência de horizonte B e com 

predominância de material de origem. É portador de material mineral, caracterizado pela presença de 

fragmentos de rocha, matéria pouco intemperizada, rochas grandes em termos de proporção areia, 

silte e argila não apresentando uma diferença de horizontes com predomínio da mesma característica 

mineral em todo perfil e pequena camada de solo argiloso a qual não é possível fazer classificação. Já 

o Cambissolo é caracterizado pela presença de material mineral e com um horizonte B incipiente. 

Sendo um horizonte B incipiente aquela camada de solo pouca intemperizada, ou seja, com presença 

de fragmento mineral, sem alteração física e química, mas mensurável de acordo com o ganho de 

coloração do solo, sendo quantitativamente mensurado por: relação molecular SiO2/Al2O3 (Ki) na 

fração argila maior do que 2,2; CTC argila de 17 cmolc/kg de argila. Por fim, o Latossolo define-se 

por ser altamente evoluído, laterizado, rico em argilominerais 1:1 e óxidos de ferro e alumínio. São 

virtualmente desprovidos de minerais primários ou secundários menos resistentes ao intemperismo, e 

têm capacidade de troca de cátions da fração argila, inferior a 17cmol/kg de argila sem correção para 

carbono. Tendo em vista parâmetro de quantificação se dá pela homogeneidade dos horizontes, sendo 

o horizonte A mensurável pela espessura com cerca de 150 cm e Horizonte B pouco modificado em 

relação ao interior com cerca de 200 cm a 300 cm de espessura. 

Baseado nos conceitos de classificação supracitados, as variáveis do SIF bem como o conjunto de 

regras de inferência serão modeladas buscando, para cada conjunto de informação de entrada, uma 

saída (classificação) adequada de acordo com o SiBCS. 

 
RESULTADO E DISCUSSÃO 

A Figura 1 mostra de forma simplificada o sistema proposto. O SIF será responsável por 

classificar o primeiro nível categórico baseado na extração de características de amostras de solo. 

Uma vez dispondo das características (variáveis de entrada do SIF), ocorre a etapa de fuzzificação, 

que nada mais é do que a modelagem das variáveis baseado nas premissas da lógica fuzzy. Nessa 

etapa também ocorre a modelagem das variáveis de saída (possível níveis categóricos). Dispondo das 

variáveis de entrada e saída, é proposto um banco de regras que se baseia tanto no SiBCS e na 

expertise do especialista (as regras são de extrema importância e possuem característica heurística, ou 

seja, emulam o conhecimento humano). Então, após a inferência entre variáveis de entrada e saída de 

acordo com o banco de regras, faz-se necessária a etapa de defuzzificação, que pode ser compreendida 

como uma tradução das informações disponíveis no universo fuzzy para informações contidas no 

universo analítico. Finalmente, um relatório é gerado informando as possíveis saídas do SIF, ou seja, 

uma classificação inicial das amostras coletadas. 
 
 

Figura 1- Esquemático do sistema proposto. 
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CONCLUSÕES 

O presente trabalho apresenta um caráter multidisciplinar, aproxima duas áreas (inteligência 

artificial e ciências agrárias) na busca pela classificação de solos. Dispondo de um sistema 

especialista, a tarefa de classificação se torna mais rápida e menos laboriosa, principalmente do ponto 

de vista do especialista responsável pela classificação. Além disso, o sistema possui potencial didático, 

buscando facilitar o entendimento e o estudo dos conceitos da classificação de solos. 
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RESUMO 

O solo é um recurso natural essencial para a realização de diversas atividades que influenciam no 

meio social e econômico, e que está sendo cada vez mais degradado por agentes físicos e mecânicos. 

Os solos brasileiros possuem uma diversidade de cores que podem ser usadas como alternativa de 

baixo custo na pintura das casas e de artefatos, além de popularizar conceitos sobre o solo. A 

geotinta pode ser desenvolvida de forma prática e com o uso de diferentes cores de solo encontrado 

no meio ambiente. O trabalho tem como objetivo desenvolver uma tinta sustentável utilizando do 

recurso natural solo. O experimento foi realizado na UFCG no Campus de Pombal em um depósito 

cedido para fase de teste da tinta sustentável. A geotinta foi aplicada em uma parede de tijolos que 

continha apenas uma camada de cal. Foram utilizados solos de diferentes cores coletados em 

diferentes regiões. A tinta foi aplicada, e se manteve em observação durante um determinado tempo 

para padronização e calibração da metodologia e verificação de sua durabilidade e aderência. 

Durante o período de observação a cor empregada não sofreu variância. Dessa forma, concluiu-se 

que a geotinta atendeu aos requisitos de durabilidade e de boa aderência, sem perder sua tonalidade inicial 

mesmo exposta a diferentes condições climáticas. 

 

Palavras-chave: Cor do solo; Sustentabilidade; Meio ambiente 

 

INTRODUÇÃO 

O contato do homem com os recursos naturais nos tempos modernos se dá a partir do conceito de 

que a natureza é uma virtude que está disponível para ser usufruída. Em uma visão histórica, a 

vinculação da natureza, fundado por essa concepção, resultou a degradação dos recursos naturais 

(MUGGLER et al., 2006). 

A evolução da sociedade traz a oportunidade de aperfeiçoar as habilidades humanas, porém, por 

um lado é apontado como um grande percussor da degradação dos recursos naturais do meio 

ambiente. No contexto ambiental, nota-se que os recursos naturais estão sendo usufruídos de forma 

desenfreada, necessitando assim de ações práticas que possam atender as necessidades do ser humano 

de forma sustentável (VITAL et al., 2014). 

O solo é um recurso natural essencial para a realização de diversas atividades que influenciam no 

meio social e econômico, e que está sendo cada vez mais degradado por agentes físicos e mecânicos. 

A importância do solo ainda é desconhecida por uma grande massa, devido à falta de disseminação 

de conceitos. 

Os solos brasileiros possuem uma diversidade de cores que podem ser visíveis a olho nu sem 

dificuldade. Porém, pode-se ser comprovada essa variedade de cores a partir do sistema Munssel de 
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cores (MUNSELL SOIL COLOR COMPANY, 1950). A cor do solo pode ser utilizada como 

ferramenta para popularizar conceitos de solos, e distingui sem tanta dificuldade. 

Assim, visto a necessidade de utilizar os recursos naturais de formas sustentáveis, e que possa 

ajudar a atender as necessidades da sociedade, principalmente aquelas que são mais carentes e que 

precisam de alternativas práticas que estão ao seu alcance com um custo baixo, o trabalho tem como 

objetivo desenvolver uma tinta sustentável utilizando do recurso natural solo. Essa Geotinta pode ser 

desenvolvida de forma prática e com o uso de diferentes cores de solo encontrado no meio ambiente. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi realizado na Universidade Federal de Campina Grande no Campus de Pombal 

em um deposito cedido para fase de teste da tinta. A geotinta foi aplicada em uma parede de tijolos 

que continha apenas uma camada de cal virgem. Foram utilizados solos de diferentes cores coletados 

em diferentes cidades da região semiárida. Para obtenção da geotinta utilizou-se proporções solo, 

água e cola até se obter a consistência desejada. A aplicação foi feita no mês de outubro de 2017, e 

observada até o mês de fevereiro de 2018, onde a parede que estava utilizando-se para calibração foi 

exposta a diferentes variações climáticas sob a ação de sol e chuva. A figura 1 mostra a aplicação 

feita no mês de novembro. 

Figura 1 - Aplicação da Geotinta 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A tinta foi aplicada, e se manteve em observação durante alguns meses para obter padrões de 

calibrações em relação a sua durabilidade e aderência. Durante o mês de novembro foi um período 

de estiagem e de grande incidência de raios solares, e a cor empregada não sofreu variação dos 

padrões de cores. Porém, isso não garantia que a Geotinta seria de uma alternativa eficaz. Assim, foi 

esperado até o mês de fevereiro de 2018, mês em que na região ocorreram grandes eventos 

pluviométricos. Então, ao passar esse período foi possível notar que a aderência e a cor se mantinham 

bem vigorosas (figura 2 e 3). Com o propósito de expandir essa ideia para a comunidade externa, 

tivemos a visita da Escola Municipal Maria de Lourdes de Lima, localizada no município de Mato 

Grosso-PB (figura 4) que pode ter o contato com essa experiência, e ao mesmo tempo a escola ficou 

na expectativa de que a geotinta demonstrasse bons resultados no interesse de aprender a técnica e 

emprega-la em suas residências. 
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Figura 2 - Imagem em novembro de 2017             Figura 3 - Imagem em fevereiro de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Visita da Escola Municipal Maria de Lourdes de Lima 

 

CONCLUSÕES 

Podemos concluir que a Geotinta atendeu aos requisitos de durabilidade e de boa aderência, sem 

perder sua tonalidade inicial mesmo exposta a fortes variações climáticas. Assim como, representa 

uma prática sustentável que vem a contribuir com as necessidades da sociedade e que pode ser 

desenvolvida em qualquer região de uma forma sustentável, sendo uma alternativa de utilização na 

região semiárida. Os estudantes que tiveram contato com a geotinta mostraram-se surpresos, e 

agradados pela alternativa sustentável, trazendo o questionamento se poderiam aplicar em suas 

próprias residências. Sendo alcançado o objetivo da atividade de desenvolver uma tinta à base de solo 

sustentável e aplicável nas condições de nossa região. A geotinta é uma nova ideia de propagar a 

importância do solo no nosso cotidiano. 
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RESUMO 

A degradação do solo é uma das causas de diminuição da produção agrícola e da qualidade 

ambiental. A qualidade do solo é atribuída em função do equilíbrio entre os atributos químicos, 

físicos e biológicos do solo. Atualmente, os problemas físicos do solo estão em evidência, 

principalmente devido à compactação do solo, escoamento superficial de água, erosão e 

contaminação de cursos d'água, trazendo prejuizos ao meio ambiente e produção agricola. O 

objetivo dessa proposta é auxiliar produtores rurais a diagnosticar a qualidade física dos solos 

mostrando a importancia do mesmo para uma produção mais sustentavel. 

 
Palavras-chave: física do solo, macroporosidade, microporosidade, densidade do solo 
 

INTRODUÇÃO 

O solo é base para a existência e sobrevivência da maior parte dos seres vivos, é um dos 

elementos essenciais para o desenvolvimento da espécie humana, com papel fundamental para o meio 

ambiente, tendo importância muitas vezes desconsiderada e desvalorizada. Assim, é necessário que 

se desenvolva uma “consciência pedológica” sobre os agricultores, a partir de um processo educativo 

que mostre uma visão de sustentabilidade na relação homem-natureza. (MACHADO; MUGGLER; 

SOBRINHO, 2006). O sistema de plantio direto está associado à agricultura conservacionista de 

forma a contribuir para conservação do solo e da água, aumento da eficiência da adubação, 

incremento do conteúdo de matéria orgânica do solo, aumento na relação benefício/custo, redução do 

consumo de energia fóssil e do uso de agrotóxicos, mitigação da emissão dos gases de efeito estufa e 

contribuição para o aumento da resiliência do solo. 

A preocupação com compactação do solo em sistemas de plantio direto ainda gera 

vários questionamentos quanto à sustentabilidade do sistema e a necessidade ou não de escarificação 

mecânica. A física do solo aborda diversas características e propriedades de extrema importância para 

o manejo do solo. A busca por indicadores da qualidade física de solos agrícolas tem aumentado 

muito o interesse por essa área, que por muito tempo vinha tendo papel secundário na produção 

agrícola. As limitações físicas ao pleno desenvolvimento as plantas e os impactos ambientais, 

decorrentes de uma estrutura do solo comprometida pelo seu uso excessivo, contribuíram para que a 

física do solo voltasse novamente a ter a importância que sempre deveria ter tido (KLEIN, 2012). 

Propriedades físicas como porosidade, densidade do solo e fluxo de água no solo são 

influenciadas pela estrutura do solo (AZEVEDO E DALMOLIN, 2004). Esta por sua vez, ao 

contrário da textura, pode ser modificada pelo manejo empregado, sofrendo grande influência de 

práticas agropecuárias, podendo melhorá-la ou degradá-la (KLEIN, 2012). Com o avanço de novas 

tecnologias, veio acompanhado o aumento do peso de maquinas e implementos agrícolas, e também 

aumento da intensidade de uso do solo. Com isso aumentou os danos causados sobre o solo, 

principalmente sobre os atributos físicos (compactação), diminuindo a capacidade de infiltração de 

agua, disponibilidade de nutrientes e agua, afetando o crescimento radicular e o volume de solo 

explorado pelas raízes. (AGÊNCIA NOTISA, 2005). 

Uma das formas de minimizar esses problemas, seria atravez da educação, do ensino de solos, 
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fazendo estudos que unem tanto a comunidade universitaria, escolas, a sociedade, e principalmente 

os agricultores, que trabalham diretamente em contato com o solo(ROCHA, TIZ & CUNHA, 2010). 

Assim o projeto "Solo Compactado?" tem o objetivo de auxiliar no diagnóstico da qualidade 

física de solos de propriedades agrícolas da região de Guarapuava e incentivar o uso de boas práticas 

de manejo e conservação do solo. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 Em conjunto com Secretaria de Agricultura do Município e outras Empresas Agropecuárias 

da região, visa-se identificar produtores rurais dispostos a participar do diagnóstico da física do solo. 

Além desses, outras produtores que mostrarem interesse (por exemplo, pai, vô, tio, etc. de acadêmicos 

de agronomia) também podem participar do projeto. Também já participaram/participam do projeto 

os acadêmicos da disciplina optativa do curso de Agronomia "Qualidade Física do Solo e Crescimento 

Vegetal", os quais tem um trabalho em grupo que consiste em realizar as análises físicas do projeto 

"Solo Compactado?", o que geralmente acontece em uma propriedade da família de algum acadêmico 

do grupo. Até o momento, dois acadêmicos realizaram o trabalho de conclusão de curso (TCC) 

também em propriedades rurais visando avaliar a qualidade física do solo, integrando a equipe 

executora do projeto. 
As atividades dos projeto iniciaram-se em outubro de 2016. Após seleção dos agricultores, 

onde os mesmos acompanhavam o trabalho, e eram orientados de como identificar sinais de 

degradação no solo e como evita-los e mostrando como era realizado o diagnóstico da qualidade do 

solo de talhões da propriedade, avaliando-se os seguintes atributos do solo: 

- Densidade e porosidade do solo (macro, micro e porosidade total). Esses atributos serão 

determinados de acordo com metodologia proposta por EMBRAPA (1997) e Fidalski et al. (2008). 

- Resistência solo à penetração: Será utilizado penetrômetro eletrônico Falker modelo PLG1020 

(FALKER, 2009). 

- Estrutura do solo. Será avaliada por meio da metodologia da avaliação visual do solo - VESS (Soil 

Evaluation of Soil Structure), descrita em Guimarães et al. (2011). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Até o momento, foi realizado o diagnóstico da qualidade física do solo por meio de coleta de 

amostras indeformadas em 23 áreas de produtores da região (Tabela 1). Nessas mesmas propriedades 

também foi realizada a analise de penetrometria para verificar a resistência do solo à penetração do 

sistema radicular. Em outras 20 propriedades foi realizado a avaliação visual da estrutura do solo 

conforme descrito por Guimarães et al. (2011). 

 

TABELA 1 - Número de propriedades atendidas pelo projeto "Solo Compactado?" e as respectivas 

avaliações de qualidade física do solo realizadas. Guarapuava, 2017. 
 

    Tipo de avaliação da qualidade física do solo 
Número de

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 propriedades 

Avaliação de densidade e porosidade do solo 23 

Avaliação de Resistência à penetração - Penetrometria 23 

Avaliação Visual da Estrutura do solo (VESS) 20 
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As áreas de cada produtor foram analisadas individualmente e nos casos que havia problemas 

de compactação foram indicadas práticas de manejo possíveis de serem utilizadas para minimizar os 

problemas e mostrando para cada produtor a importancia da conservação do solo, visando contribuir 

no meio ambiente como um todo. 

 

CONCLUSÕES 

Com base na avaliação do diagnóstico da qualidade física do solo é possível ter-se maior 

precisão na recomendação da necessidade de alguma prática de intervenção, caso haja problemas de 

compactação do solo e mostrar ao produtor a importância de iniciativas de educação em solos na 

região, de projetos de extensão universitária, que visão contribuir para a busca de valores como 

conservação, desenvolvimento da consciência ambiental e formação de professores e profissionais da 

área. Tendo como foco a conservação do solo para otimizar o sistema agricola e minimizar os 

problemas de degradação do solo. 
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RESUMO 

Dentre os fatores naturais que interferem na agricultura temos o solo o clima e o relevo, sem dúvida, 

o clima é o que exerce maior influência no desenvolvimento da agricultura, pois ela é uma atividade 

altamente dependente de fatores climáticos, como temperatura, pluviosidade, umidade do solo e 

radiação solar. Este sistema tem por finalidade o cultivo conservacionista que envolve todas as 

técnicas recomendadas para aumentar a produtividade, conservando ou melhorando continuamente 

o ambiente. O objetivo do trabalho foi disseminar informação para alunos do 1º e 3º ano do Ensino 

Médio da Escola Estadual Albino Tavares localizada no Projeto de Assentamento (PA) Nova 

Amazônia, sobre a importância da conservação dos solos juntamente com a influência do clima sobre 

a agricultura. Durante o trabalho foi ministrado uma palestra cujo o título era: Efeitos da Instalação 

do Sistema de Plantio Direto (SPD) sob o Clima. O propósito desta apresentação foi obter dados 

sobre o nível de conhecimento dos alunos em relação ao tema, no qual utilizou-se um questionário 

com cinco questões, sendo aplicado após a palestra. Os dados coletados serão apresentados neste 

trabalho. 

 

Palavras-chave: Conscientização; Clima; Solo; Sistema de Plantio Direto – SPD 

 
INTRODUÇÃO 

Entende-se que para a agricultura, a conservação do solo é um preceito fundamental para a 

manutenção da temperatura e da matéria orgânica. Segundo Júnior, Camargo, Wendling (2011) o uso 

de implementos agrícolas (grade aradora) provoca desestruturação do solo percebendo-se que ao 

longo do tempo ocorrem quedas na produção e áreas com erosão, tendo como motivo o pé de grade, 

fenômeno que impedi o desenvolvimento normal do sistema radicular, e dificulta a infiltração da agua 

das chuvas que começam a escorrer superficialmente carregando a parte mais fértil do solo, 

favorecendo a erosão laminar e mais tarde um possível assoreamento de um curso d’ água. 

Diante disso, é notável a importância da educação e conscientização em todos os âmbitos sociais. 

Observa-se também a falta de informações a respeito da importância da conservação dos solos durante 

o início da formação educacional, o que dificulta a disseminação e incentivo para resolver este 

problema e fortalecer a agricultura. 
Dentre os fatores naturais que interferem na agricultura temos o solo o clima e o relevo, sem 

dúvida, o clima é o que exerce maior influência no desenvolvimento da agricultura, pois ela é uma 

atividade altamente dependente de fatores climáticos, como temperatura, pluviosidade, umidade do 

solo e radiação solar (SANTOS, 2012). 

Visto o atual problema com o aquecimento global e a elevação da temperatura em determinadas 

regiões do país, busca-se alternativas para atenuar o problema. Uma opção que tem crescido muito e 

apresentado resultados positivos é o Sistema de Plantio Direto – SPD. 

A semeadura direta é uma das práticas mais antigas da agricultura. O Sistema de Plantio Direto, 

entretanto, começou a ser desenvolvido na década 1970, com o surgimento do herbicida Paraquat, 
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que veio substituir o preparo do solo no controle das plantas daninhas. No Brasil, as regiões de Castro 

e Ponta Grossa, no Paraná, foram as que apresentaram maior crescimento inicial do sistema, por 

iniciativas dos produtores rurais (EMBRAPA, 1998). 

Este sistema tem por finalidade o cultivo conservacionista que envolve todas as técnicas 

recomendadas para aumentar a produtividade, conservando ou melhorando continuamente o 

ambiente (EMBRAPA, 1998). Fundamenta-se em três fatores: o mínimo revolvimento, manutenção 

do solo coberto durante todo o ano, seja por palhadas ou por plantas vivas e por último a diversificação 

de culturas (rotação, sucessão ou consorciação). Uma boa cobertura do solo no Sistema de Plantio 

Direto, tem três benefícios principais: reduzir o impacto da gota da chuva na superfície do solo, 

reduzindo assim a perda de água e solo por erosão; a manutenção da temperatura numa faixa ideal 

para as plantas, que não seja muito quente e nem muito fria; a diminuição da perda de água por 

evaporação. 

Considerando as atuais mudanças climáticas é importante apresentar opções de cultivo que visa a 

conservação dos solos e consequentemente do meio ambiente como um todo. Com isso o objetivo 

deste trabalho foi disseminar informação através de uma palestra sobre uma alternativa para a 

conservação dos solos que é o Sistema de Plantio Direto para alunos do 1º e 3º ano do Ensino Médio. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi desenvolvido por discentes do curso Tecnologia em Agroecologia da Escola 

Agrotécnica (EAgro), Universidade Federal de Roraima (UFRR), através do projeto “Educação em 

Clima e Solos”, buscou-se na disciplina de climatologia desenvolver palestras para alunos do ensino 

fundamental de escolas da rede estadual de ensino. 

A delimitação do tema a ser abordado foi feita com base em problemas locais, e que os alunos da 

disciplina e professores julgaram ser importante conscientizar. 

Foi desenvolvido um questionário contendo 5 perguntas de múltipla escolha com 4 opções (A, B, 

C, D). Os mesmos foram aplicados após a execução da palestra. O intuito foi verificar a efetiva 

absorção dos conhecimentos abordados na palestra. As perguntas contidas no questionário, são as 

seguintes: 1- O que seria o sistema de plantio direto? 2- Quais desses são requisitos para implantação 

do sistema de plantio direto? 3- Quais destes são benefícios do sistema de plantio direto? 4- Qual o 

clima mais favorável para o sistema de plantio direto? 5- Quais dos fatores climáticos influenciam 

mais na implementação do SPD? 

Foi selecionada para aplicação da palestra a Escola Estadual Albino Tavares, localizada no Projeto 

de Assentamento (PA) Nova Amazônia situada no município de Boa Vista/RR. Estiveram presentes 

22 alunos do ensino médio. A escolha da escola foi realizada pela localização em área de 

assentamento rural, com predomínio de filhos de pequenos agricultores. 

Após realização da palestra, os dados foram agrupados por pergunta e por nível de ensino (1° ano 

e 3° ano). Os dados foram tabulados e as análises feitas com auxílio do programa Word 2016 e 

expressos em gráficos de percentual. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados obtidos de acertos e erros da primeira a quinta questão, são respectivamente: 1- 54,5% 

de acertos e 45,5% de erros; 2- 36,3% de acerto e 63,7% de erros; 3- 100% de acertos e 

0% de erro; 4- 45,4% de acertos e 54,6% de erros; 5- 54,5% de acertos e 45,5% de erros (Figura 1). 

É importante informar que, dos 16 questionários aplicados, apenas 11 foram entregues pelos alunos 

para a contabilização dos dados, devido a imprevisto ocorridos. 
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Figura 1- Resultado do questionário quanto aos acertos e erros. 

 

Com a execução do trabalho e os dados obtidos é notável a deficiência de informações e 

orientações nas escolas com relação à conservação dos solos. Segundo Tecchio, Macagnan (2006) no 

livro Solo: Útero do planeta terra, o solo, o clima, a água, o sol, o ar são alguns dos elementos 

indispensáveis para a continuidade da vida no planeta. O solo é um organismo vivo que contempla 

uma diversidade enorme de espécies que devem permanecer em equilíbrio dinâmico. Levando em 

consideração essas palavras fica nítido a importância da educação de solos nas escolas independe do 

ano escolar. 
Para melhor compreensão do tema abordado na palestra é necessário que o aluno tenha um 

conhecimento prévio das disciplinas que envolvam as ciências da natureza voltados para sua região. 

Uma vez que os recursos utilizados, como os livros didáticos são elaborados de acordo uma visão 

geral do país, sem apresentar particularidades de cada região. Segundo Vessentini (2008) afirma que 

o livro didático é confeccionado sem levar em conta as diversidades sociais ou regionais, podendo 

distanciar o aluno do assunto abordado. 

 

CONCLUSÕES 

Com este trabalho foi possível perceber um déficit na educação quanto à preservação dos recursos 

naturais, com ênfase ao manejo e conservação do solo. Vale ressaltar que o trabalho foi de grande 

importância pois obtivemos resultados significativos para uma futura melhoria do ensino em relação 

a preservação dos recursos naturais. Esta melhoria consiste na elaboração de: palestras, seminário e 

feiras científicas. Essas alternativas, além de fortalecer a produtividade  tem como princípio a 

conservação e enriquecimento natural do solo. 
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RESUMO 

A região Sudoeste do Paraná possui sua economia baseada na agricultura familiar, sendo de suma 

importância a adoção de técnicas que visem o aumento da produção de forma sustentável. Deste 

modo, o objetivo do trabalho foi a implantação e avaliação de uma unidade demonstrativa (UD) de 

plantas de cobertura estivais em diferentes épocas de semeadura, bem como promover a visitação 

do público externo pela realização de tardes de campo, com enfoque na difusão de técnicas de manejo 

e conservação do solo na região. As espécies de plantas de cobertura foram semeadas em cinco 

épocas, sendo iniciado no mês de novembro e finalizado no mês de março, intercaladas a cada trinta 

dias. Por ocasião da floração de cada época de semeadura realizava-se a avaliação da produção de 

matéria seca (MS) e posteriormente determinação do teor de nitrogênio (N) nos tecidos para 

quantificar a capacidade de ciclagem de N. Os dados obtidos foram divulgados nas tardes de campo 

realizadas desde o ano de 2010, totalizando até o presente momento oito edições. A participação de 

produtores rurais e técnicos mostrou-se baixo o que contrapõe o objetivo da própria atividade que é 

divulgar ao público externo. Os dados apresentados aos produtores permitem definir épocas e 

espécies a serem adotadas no campo como forma de produção de MS e adição de N ao solo. As 

tardes de campo servem como importante ferramenta de divulgação do conhecimento sobre plantas 

de cobertura e formas de manejo para melhorar a qualidade do solo. 

 

Palavras-chave: Extensão rural, plantas de cobertura, conservação do solo 

 

INTRODUÇÃO 

A ciência do solo possui como desafio a sustentabilidade agrícola e assumindo que, para se ter 

uma agricultura sustentável é necessário um manejo sustentável, que está ligado as práticas de manejo 

e conservação do solo que os agricultores adotam, especialmente os de base familiar. Para tanto, é 

necessário aproximar o conhecimento gerado no meio cientifico do saber acumulado pelos 

agricultores. 

A economia da região sudoeste do Paraná está baseada na agricultura familiar, com mais de 90% 

das propriedades com área inferior a 50 hectares. Devido à importância da agricultura familiar para a 

região é importante estudar técnicas que visam o aumento de produção de forma sustentável. Plantas 

de cobertura de solo são fundamentais em sistemas de rotação de culturas, devido aos seus benefícios 

e potencial de produção de matéria seca (MS) e ciclagem de nitrogênio (N), porém o conhecimento 

sobre a adaptação dessas espécies na região é limitado. 

Atualmente, a utilização de plantas de cobertura do solo está limitada a algumas espécies de 

inverno, predominantemente poáceas. Porém, existem espécies adaptadas para utilização nos meses 

de janeiro a março, período chamado “safrinha”, que são as denominadas de espécies de cobertura 

do solo de verão, preferencialmente se forem espécies da família das fabáceas, fixadoras de N, que 

disponibilizarão esse nutriente para cultura seguinte, o que pode incrementar a produtividade das 

culturas e resultar em uma menor dependência de insumos externos (ZIECH 2016). 

No entanto, a validação dessas tecnologias é pouco pesquisada na região, não tendo indicações de 

mailto:cassolc@alunos.utfpr.edu.br
mailto:paulocesar@utfpr.edu.br
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qual a melhor época de semeadura, quantidade de MS e ciclagem de N por essas plantas em função 

da época de semeadura. Sendo essencial para o desenvolvimento da agricultura sustentável na região, 

o desenvolvimento de projetos que promovam a inovação tecnológica, por meio da experimentação, 

validação e disponibilização de tecnologias apropriadas à agricultura familiar, na região Sudoeste do 

Paraná. 

O objetivo do trabalho foi à implantação e avaliação de uma unidade demonstrativa (UD) de 

plantas de cobertura estivais em diferentes épocas de semeadura, e promover a visitação do publico 

externo pela realização de Tardes de Campo, com enfoque na difusão de técnicas de manejo e 

conservação do solo na região Sudoeste do Paraná. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo vem sendo conduzido desde o ano de 2010 na Estação experimental da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Campus Dois Vizinhos, sob um Latossolo Vermelho 

(EMBRAPA, 2013) com textura muito argilosa (773 g kg-1 de argila, 224 g kg-1 de silte e 3 g kg-1 de 

areia). O clima da região é Cfa (subtropical úmido) sem estação seca definida, com temperatura média 

do mês mais quente de 22°C, (ALVARES et al., 2013). A montagem da UD foi decorrente de projeto 

aprovado junto ao CNPq no Edital MCT/CNPq/MDA/SAF/Dater No033/2009 Chamada 2 – Inovação 

tecnológica que desenvolva ações de experimentação, validação e disponibilização de tecnologias 

apropriadas à agricultura familiar denominado “Manejo do solo em agricultura familiar com uso de 

plantas de cobertura” Para formação da UD utilizaram-se originalmente 10 diferentes espécies de 

fabáceas de verão como plantas de cobertura: crotalária juncea (Crotalaria juncea L.), lab-lab 

(Dolichos lablab), feijão de porco (Canavalia ensiformes), guandu arbóreo (Cajanus cajans L.), 

guandu anão (Cajanus cajans L.), mucuna preta (Mucuna aterrima), mucuna cinza (Mucuna 

pruriens) e mucuna anã (Mucuna deeringiana). Cada espécie era semeada em parcela de 20m2 (5x4m) 

para cada época. A semeadura das plantas de cobertura nos anos de 2010-2016 ocorreu nesse formato 

sempre com cinco épocas implantadas ao redor do 15º dia de cada mês com inicio em novembro e 

término no mês de março. Em 2016 devido a necessidade de mudança da área da UD foram 

suprimidas as espécies de crotalária spectabilis (Crotalaria spectabilis) e crotalária ochroleuca 

(Crotalaria ochroleuca), passando a UD a contar com oito espécies. Também foram suprimidas as 

semeaduras de novembro e março com base nos resultados obtidos nos seis primeiros anos de 

condução das UD. 

Para estimar a produção de matéria seca produzida pelas plantas utilizou-se um quadrado metálico 

com dimensões de 0,5m x 0,5m, totalizando 0,25m2 para as espécies de hábito prostrado e o corte de 

um metro linear de plantas para aquelas de hábito arbustivo ereto. O material coletado era seco em 

estufa de circulação forçada de ar, com temperatura de ±55°C por 48 horas, até peso constante, e, 

obtido o peso da matéria seca, extrapolando para hectare. 

As análises de tecido vegetal para determinação dos teores de N nas plantas de cobertura eram 

realizadas através de digestão e destilação por semi-micro Kjeldahl com metodologia descrita pela 

Embrapa (2009). A capacidade de ciclagem de N por hectare era calculada em função do teor de N 

em g/kg da MS, multiplicado pela produção de MS de cada espécie em cada época de semeadura. 

Para cada ano foram realizadas as tardes de campo para apresentação de resultados para a 

comunidade em geral sem custos de inscrição. Para isso foram encaminhados convites para 

cooperativas, órgãos de assistência técnica, prefeituras municipais e demais entidades do setor 

agropecuário. As tardes de campo foram realizadas sempre nos meses de maio até meados de junho 

para poder acompanhar o melhor potencial produtivo das culturas, sendo registradas como atividades 

de extensão junto a Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias da UTFPR. Para essas 

ocasiões os dados técnicos obtidos foram apresentados e debatidos com os participantes. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A UD foi instalada ininterruptamente a partir do ano de 2010, até o presente momento. Durante as 

tardes de campo foram apresentados dados como os sintetizados nas tabelas 1 a 3 referentes aos três 

últimos anos conduzidos em cinco épocas e os dados referentes ao novo delineamento da UD (safra 

2016-17) (Tabela 4) os quais foram debatidos com os participantes dos eventos. Foram destacadas 

durante as visitações os aspectos relativos a quantidade de matéria seca (Tabela 1) onde percebe-se 

que a maior produtividade de biomassa ocorre no mês de novembro, sendo ainda dentro de uma faixa 

considerada como ideal até o mês de fevereiro.A eliminação da semeadura de dezembro no 

delineamento atual foi devido ao fato dessa época não ter possibilidade de inserção em sistemas 

produtivos por concorrer com a safra principal e a época de março por conta dessa época apresentar 

abaixo de 10% do potencial da cultura de produção de MS (Tabela 2). Outro ponto destacado foi o N 

fixado (Tabela 3) que varia de 250 kg N ha (mais de 500 kg de uréia) para o feijão de porco em 

novembro e um potencial ainda dessa mesma espécie de fixar 400 Kg de uréia por hectare (180 kg N 

ha-1ano-1) ainda no mês de fevereiro. 
 

Tabela 1: Épocas de semeadura de plantas de cobertura em cada ano safra. 
Safra 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Épocas de semeadura  Semeadura de espécies de cobertura de verão 

1º época de plantio(I) 18/11/2013 13/11/2014 23/11/2015 

2º época de plantio(II) 16/12/2013 18/12/2014 18/12/2015 

3º época de plantio(III) 14/01/2014 13/01/2015 15/01/2016 

4º época de plantio(IV) 17/02/2014 20/02/2015 15/02/216 

5º época de plantio(V) 24/04/2014 16/03/2015 14/03/2016 

 

Tabela 2. Média de matéria seca dos três anos de cultivo. 
Época de semeadura I       II III IV V 

Espécies  Média dos três anos de semeadura (Mg ha-1)  

Crotalária Juncea 12,24 9,27 4,02 3,31 1,24 

Lab Lab 9,12 6,3 3,61 2,77 0,8 

Mucuna Cinza 8,03 6,17 3,67 2,69 0,48 

Feijão de Porco 8,12 8,21 4,81 4,45 1,01 

Guandu Arbóreo 11,08 8,51 5,26 2,16 0,4 

Guandu Anão 14,59 8,91 4,75 2,49 0,79 

Crotalária Spectabilis 6,73 4,49 2,49 2,73 0,43 

Mucuna Preta 9,03 7,13 4,83 2,77 0,55 

Mucuna Anã 8,84 7,29 4,79 2,38 0,9 

Crotalária Ochroleuca 5,35 6,29 3,38 2,93 1,15 

 

A participação do público foi em média ao redor de 80 participantes ao longo desse período. 

Destaca-se a baixa participação de profissionais do setor agropecuário e predominância de estudantes 

da região. A exceção da primeira ocasião (2011), quando houve a participação de 22 profissionais no 

evento e do terceiro ano (2013) devido a convênio com uma cooperativa na região resultando em 

participação de cerca de 40 produtores rurais, nos demais anos o número de profissionais e técnicos 

não ultrapassou 15 pessoas, demonstrando a dificuldade da inserção desses participantes dentro de 

atividades realizadas na instituição. 
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Tabela 3. Potencial de ciclagem de N das espécies de cobertura do solo no ano de 2016. 
Época de semeadura I          II III IV V 

Espécies  Potencial de ciclagem de nitrogênio (kg ha-1)  

Crotalária juncea 130,34 92,29 34,96 48,78 31,76 

Lab lab 129,99 143,64 28,19 81,24 30,11 

Mucuna cinza 145,65 231,16 154,98 89,14 21,16 

Feijão de porco 254,01 249,23 162,47 181,95 47,66 

Guandu arbóreo 255,30 255,19 208,58 111,62 23,87 

Guandu anão 227,84 227,48 99,84 86,15 13,06 

Crotalária spectabilis 101,80 99,14 62,89 50,24 8,17 

Mucuna Preta 185,41 251,3 150,56 94,5 27,02 

Mucuna anã 208,36 203,88 78,32 62,73 16,18 

Crotalária ochroleuca 106,45 121,66 52,44 35,18 9,56 

 

Tabela 4. Produção de matéria seca das plantas de cobertura cultivadas em três épocas. 
Época de Semeadura 21/12/2016 11/01/2017 15/02/2017 

Espécie  Matéria Seca em Mg/ha-1
  

Crotalária juncea 7,1 3,1 1,7 

Guandu arbóreo 14,7 6,6 2,8 

Guandu anão 13,5 3,0 1,6 

Lab-lab 4,6 4,2 3,1 

Mucuna cinza 4,1 3,1 1,1 

Mucuna preta 5,0 2,5 1,9 

Mucuna anã ND* 3,6 1,2 

Feijão de porco 11,2 11,0 3,9 

*não determinado, espécie em fase de maturação quando da avaliação em 05/05/2017. Fonte: Peruzzolo, 2017 

 

CONCLUSÕES 

As tardes de campo servem como importante ferramenta de divulgação do conhecimento sobre 

plantas de cobertura e formas de manejo para melhorar a qualidade do solo. 

A procura por esse tipo de atividade pelos produtores rurais e técnicos é baixo o que contrapõe o 

objetivo da própria atividade que é divulgar ao público externo. 

Os dados apresentados aos produtores permitem definir épocas e espécies a serem adotadas no 

campo como forma de produção de biomassa e adição de N ao solo. 
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RESUMO 

Os processos erosivos hídricos estão presentes em grande parte das áreas agrícolas da região 

Sudoeste Paranaense gerando impactos negativos ao solo e ao meio ambiente. Grande parte dos 

produtores possuidores de áreas agrícolas com o problema não conhecem formas adequadas de 

minimização da erosão em suas áreas. Como proposta de melhoria, a Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná – Campus Dois Vizinhos em parceria com a Empresa Gaio Agronegócios, 

oportunizaram junto ao evento agrícola anual ENTEG (Encontro Tecnológico da Gaio), 

demonstração prática de um simulador de erosão portátil, demonstrando erosão do solo em 

diferentes formas de ocupação, mostrando aos produtores rurais a importância de conservar o solo. 

Foram utilizados quatro tipos de solo, sendo de mata nativa, reflorestamento de eucalipto, sistema 

plantio direto e sistema plantio convencional. Foi apresentado a erosão no solo e os sedimentos 

produzidos no solo protegido ou não por material orgânico original. O objetivo de apresentar ao 

produtor os efeitos negativos da erosão e a importância de proteger o solo foi surpreendente, pois 

os produtores rurais visualizavam os processos erosivos em tempo real, tomando conhecimento do 

volume de sedimentos levados pela erosão. Observavam que um correto manejo do solo minimiza os 

processos erosivos. O produtor rural após o evento se sensibiliza para a busca de alternativas em 

sua propriedade agrícola para eliminar os processos erosivos e assim garantir maior 

sustentabilidade. 
 

Palavras-chave: erosão hídrica, sustentabilidade agrícola, manejo agrícola, planta de cobertura. 

 
INTRODUÇÃO 

A erosão do solo pode causar diversos impactos negativos ao solo, ao sistema produtivo e ao meio 

ambiente. Dentre esses impactos negativos estão a perda de nutrientes carreados pela água erodida, 

perda de solo propriamente dita, assoreamento de córregos, perda produtiva das culturas agrícolas 

(BERTOL et al., 2003), diminuição do lucro do produtor rural e também aumento dos custos com 

recuperação das áreas erodidas. São várias formas de prevenir-se uma erosão, sendo elas rotação de 

culturas, plantio em nível, curvas de nível, manutenção da cobertura vegetal (palha) sobre o solo e 

também evitar revolver o solo (OLIVEIRA et al., 2012). Além disso, manter áreas declivosas cobertas 

com vegetação nativa são importantes para a redução da erosão. O produtor agrícola é ciente da erosão 

do solo e dos prejuízos causados, porém não tem o real conhecimento técnico e visual do volume de 

solo arrastado pela erosão. O simulador de erosão portátil entra como uma ferramenta para melhor 

exemplificar os processos erosivos de modo prático e visual. 

Como a região sudoeste paranaense possui relevo um relevo entre ondulado e forte ondulado, há 

presença de processos erosivos em várias áreas agrícolas, sendo um problema para os sistemas 

produtivos e ambientais. Com isso, o objetivo deste trabalho foi transmitir à produtores rurais de Dois 

Vizinhos e região, conhecimentos científicos e práticos sobre erosão de solos, através de um 

simulador de erosão. 

mailto:lucas_tlink@hotmail.com
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MATERIAL E MÉTODOS 

A ação de extensão foi realizada com a parceria da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

com a Gaio Agronegócios, no evento intitulado ENTEG (Encontro Tecnológico da Gaio), realizado 

na Cerealista Gaio, comunidade de São Luís, Dois Vizinhos, Paraná, nos anos de 2013 e 2014. O 

evento contou com a participação de, além da Universidade, de empresas de implementos agrícolas, 

empresas produtoras de sementes, fertilizantes e defensivos agrícolas, além de instituições financeiras 

e empresas do ramo pecuário. O público alvo foram principalmente os agricultores e pecuaristas de 

Dois Vizinhos e região, porém conta com a presença de acadêmicos de ensino superior, alunos de 

ensino básico e público em geral. 

O assunto abordado em ambos os eventos foi a conservação do solo, mostrando efeito da agregação 

do solo e da cobertura vegetal sobre o solo, além dos benefícios da adoção do plantio direto e da 

manutenção de espécies florestais em áreas mais declivosas, pois grande parte das áreas agrícolas e 

pecuárias da região Sudoeste Paranaense sofrem com processos erosivos. Para apresentar o processo 

erosivo e também o transporte de solo de forma didática ao público, foi utilizado um simulador de 

erosão portátil (BRANDELERO et al., 2013). O equipamento simulador era composto de canos 

encaixados uns aos outros, oito calhas para abrigar os solos simultaneamente, posicionados em 

diferentes declividades. Nas extremidades inferiores das calhas existia um reservatório de garrafa 

plástica transparente para serem visualizados os sedimentos. O mesmo foi apresentado utilizando 

quatro diferentes tipos de solo: solo proveniente de mata nativa, com vegetação característica da 

região (Mata Atlântica); solo proveniente de reflorestamento de eucalipto, em ponto de corte para 

lenha; solo proveniente de sistema de plantio direto com histórico de 10 anos; e solo proveniente de 

sistema de plantio convencional, com ultimo manejo de subsolagem com posterior gradagem; sendo 

todos os solos coletados na área de campo da universidade. Os mesmos solos foram aplicados laminas 

de água por pulverização com bicos individuais sob cada calha. Cada uso do solo apresenta-se com e 

sem cobertura original (proteção). 

Os tipos de solo foram colocados nas suas respectivas calhas do simulador (Figura 1), sendo 

organizados em solo com material orgânico e solo sem material orgânico (Figura 2). Os materiais 

orgânicos utilizados foram os presentes em cada sistema onde o solo foi coletado. 
 

 

 
Figura 1 – Simulador de solos para fins didáticos. Dois Vizinhos, PR, 2018. 
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Figura 2 – Simulador de erosão de solos com seus respectivos tratamentos. Da esquerda para a direita: 

plantio convencional com palha, plantio convencional sem palha; plantio direto com palha, plantio 

direto sem palha; floresta plantada de eucalipto com palha, floresta plantada de eucalipto sem palha; 

mata nativa com palha, mata nativa sem palha. Dois Vizinhos, PR, 2018. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observou-se muita satisfação dos produtores rurais na demonstração da erosão junto ao 

equipamento, mostrando conhecimentos científicos de forma prática e aplicada. Os produtores rurais 

em grande parte são carentes de informação científica útil para suas propriedades, e a problemática 

aumenta quando essas são informações básicas para a propriedade. Além disso, escutavam atentos 

sobre as informações referentes aos fatores que afetam a erosão hídrica do solo, como declividade, 

agregação do solo, rotação de culturas, plantas de cobertura e curvas de nível. Além disso, realizavam 

perguntas sobre como melhor organizar sua propriedade, interferindo o mínimo possível na dinâmica 

produtiva e econômica da propriedade. Os produtores sentiram-se preocupados e ao mesmo tempo 

motivados em proteger o que lhes dá o sustento: o solo. 

Além dos produtores, o simulador de erosão despertou curiosidade de estudantes do ensino 

superior e ensino básico, além do público em geral presente no evento (Figura 3). 
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Figura 3 – Demonstração do simulador de erosão à produtores rurais e público em geral. Dois 

Vizinhos, PR, 2018. 

 

CONCLUSÕES 

O uso do simulador de erosão de solos portátil sensibilizou os produtores rurais sobre a 

problemática da erosão do solo e pode ser usado como mais uma ferramenta para difundir o 

conhecimento de solos junto a eventos agropecuários. 
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RESUMO 

A manutenção da fertilidade química, física e biológica do solo é influenciada pela adoção ou não 

de plantas de cobertura. Porém, o produtor rural é resistente ao uso de plantas de cobertura, pois a 

mesma pode coincidir com culturas comerciais. Deste modo, o departamento técnico da Cooperativa 

Coasul, filial Dois Vizinhos, tem disseminado a importância de se conservar o solo através da adoção 

de plantas de cobertura, educando os produtores rurais e incentivando que os mesmos passem seus 

conhecimentos e experiências à outros produtores. O trabalho foi realizado com cooperados da 

Coasul, através de palestras técnicas e educacionais,  e também com o contato direto com o produtor 

na propriedade, divulgando sobre os benefícios da conservação do solo e recomendando diferentes 

plantas de cobertura para as suas áreas rurais, de acordo com a necessidade de cada área e de cada 

época. Os resultados foram surpreendentes tanto para os cooperados, pois estes tomaram 

conhecimento da conservação do solo de modo teórico e prático, gerando alterações significativas 

nos sistemas agrícolas. 

 

Palavras-chave: educação de solos, cobertura vegetal, conservação do solo, transmissão de 

conhecimento, assistência técnica. 

 

INTRODUÇÃO 

A utilização de plantas de cobertura nos sistemas agrícolas é de suma importância para a 

manutenção da fertilidade química, qualidade física e atividade biológica dos solos. Além disso, 

várias plantas de cobertura possuem efeito mecânico e alelopático à plantas daninhas, impedindo a 

germinação e emergência das mesmas (FERNANDES, BARRETO, EMÍDIO FILHO, 1999), 

diminuindo o uso de herbicidas ao seu controle. Dentro de cada especificidade, as plantas de cobertura 

incorporam carbono no sistema e também ciclam nutrientes (ANDRADE et al., 2009), aumentando 

a produtividade dos cultivos agrícolas comerciais posteriores à sua utilização (ZIECH et al., 2016). 

Também, reduzem o impacto da gota da chuva, evitando o selamento superficial e evitando a 

ocorrência de erosão hídrica (WISCHMEYER, 1973). 

Porém, o uso de plantas de cobertura muitas vezes coincide com culturas comerciais (milho 

safrinha, feijão safrinha e trigo) e, devido à pressão econômica do sistema, são deixadas de lado. 

Concomitante a isso, a falta de difusão dos conhecimentos sobre plantas de cobertura e seus 

benefícios não é passado ao produtor rural. Com isso, os agrônomos e técnicos agrícolas da Coasul 

Dois Vizinhos têm transmitido seus conhecimentos sobre as mesmas, através de palestras e 

assistência técnica, sensibilizando, conscientizando e incentivando os produtores rurais à utilização 

das mesmas. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

A sensibilização e conscientização à utilização de plantas de cobertura foram realizadas com 

agricultores cooperados à Coasul Dois Vizinhos, através de palestras técnicas, educacionais e com o 

contato direto na propriedade nos anos de 2016 e 2017. O intuito era a manutenção de material vegetal 

sobre o solo e também diminuição dos processos erosivos na região, além de melhorar aspectos de 
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fertilidade, biologia e física do solo. O incentivo ao uso das plantas de cobertura se dá na janela 

outono/ inverno, onde o solo fica somente com a palha da cultura antecessora, que é milho ou soja, 

esta principalmente. As plantas de cobertura outonais que incentivou-se semear foram principalmente 

milheto (Pennisetum americanum) e trigo mourisco (Fagopyrum esculentum), visando a semeadura 

de trigo (Triticum aestivum) ou, no caso de algumas áreas de milheto, ocupar o inverno inteiro e 

semear soja no início do zoneamento. Já no inverno, incentivou-se semear nabo forrageiro (Raphanus 

sativus), aveia preta (Avena strigosa) ou aveia branca (Avena sativa), além do consórcio de nabo 

forrageiro com aveia preta, antecedendo a cultura do milho (Zea mays) ou soja (Glycine max). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Logo no início da comunicação os produtores ficaram sensibilizados perante os problemas 

abordados nas palestras técnicas e com contato direto na propriedade, pois os mesmos visualizavam 

os processos erosivos e a compactação do solo, como degradante do solo e também como limitante 

produtivo. Os mesmos ficaram preocupados com o montante de solo perdido, o que gastam para repor 

esses nutrientes perdidos via solo e a água, e também o que estão deixando de produzir por área. A 

partir disso começaram os trabalhos de recomendação técnica, adotando- se um manejo de solo com 

plantas de cobertura, levando-se em consideração o período que o solo estaria em pousio. A seguir 

são abordadas alguns manejos realizados nas áreas produtivas, de acordo com cada especificidade. 

Em áreas que possuíam problemas com compactação e baixa quantidade de material orgânico 

optava-se por uso de milheto ou trigo mourisco. As Figuras 1 e 2 representam áreas de dois 

cooperados Coasul, onde ambas foram semeadas milheto e trigo mourisco com posterior trigo de 

inverno. 
 

Figura 1 – A: milheto semeado após a colheita da soja; B: trigo semeado em cobertura de milheto. 

Dois Vizinhos, Paraná, 2018. 
 
 

 
Figura 2 – A: trigo mourisco semeado após a colheita de soja; B: trigo semeado em cobertura de trigo 

mourisco. Dois Vizinhos, Paraná, 2018. 
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Também, pensando em evitar processos erosivos, descompactar solo, ciclar nutrientes e preparar 

para a cultura seguinte, foram indicados aos produtores o cultivo de plantas de cobertura no inverno, 

sendo utilizado o consórcio de nabo forrageiro e aveia preta solteiros ou em consórcio. Na Figura 3 

visualiza-se a área de um cooperado, onde há o consórcio de nabo forrageiro e aveia preta e também 

o seu manejo. Já na Figura 4 está o processo de semeadura em cima dessas coberturas de inverno, 

garantindo ótima plantabilidade e excelente desenvolvimento da cultura comercial. 
 

Figura 3 – A: consórcio de nabo forrageiro + aveia preta; B: manejando consórcio de nabo forrageiro 

+ aveia preta com madeira. Dois Vizinhos, Paraná, 2018. 
 

Figura 4 – A: semeadura de milho em cobertura vegetal de nabo forrageiro; B: semeadura de soja em 

cobertura vegetal de aveia preta. Dois Vizinhos, Paraná, 2018. 

 
Alguns produtores optaram por não utilizar plantas de cobertura, ficando nítido o efeito do solo 

descoberto, com ampla variedade de plantas daninhas durante o inverno e também no 

desenvolvimento da cultura comercial, como pode-se ver na Figura 5. 
 

Figura 5 – A: resteva de soja durante o inverno com grande população de plantas daninhas; B: soja 

semeado em resteva de milho silagem com presença de buva. Dois Vizinhos, Paraná, 2018. 
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O produtor agrícola sente-se satisfeito com a adoção das práticas conservacionistas, que, além de 

aumentar a produtividade e rentabilidade da sua propriedade agrícola, melhoram a qualidade do solo, 

diminuindo problemas indesejáveis que tem em sua área agrícola, principalmente compactação de 

solo e erosão. Além disso, os produtores se auto assumem a responsabilidade de passar a experiência 

e o conhecimento para produtores que não participaram da sensibilização e conscientização. 

 

CONCLUSÕES 

A experiência em trabalhar com produtores rurais é muito gratificante e agrega muito no 

conhecimento do engenheiro agrônomo, principalmente quando trata-se de assuntos delicados em 

relação aos processos produtivos. A sensibilização e conscientização foram aceitas acima do 

esperado, tendo uma aceitação das ideias com posterior manejo. Assim, abre-se oportunidades para 

ampliar a difusão extensionista e educacional sobre os cuidados do solo e a importância da utilização 

das plantas de coberturas. 
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RESUMO 

O uso da tensiometria e de curvas de retenção de água para o manejo da irrigação são essências 

para a aplicação correta da água. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi a transferência de 

tecnologia aos produtores para utilização da tensiometria e da curva de retenção de água para o 

manejo racional da irrigação de pastagem, visando o aumento na produtividade de leite. Para o 

desenvolvimento do projeto foram selecionadas cinco unidades de referência (UR) na produção de 

leite da região do Sudoeste do Paraná, que já vinham sendo assistidas pela EMATER. Foram 

realizadas coletas de amostras de solo para análise de macro e microporosidade, densidade do solo 

(Ds), análises granulométricas e densidade de partícula (Dp). Com isto foi possível aplicar 

pedofunções, sendo um método de baixo custo e eficiente para obter a curva de retenção de água 

(CRA) utilizada para o manejo da irrigação. Nas mesmas áreas foram instalados tensiômetros para 

o controle do momento de irrigar, e os produtores receberam treinamento sobre o uso dessa 

tecnologia para a aplicação correta da água nas pastagens. 

 

Palavras-chave: tensiometria, curva de retenção de água, pedofunções 

 
INTRODUÇÃO 

A irrigação de pastagens tem sido uma tecnologia adotada pelos produtores de leite do Sudoeste 

do Paraná, para aumento de produtividade, principalmente em períodos de estiagem. Mas o manejo 

da irrigação está sendo feito de forma empírica, sem controle, o que ocasiona excesso ou falta de 

água, não atingindo o objetivo do investimento feito. 

O conhecimento das propriedades hidráulicas do solo é um importante passo no entendimento do 

processo da dinâmica de água no solo, para adequação do manejo e aumento de produtividade 

agropecuária. A determinação da curva de retenção de água no solo torna-se uma ferramenta útil no 

manejo da irrigação, além de indicar a faixa disponível de água no solo (COSTA, OLIVEIRA, KATO, 

2008). 

No entanto, essas propriedades hidráulicas do solo são consideradas determinações caras e difíceis 

de obter, principalmente para pequenos produtores rurais. Neste sentido, a utilização de funções de 

pedontransferência (FPTs) para a obtenção dos pontos da curva de retenção de água (CRA) no solo 

consiste em uma alternativa promissora para tornar o processo de obtenção dessas informações mais 

simples, rápido e com menor custo. 
Michelon (2010), obteve a curva característica de água de solos estimada com precisão, por 

pedofunções, a partir dos atributos do solo: areia fina, silte, argila, densidade do solo, densidade de 

partículas, macroporosidade, microporosidade e porosidade total. Apesar de ainda contar com vários 

indicadores estes são obtidos de forma mais rápida e com menor custo. Desta forma foi 

disponibilizada esta tecnologia, praticamente inacessível a agricultores familiares, como a curva de 
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retenção de água no solo e a tensiometria. 

Neste sentido, o objetivo deste trabalho é a transferência de tecnologia aos produtores para 

utilização da tensiometria e da curva de retenção de água para o manejo racional da irrigação de 

pastagem, visando o aumento na produtividade de leite. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Com intuito de atingir um maior número de produtores, fazendo com que a tecnologia seja aceita 

e disseminada mais rapidamente, foram escolhidas cinco unidades de referência (UR) na produção 

de leite da região do sudoeste do Paraná, ambas possuíam irrigação e já eram assistidas pela 

EMATER. 

Para o levantamento das propriedades físicas do solo foram selecionadas 4 pontos de forma 

aleatória de cada UR, os quais serviram como repetição dos parâmetros avaliados. As análises físicas 

foram feitas com aberturas de trincheiras com amostragens deformadas e indeformadas nas 

profundidades de 0-10, 10-20 e 20-30 cm. 

Para as determinação dos atributos físicos do solo realizou-se coletas de amostras indeformadas 

de solo, com anéis volumétricos metálicos de aproximadamente 3 centímetros de altura e 6 centímetro 

de diâmetro. Nestas amostras foram determinadas a densidade do solo, porosidade total, 

macroporosidade e microporosidade, seguindo a metodologia proposta pela Embrapa (2011). Em 

laboratório a análise granulométrica do solo (textura: areia, silte e argila) foi realizada pelo método 

de dispersão total (método da pipeta), já a densidade de partícula foi realizada pelo método do balão 

volumétrico, ambos descritos no Manual de Métodos de Análise de Solo da Embrapa, (2011). 

Com isto foi possível aplicar pedofunções geradas pelo Michelon (2010). Após a obtenção dos 

valores das tensões de água no solo, as curvas de retenção de água no solo passaram por um programa 

computacional, RetC, que ajustou o modelo matemático para obtenção dos parâmetros para a equação 

da umidade volumétrica estimada no solo. 

Nas mesmas áreas foram instalados oito tensiômetros em quatro pontos distintos e duas 

profundidades (0,15 e 0,2 m) em cada UR. A leitura da tensão de água no solo teve como auxílio um 

tensímetro analógico removível. A partir das leituras aferidas tem-se a base do cálculo para o tempo 

permanência do sistema de irrigação ligado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os parâmetros obtidos a partir do RetC não diferiram em profundidade e nem entre as propriedades 

rurais avaliadas. Deste modo, pode-se dizer que os solos da região possuem características físicas 

semelhantes, apresentando capacidade similar de armazenamento de água no solo, podendo ser 

utilizada a mesma curva de retenção de água (Figura 1). 

 

 
Figura 1 – Curva de retenção de água do solo obtida a partir do estudo das características do solo da 

região sudoeste do Paraná. 
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Tabela 1 – Tabela de controle do tempo estimado de irrigação para que o solo entre capacidade de 

campo. 

 
0.00 0 0.4300 -4.52 -110.79 -55.75 -123.45 -86.82 -40.17 

2.67 20 0.4268 -3.88 -95.06 -47.84 -105.93 -74.50 -34.47 

5.33 40 0.4208 -2.69 -65.92 -33.17 -73.46 -51.66 -23.90 

8.00 60 0.4135 -1.22 -29.78 -14.98 -33.18 -23.34 -10.80 

9.33 70 0.4095 -0.41 -10.11 -5.09 -11.27 -7.92 -3.67 

10.67 80 0.4053 0.42 10.22 5.14 11.39 8.01 3.71 

13.33 100 0.3968 2.12 52.04 26.19 57.99 40.78 18.87 

16.00 120 0.3881 3.85 94.30 47.45 105.08 73.90 34.19 

18.67 140 0.3796 5.56 136.10 68.48 151.66 106.66 49.34 

21.33 160 0.3713 7.22 176.84 88.98 197.06 138.59 64.12 

24.00 180 0.3633 8.82 216.17 108.77 240.88 169.41 78.37 

26.66 200 0.3556 10.36 253.88 127.75 282.91 198.96 92.05 

29.33 220 0.3482 11.83 289.88 145.87 323.02 227.17 105.10 

32.00 240 0.3412 13.23 324.14 163.11 361.20 254.02 117.52 

34.66 260 0.3346 14.56 356.69 179.49 397.47 279.53 129.32 

37.33 280 0.3283 15.82 387.58 195.03 431.89 303.74 140.52 

40.00 300 0.3223 17.02 416.88 209.77 464.54 326.70 151.14 

42.66 320 0.3166 18.15 444.67 223.76 495.51 348.48 161.22 

45.33 340 0.3112 19.23 471.04 237.02 524.89 369.14 170.78 

48.00 360 0.3061 20.25 496.06 249.62 552.77 388.75 179.85 

50.66 380 0.3013 21.22 519.83 261.58 579.26 407.38 188.47 

53.33 400 0.2967 22.14 542.43 272.95 604.44 425.09 196.66 

56.00 420 0.2923 23.02 563.93 283.76 628.40 441.94 204.46 

 

Para facilitar a interpretação dessas informações para os agricultores foi construído a Tabela 1. 

Nesta, possui as medidas de tensão de água no solo, em KPa e mmHg. Com o auxílio de um 

tensiômetro, o agricultor realizava a leitura e encontrava o valor equivalente na tabela. Seguindo na 

mesma linha da tensão, poderia visualizar a umidade do solo e também quantos minutos devia deixar 

o sistema de irrigação ligado para atingir a Capacidade de Campo (Limite entre faixa verde/azul). 

Como todos os solos demostraram os mesmos parâmetros para a capacidade de armazenamento o que 

variou foi o tempo de irrigação. Pois em cada propriedade o dimensionamento do sistema de irrigação 

era diferente, como pode ser observado nas 5 últimas colunas da tabela 1, para as propriedades já 

citadas anteriormente. 

A utilização de uma escala de cor foi adotada para facilitar a interpretação e o uso da irrigação de 

forma racional. Na faixa azul a o solo acima da capacidade de campo, ou seja, a água em excesso que 

será drenada pela força gravitacional e não é viável irrigar acima desta faixa. Na faixa verde 

encontrasse a melhor proporção de água no solo, não havendo esforções para que a planta busque 

água na solução do solo. À medida que o solo vai perdendo água e entra na faixa amarela, chega a 

hora de ligar o sistema de irrigação. Se a umidade do solo chegar à faixa vermelha, até completar 
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todo turno de rega, ou seja, irrigar toda a área, a produtividade da pastagem já está sendo reduzida. 

A orientação dada aos produtores é que a tensão de água no solo se mantenha dentro da faixa verde 

e por pouco tempo na amarela, logo quando se reduz muito a água no solo o sistema fisiológico da 

planta tende a diminuir o metabolismo e consequentemente reduzir o crescimento e produtividade da 

pastagem. A faixa azul também deve ser evitada, a fim de não acorrer encharcamento do solo 

propiciando a compactação pelos animas e máquinas, assim como a perda de nitrogênio por lixiviação 

ocasionada pelo excesso de água. 

 

CONCLUSÕES 

O uso da curva de retenção de água no solo associada à tensiometria para o manejo da irrigação 

pode ser adotado por agricultores, por se tratar de um método de baixo custo, eficiente e de fácil uso 

para o manejo da irrigação. 

Há necessidade de divulgação do método através de dia de campo, cartilhas e palestras técnicas. 

Assim como, treinar a assistência técnica regional para difusão do uso da tensiometria e de curvas de 

retenção de água para os agricultores, para melhorar o manejo da irrigação e a produção de pastagem. 
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RESUMO 

A fertilidade química do solo é ponto chave para boas produtividades agrícolas, porém muitas vezes 

é esquecida pela assistência técnica e consequentemente pelo produtor rural. Assim, o produtor 

desconhecendo o balanço químico do solo não consegue alcançar os tetos produtivos desejados, 

mesmo com um alto investimento. Isso, aliado a diversidade de tipos de solo e de fertilidade e também 

a perca produtiva das manchas com baixa fertilidade, instiga a tomada de decisões e ações. Deste 

modo, o departamento técnico da Coasul Dois Vizinhos em parceria com produtores cooperados 

buscaram alternativas buscando melhorar a qualidade química do solo, através da aplicação 

localizada de fertilizantes químicos, calcário e também incentivando o uso de cálcio e enxofre, afim 

destes elementos não serem limitantes a produtividade. 
 

Palavras-chave: produtividade, manejo de solo, conhecimento técnico, extensão rural. 

 

INTRODUÇÃO 

A fertilidade química do solo é um dos fatores que mais influenciam a produtividade, pois é através 

dos elementos químicos que a planta realiza o seu metabolismo e cresce, gerando frutos (KAPPES, 

ZANCANARO, 2014), e no caso das culturas anuais, produzem grãos que são comercializados e 

tornam-se a renda do agricultor. Para gerar uma maior renda para o produtor rural, precisa-se fertilizar 

o solo de modo que consiga-se a maior resposta produtiva das culturas. No município de Dois 

Vizinhos há uma amplitude muito grande de solos, que variam desde Neossolo até Latossolo 

(BHERING et al., 2008), sendo este utilizado como base no cultivo de grãos, tendo uma baixa 

fertilidade química. Deste modo, buscam-se alternativas para melhor produzir grãos, suplementando 

o elemento que está em baixa no solo e também levando conhecimento técnico para o produtor rural. 

Com isso, o departamento técnico na Coasul Dois Vizinhos em parceria com os produtores 

cooperados buscam alternativas para melhorar a qualidade química do solo, afim de elevar o teto 

produtivo das culturas agrícolas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho de extensão foi realizado juntamente com produtores rurais do município de Dois 

Vizinhos, os quais são cooperados da Cooperativa Coasul e disponibilizaram-se à adotar um manejo 

químico do solo diferente do que tem-se praticado, afim de diminuir os custos da propriedade e 

também melhorar a produtividade das culturas comerciais. Os manejos utilizados variaram conforme 

a propriedade e análise de solo do local, e compreenderam ações como coleta de solo conforme o 

plantio em nível e aplicação dos fertilizantes em semeadoras e distribuidores taxa fixa, além da 

utilização de enxofre e cálcio afim de suprir a demanda nutricional. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após análise do solo e das áreas, os poucos produtores que aderiram ao manejo diferenciado da 

fertilidade do solo e da aplicação de fertilizantes ficaram admirados com a heterogeneidade do solo, 
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visualizando que há pontos excelentes em fertilidade e pontos com baixa fertilidade. Além disso, 

esses pontos de baixa fertilidade correlacionavam-se (de modo visual) aos pontos em que a cultura 

comercial produzia menos, como é o caso de possuir samambaia (Pteridium auilimum) de indicando 

presença de alumínio (PEREIRA, MELO, 2008). 

No caso da Figura 1, está representada uma área de 8,25 onde foi coletado solo separadamente em 

cada curva de nível, assim, conseguindo-se formular um mapa de necessidade de fósforo para 

alcançar produtividade 5.000 kg ha-1 de soja (CQFS, 2004). Como a região carece de equipamentos 

com taxa variável, uma alternativa para tratar a heterogeneidade do solo é analisar separadamente 

cada ponto de plantio, assim podendo regular uma semeadora taxa fixa de acordo com cada faixa de 

plantio, aumentando ou diminuindo a vazão de fertilizantes. De início parece ser difícil regular a 

semeadora para diferentes vazões, mas após isso fica fácil e o produtor adapta-se a realizar esse 

trabalho, pois além de melhor distribuir fósforo em sua área, vai ter economia de insumos e 

consequentemente menos gastos para o produtor. Em áreas com deficiência em enxofre e cálcio, 

recomendou-se a utilização do fertilizante mineral Super Simples, afim de suprir esse déficit e limitar 

a produtividade dos grãos. 

Figura 1 – Mapa da necessidade de fertilizante Super Triplo no cultivo da soja, de acordo com cada 

curva de nível. Dois Vizinhos, Paraná, Brasil. 

 
De modo semelhante está a distribuição de potássio de acordo com a necessidade de cada curva 

de nível, com um equipamento taxa fixa, somente mudando a regulagem do equipamento para atingir 

a vazão desejada. No caso da Figura 2, está representada uma área de 30,26 hectares, onde seria 

cultivado soja com um investimento para atingir 5.000 kg ha-1 de grãos colhidos (CQFS, 2004). Esta 

atividade tornou-se relativamente mais fácil para o produtor, pois o controlador de vazão encontra-se 

dentro da cabine do trator. Igualitariamente ao fósforo, o produtor ficou satisfeito pois viu uma melhor 

aplicação do fertilizante, utilizando menor volume e consequentemente reduzindo custos. 
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Figura 2 – Mapa da necessidade de fertilizante Cloreto de Potássio no cultivo da soja, de acordo 

com cada curva de nível. Dois Vizinhos, Paraná, Brasil. 

 

Além disso, houve o caso de uma área de 26,62 hectares que foi transformada de pastagem para 

plantio direto, e necessitou-se a aplicação de calcário na área. Para melhor distribuir o calcário e 

aplicar calcário na quantidade necessária de acordo com a necessidade do solo (CQFS, 2004), foi 

aplicado calcário de acordo com cada divisão da pastagem (Figura 3). Com isso, o produtor conseguiu 

otimizar o equipamento presente na propriedade e reduziu custos de aquisição e aplicação de 

toneladas de calcário que seriam aplicadas sem ter necessidade. 
 

 
 

Figura 3 – Mapa da necessidade de calcário de acordo com cada divisão de pastagem transformada 

em primeira safra. Dois Vizinhos, Paraná, Brasil. 
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CONCLUSÕES 

O produtor rural que disponibilizou-se a realizar esses novos manejos de fertilização das áreas ficou 

muito satisfeito com o resultado, principalmente de redução dos custos e do desaparecimento das 

manchas de baixa fertilidade em suas áreas de lavoura. 
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RESUMO 

Um dos fatores que influenciam a produtividade dos cultivos é a compactação do solo. Os fatores 

atrelados a compactação do solo são processos erosivos, infiltração de água e retenção de água no 

solo. Como o município de Dois Vizinhos possui inúmeras áreas compactadas e com processos 

erosivos, agrônomos e técnicos agrícolas da Cooperativa Coasul, filial Dois Vizinhos, têm 

sensibilizado e conscientizado produtores rurais referente à compactação do solo e seus efeitos 

negativos na propriedade e no meio ambiente, através de palestras técnicas e educacionais, dias de 

campo e contato direto com o produtor na propriedade. Posteriormente à isso, foram adotadas 

técnicas de acordo com cada propriedade agrícola, para melhor otimizar o solo diminuindo ao 

máximo a compactação. As técnicas foram descompactação mecânica do solo, planta de cobertura 

e haste sulcadora no momento da semeadura, Os produtores mostraram-se preocupados com a 

compactação solo e perante isso adotaram os diferentes manejos, visualizando as vantagens 

econômicas e ambientais. 
 

Palavras-chave: erosão, produtividade, descompactação, manejo mecânico, manejo biológico. 

 
INTRODUÇÃO 

A compactação do solo limita a produtividade dos cultivos agrícolas, além de diminuir a infiltração 

de água no solo e potencializar os processos erosivos. A compactação do solo é derivada de diversos 

fatores, sendo alguns deles trânsito de máquinas com solo encharcado, manejo inadequado na 

transição do sistema de plantio convencional para o sistema de plantio direto e também uso sucessivo 

de plantas comerciais com sistema radicular não agressivo (COLLARES et al., 2006). Além disso, a 

bovinocultura de leite e de corte auxiliam no processo de compactação do solo, desde o pastejo à 

campo até o processo de colheita da silagem (RODRIGUES JUNIOR, 2009). 

Levando-se em consideração que o município de Dois Vizinhos está inserido em solos com alta 

quantidade de argila, declivosos, que são muito usados e consequentemente compactados, os 

agrônomos e técnicos agrícolas da Coasul Dois Vizinhos têm sensibilizado e conscientizado 

produtores rurais sobre a importância do manejo físico do solo e incentivado os produtores rurais à 

adoção de práticas que minimizem a compactação do solo. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

A sensibilização e conscientização sobre os efeitos negativos da compactação do solo e também 

as alternativas para diminuir a compactação do solo foram realizadas com agricultores cooperados da 

Coasul Dois Vizinhos, através de palestras técnicas, educacionais, dias de campo e também com o 

contato direto na propriedade do produtor, nos anos de 2016 e 2017. 

O intuito do departamento técnico era uma sensibilização dos produtores perante a compactação 

do solo e os seus efeitos negativos, que na maioria dos casos são erosão (perda de solo, água e 

nutrientes) e perda de produtividade das culturas comerciais. Em contraponto, os agricultores foram 

incentivados à melhorar a qualidade física do solo, visando melhorar agregação de solo, diminuição 

mailto:vandersonvbatista@hotmail.com


IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM SOLOS 
EDUCAÇÃO EM SOLOS NO MEIO RURAL:  

 ENTRE AS ESCOLAS E A EXTENSÃO 
15 a 18 de maio de 2018, Dois Vizinhos-PR 

  

 407 

da densidade, diminuição da compactação e consequentemente diminuição dos processos erosivos e 

aumentando a média de produtividade. Para isso, foram realizadas indicações técnicas aos produtores, 

de acordo com cada propriedade e cada necessidade. 

As indicações foram de utilização de plantas de cobertura e descompactação mecânica do solo 

(subsolagem), porém esta sem revolvimento da superfície. No caso da subsolagem, a mesma foi 

realizada em taxa variável, nos locais que a resistência a penetração do solo estava acima de 2,6 MPa, 

o qual já apresenta limitações no desenvolvimento radicular de plantas com cunho econômico 

(CARANACHE, 1990). Abaixo de 2,6 Mpa de resistência à penetração foi utilizado apenas plantas 

de cobertura e, nos casos que era possível, utilização de sulcador tipo haste no momento da 

semeadura. 

Após a sensibilização/ conscientização e realização dos manejos, os produtores puderam verificar 

os efeitos benéficos da descompactação do solo e consequentemente da conservação do solo e do 

meio ambiente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Logo no iniciar das atividades de comunicação com os produtores os mesmos ficaram 

sensibilizados com os problemas abordados nos eventos promovidos pela cooperativa e pelo contato 

direto na propriedade. Os produtores se preocupam com a erosão em suas áreas agrícolas e também 

com a perda de produtividade. Preocuparam-se também com o montante financeiro que gastam para 

repor os nutrientes perdidos por erosão via solo e água. A partir da visualização dessa problemática, 

os produtores mostraram-se dispostos a começar os trabalhos de recuperação física do solo, produtiva 

e ambiental, com a interferência mecânica (subsolagem e sulcador tipo haste) e biológica (planta de 

cobertura). A seguir é abordado um dos manejos realizados nas áreas produtivas. 

Em uma das propriedades do cooperado, a área agrícola era de 8,25 hectares, sendo um relevo 

ondulado, dividido por terraços e com compactação que variava entre os terraços. Com isso, essa área 

foi mapeada e dividida conforme os terraços, aferindo a resistência à penetração separadamente entre 

cada terraço, afim de, se possível, subsolar a área em taxa variável. Assim, foi definido que seria 

subsolado a área que possuísse resistência a penetração superior a 2,6 MPa. Deste modo, dos 8,25 

hectares seria necessário subsolar apenas 3,59 hectares, diminuindo gastos com combustível, tempo 

e revolvimento subsuperficial desnecessário. 

Após aferir a resistência a penetração, os dados foram organizados para ser possível visualizar a 

profundidade da compactação, afim de atingir corretamente a camada compactada, a qual 

concentrou-se entre 13 e 30 cm de profundidade. Essa compactação é derivada do sistema de plantio 

convencional, onde havia o pé de arado e/ou pé de grade (JUNIOR et al., 2015), e na transição para 

o sistema de plantio direto não se realizou um revolvimento no solo com subsolador para romper essa 

camada compactada na subsuperfície. 

Como sequência do manejo, recomendou-se a semeadura do consórcio invernal de nabo forrageiro 

e aveia preta, com posterior subsolagem na camada entre 0 e 35 cm, com equipamento próprio que 

não revolve o solo em superfície, afim de manter o material orgânico existente em superfície. No caso 

da Figura 1, estão apresentados o processo de subsolagem e o consórcio de nabo forrageiro e aveia 

preta após uma precipitação pluviométrica de 70 mm, não visualizando processos erosivos. 
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Figura 1 – A: Processo de subsolagem do solo compactado. B: aveia preta semeada antes de subsolar 

a área. Dois Vizinhos, Paraná, 2018. 

 

Após o desenvolvimento, pode-se visualizar a diferença nas plantas de cobertura onde foi realizada 

a subsolagem em taxa variável (B) comparado à uma faixa testemunha compactada sem subsolagem 

(A), onde é nitida a diferença de crescimento radicular e da parte aérea das plantas de nabo forrageiro 

e aveia preta (Figura 2). 
 

 
Figura 2 – Efeito da subsolagem no crescimento radicular e da parte aérea de plantas de aveia 

preta e nabo forrageiro em consórcio. A: sem subsolagem; B: com subsolagem. Dois Vizinhos, 

Paraná, 2018. 
 

Em outros produtores onde não foi necessário a realização de subsolagem, era recomendada 

culturas de cobertura (milheto, trigo mourisco, aveia preta, aveia branca e nabo forrageiro). Também, 

recomendava-se a semeadura das culturas de verão (soja, milho e feijão) com sistema de haste 

sulcadora, afim de romper as camadas superficiais compactadas e proporcionar melhor 

desenvolvimento das culturas comerciais, além de melhorar infiltração de água no solo. 

 

CONCLUSÕES 

É importante sensibilizar e conscientizar os produtores rurais referentes à conservação do solo e 

meio ambiente, educando-os a fim de utilizar manejos conservacionistas, buscando a sustentabilidade 



IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM SOLOS 
EDUCAÇÃO EM SOLOS NO MEIO RURAL:  

 ENTRE AS ESCOLAS E A EXTENSÃO 
15 a 18 de maio de 2018, Dois Vizinhos-PR 

  

 409 

do meio ambiente. 

Os produtores rurais ficaram satisfeitos com a sugestão de manejo em suas áreas, e após a 

visualização dos resultados, surpreenderam-se com o bom crescimento das plantas e também 

melhoria da física do solo. 
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RESUMO 

As universidades buscam realizar práticas de extensão rural, visando expor estudos e pesquisas 

realizadas, e levando estes resultados encontrados ao conhecimento de produtores rurais, através 

da realização de eventos como os dias de campo. Desta maneira, a prática da extensão rural é muito 

importante para contribuição na formação de estudantes de graduação, pois possibilita a troca de 

experiências entre os estudantes, produtores rurais, empresas do ramo agropecuário e da 

comunidade em geral, preparando os estudantes de forma mais qualificada, para que assim estejam 

mais preparados e com conhecimento para a inserção no mercado de trabalho. São desenvolvidos 

estudos em diversas áreas, e uma delas é sobre o solo, um recurso natural de extrema importância 

para a manutenção da vida e para a produção agrícola, visto que o solo é a base para o 

desenvolvimento das culturas. Objetivo deste trabalho foi a realização de um dia de campo como 

ferramenta educação em solos com o uso de plantas de cobertura. 

 

Palavras-chave: agronomia, ciência do solo, ensino de solos. 

 
INTRODUÇÃO 

A extensão tem a função de humanizar as ciências agrárias, interligar os diversos 

conhecimentos em prol de processos de capacitação humana das populações do meio rural 

(GONÇALVES et al,. 2016). Desta maneira, possui papel de extrema importância na formação de 

estudantes de graduação, pois, abre novos horizontes e oportunidades. 

Podem ser elencadas muitas modalidades de extensão rural, que possibilitam essa vivencia e 

troca de conhecimentos aos estudantes, uma delas são os dias de campo, que é uma modalidade de 

evento utilizada para mostrar e demonstrar, o comportamento de tecnologias no ambiente real 

(BATISTA et al., 1977). 

Para contribuição da formação acadêmica dos alunos, as Universidades buscam inserir 

programas de extensão que visam integrar os conhecimentos adquiridos em sala de aula com as 

técnicas utilizadas no campo. A Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Dois Vizinhos 

(UTFPR-DV), busca parcerias com empresas do setor privado e público para realização de eventos 

que proporcionem a troca de experiências entre alunos, empresas do setor agropecuário e produtores 

rurais. 

Através dos dias de campo, os alunos conseguem relatar seus conhecimentos em diversas 

áreas de estudo, e uma delas está ligada ao solo, um recurso natural de extrema importância, não 

somente para a produção rural mas também para a manutenção da vida humana.As plantas de 

cobertura têm a finalidade de cobrir o solo, protegendo-o contra processos degradantes como a erosão 

e a lixiviação de nutrientes, mas não se limitando a isso, podem também ser usadas para produção de 
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grãos e sementes, silagem, feno, pasto e como fornecedoras de palha para o SPD. 

Ambrosano et al. (2005) destacam os benefícios das plantas de cobertura ao solo como o 

aumento na capacidade de infiltração de água no solo, evitando escorrimento superficial e 

promovendo aumento do reservatório de água no solo; proteção contra a erosão, evitando a 

desagregação do solo e o selamento superficial; diminuição da amplitude térmica no solo, 

favorecendo macro e microrganismos; promoção da reciclagem de nutrientes no perfil do solo, devido 

ao crescimento em profundidade das raízes, principalmente leguminosas; aumento do teor de matéria 

orgânica no solo, da CTC e da soma de bases; diminuição da competição de plantas daninhas, devido 

a efeitos de supressão e alelopatia. Ademais, promovem o controle de fitonematoides e a redução da 

pressão de pragas e doenças, devido à quebra do ciclo da cultura. 

O presente trabalho teve por objetivo a realização de um dia de campo como ferramenta de 

educação em solos com o uso de plantas de cobertura. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A implantação das parcelas e plantio foi realizado no dia 07 de julho de 2017, na área 

experimental da Cerealista Gaio, localizada no município de Dois Vizinhos-PR.Foram feitas 5 

parcelas de 2,0 x 2,0 metros cada, sendo os tratamentos utilizados, pousio, centeio, centeio + nabo, 

aveia + nabo, aveia, aveia + nabo, nabo. A adubação utilizada foi a de base com 60 kg p2o5 e 40 kg 

k2o. 
No dia 15 de setembro de 2017 realizou-se o Encontro Tecnológico da Gaio Agronegócios 

(ENTEG), para o dia de campo as parcelas foram demarcadas com estacas e identificadas conforme 

o tratamento utilizado, para assim ter um melhor entendimento do público. Os acadêmicos do grupo 

de pesquisa em Ciência do solo da UTFPR-DV, previamente treinados apresentaram aos produtores, 

alunos de escolas de ensino fundamental e médio, técnicos, professores e acadêmicos o manejo feito 

com plantas de cobertura como alternativa de uso para cobertura do solo durante o período de inverno, 

e dos benefícios que estas apresentam. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A prática extensionista aplicada pelo acadêmico permite ao mesmo demonstrar ao produtor o 

assunto em questão, plantas de cobertura, apresentando os experimentos com seus devidos 

tratamentos já identificados (figura 1), e a importância das mesmas, uma vez que, na maioria das 

vezes o agricultor não tem total conhecimento sobre ambas. Também os alunos expõe ao público aos 

agricultores e visitantes do evento os benefícios de estudos relacionados ao solo, de técnicas mais 

eficientes e otimizadas do manejo da fertilidade do solo, seja por meio de adubações ou da associação 

destas plantas de cobertura, que propiciam o aumento da fertilidade do solo pela reciclagem de 

nutrientes, pelo aumento do teor da matéria orgânica e pela melhoria nas propriedades físicas e 

biológicas do solo, dentre outras (CORREIA; DURIGAN, 2008). 
A extensão rural não é tarefa fácil, mas na vida profissional de um técnico é uma dimensão 

imprescindível, e que deixa resultados concretos na vida das famílias de agricultores. É um método 

grupal e complexo, que a extensão rural utiliza para a divulgação, motivação e programação de 

técnicas relativas às propriedades rurais, tanto no âmbito de tecnologias de produção, como as ligadas 

as questões sociais e à preservação ambiental. Presta-se, também, para ampliar a divulgação do 

trabalho extensionista, além de promover a integração municipal, regional e estadual (Balem, 2015). 

Tendo ciência das palavras acima citadas, destaca-se então que a participação, a colocação da 

teoria vivenciada em sala de aula deve-se ser posta em prática sendo o dia de campo uma das melhores 

ferramentas. A aplicação da teoria extensionista na prática deve ser incentivada sempre pelos 

orientadores, uma vez que foi visto no projeto em questão que esta é eficaz para a vivencia 
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profissional do acadêmico, para que o mesmo possa absorver uma ampla experiência prática, e 

juntamente ter contatos com produtores e pessoas e empresas com renomes na área em questão. 

 

Figura 1- Parcelas demonstrativas, devidamente identificadas conforme tratamento. 
 

CONCLUSÕES 

Conclui-se que os dias de campo são uma excelente prática para a popularização do 

conhecimento sobre o solo, e que vêm agregar conhecimento e troca de experiências aos acadêmicos, 

aos produtores rurais e a comunidade em geral. 
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RESUMO 

Neste trabalho propôs-se demonstrar a importância do dia de campo como ferramenta de educação 

em solos, principalmente em relação aos sistemas de adubação de culturas. O trabalho foi realizado 

em forma de parcelas demonstrativas para o dia de campo, implantadas em agosto de 2017 na área 

experimental da Cerealista Gaio, município de Dois Vizinhos-PR, e apresentadas no ENTEG. Os 

sistemas implantados antes da semeadura de trigo consistiram em (a) doses de gesso agrícola 

aplicado em cobertura; e (b) aplicação de adubação potássica na linha de semeadura e em 

cobertura. Durante o evento, os estudantes organizadores, realizavam exposição para os 

participantes sobre a influência da gessagem e da adubação potássica para a melhoria da fertilidade 

do solo e para o aumento da produtividade do trigo. A adubação potássica no sulco de semeadura 

foi a que mais se destacou devido seu melhor aproveitamento do nutriente pela cultura em relação a 

aplicação superficial. Quanto a gessagem, as doses de 3 e 6 t/ha foram as que mais se destacaram, 

sendo as indicadas para os agricultores da Região Sudoeste do Paraná. O dia de campo se mostrou 

uma ferramenta muito importante na educação em solos, principalmente para a fertilidade do solo, 

em ambientes não formais de ensino, servindo para disseminar informações que não estão presentes 

na rotina dos produtores rurais, bem como uma excelente oportunidade para os estudantes de 

agronomia desenvolver a capacidade de fala e atendimento ao público. 
 

Palavras-chave: extensão, ciência do solo, gessagem, adubação potássica. 

 

INTRODUÇÃO 

No Brasil, as universidades públicas têm como responsabilidade promover o ensino, a pesquisa e 

a extensão. Esta última representa um processo educativo, cultural e cientifico que articula o Ensino 

e Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre Universidade e 

Sociedade (BRASIL/MEC, 2001). Para as universidades com cursos vinculados as Ciências Agrárias, 

a extensão rural é determinante na formação profissional dos acadêmicos, pois permite um contato 

direto com o meio externo, proporcionando aos estudantes uma socialização de técnicas e experiências. 

O dia de campo se enquadra como uma ótima ferramenta para a realização da prática extensionista 

e tem se tornado muito comum entre empresas do meio agrícola, com intuito de difundir novas 

tecnologias e promover um desenvolvimento mais sustentável na região de abrangência da instituição 

universitária. Contudo, o papel das universidades nesses eventos de campo deve ser de caráter único 

e somente informativo e educacional, buscando levar aos participantes os resultados das suas 

pesquisas e a difusão do ensino. 

O solo é um elemento muito importante dentro de um ecossistema, e necessita estar em equilíbrio 

com o ambiente. Para garantir isso, deve-se buscar preservar ou até melhorar a qualidade do solo, 

proporcionando assim um ambiente mais sustentável e produtivo e, assim atender uma das suas 

principais funções: a produção de alimentos. Sendo assim, entender a fertilidade do solo é 
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compreender as necessidades básicas para a produção vegetal (LOPES, 1998). Os estudiosos da 

Ciência do Solo brasileira estão sempre em busca da melhoraria da fertilidade do solo, pois tem papel 

primordial para o crescimento e desenvolvimento das plantas. 

A distribuição dos nutrientes no solo pode ser melhorada através do uso de fertilizantes e 

corretivos. Dentre esses, destaca-se o gesso agrícola principalmente quando aliado com o calcário; 

Segundo Raij (2008), o aprofundamento radicular promovido pelo gesso favorece a absorção de água 

de camadas mais profundas do solo, conferindo as culturas maior resistência a seca em veranicos e 

safrinhas. Em conjunto, a adubação potássica é fundamental para a produtividade das culturas 

agrícolas, contudo, a forma de aplicação é tão importante quando a dose que se utiliza desse nutriente. 

Assim, a difusão para a sociedade da forma mais adequada de uso desses insumos agrícolas é uma 

forma de fortalecer a agricultura da Região Sudoeste do PR, resultando em um uso mais consciente 

e sustentável dos recursos naturais adicionando maior segurança e produtividade aos que dele fazerem 

uso. O presente trabalho teve por objetivo demonstrar a importância do dia de campo como ferramenta 

de educação em solos principalmente em relação aos sistemas de adubação de culturas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

As parcelas demonstrativas do dia de campo foram implantadas em 7 de agosto de 2017 na área 

experimental da Cerealista Gaio, localizada no município de Dois Vizinhos-PR, e apresentadas no 

Encontro Tecnológico da Gaio Agronegócios (ENTEG), realizado no dia 15 de setembro de 2017. 

Primeiramente, demarcou-se parcelas de 2,0 x 4,0 metros, onde aplicou-se as doses de 0,0, 1,5, 3,0, 6,0 

e 12,0 t ha-1 de gesso agrícola aplicado em cobertura pouco antes da semeadura e parcelas com 

aplicação de adubação potássica, sendo 40 kg ha-1 na linha de semeadura, 80 kg ha-1 na linha de 

semeadura e 80 kg ha-1 em cobertura, além da parcela sem adubação potássica. Como cultura 

demonstrativa se utilizou a do trigo cultivar Toruk, na qual foram realizados tratos culturais, como 

controle de plantas daninhas através do uso de herbicida a base de iodosulfurom-metílico na dose de 

80 g/ha, quando as mesmas apresentavam 4 folhas e tratamento com fungicida a base de 

azoxistrobina+ciproconazole, em uma dose de 300 ml/ha, 10 dias antes da floração, o 

acompanhamento da cultura se estendeu por um período de pouco mais de dois meses após a 

semeadura. 

Para o dia de campo, as parcelas foram demarcadas com auxílio de estacas, e devidamente 

identificadas por meio de placas de acordo com cada tratamento. Durante o evento, os estudantes 

organizadores, previamente treinados, realizavam exposição para produtores rurais, técnicos e 

estudantes do agronegócio, além de professores e estudantes de faculdades e do ensino fundamental e 

médio de Dois Vizinhos sobre a influência da adubação potássica e da gessagem para a melhoria da 

fertilidade do solo e para o aumento da produtividade do trigo. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O efeito visual da adubação potássica (Figura 1) e gessagem (Figura 2) sobre a cultura do trigo 

ficou bem evidente. A fertilidade dos solos, a nutrição e a adubação são componentes indispensáveis 

para a construção sistêmica de uma cadeia produtiva eficiente (COELHO, 2007). Cada cultura 

apresenta suas necessidades e peculiaridades quanto a disponibilidade de nutrientes, sendo muito 

importante uma análise de solo antes de qualquer recomendação. 
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Figura 1 – Efeito da adubação potássica sobre a cultura do trigo. 
 

Figura 2 – Efeito da gessagem sobre a cultura do trigo. 
 

Percebeu-se que a adubação potássica no sulco de semeadura tem um efeito igual ou maior a de 

cobertura, sendo assim a adubação potássica em sulco a mais indicada, devido seu melhor 

aproveitamento e menores taxas de perda por escoamento e lixiviação. 

Quanto a gessagem, observou-se que as doses recomendadas que estão situadas entre 3 a 6 t/ha 

para a região foram as que mais se destacaram, isso só é possível por conta da melhor distribuição 

dos nutrientes e da melhoria do perfil de solo em profundidade. 
A comunicação é um dos aspectos fundamentais para a transferência de conhecimento e 

tecnologias aos agricultores (FREIRE, 1991). O evento teve um papel transformador no caráter de 

conhecimento e profissionalismo dos organizadores, por conta das responsabilidades a cada um 

designadas, e isso fez com que cada um tivesse também a oportunidade de colocar em prática os 

conhecimentos obtidos na universidade tanto na parte da implantação e organização do experimento, 

quanto na parte da explanação dos resultados aos visitantes. Resultando assim no ganho de 

experiência e do conhecimento de cada um quanto a sua interação com o público. 

O grande número de visitantes interessados pelas parcelas demonstrativas serviu como um 

indicador do sucesso da realização e demonstração desse experimento no dia de campo, servindo 

também como um grande artifício para difusão da educação em solos, sendo reforçada pelos 

estudantes durante todo o evento, a real importância da correta utilização dos nutrientes do solo para 

a sua melhor conservação e aumento da produtividade das culturas, e isso só mostra o papel da 

universidade em difundir cada vez mais a prática extensionista. Sendo assim o evento foi de grande 



IX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM SOLOS 
EDUCAÇÃO EM SOLOS NO MEIO RURAL:  

 ENTRE AS ESCOLAS E A EXTENSÃO 
15 a 18 de maio de 2018, Dois Vizinhos-PR 

  

 416 

valia tanto para alunos como para os demais participantes, levando em conta a troca de experiências 

obtidas no mesmo. 

 

CONCLUSÕES 

O dia de campo se mostrou uma ferramenta muito importante na educação em solos, 

principalmente para a fertilidade do solo, em ambientes não formais de ensino, servindo para 

disseminar informações que não estão presentes na rotina dessas pessoas. Além disso, teve grande 

importância na formação do perfil profissional dos acadêmicos de agronomia da UTFPR-DV, por 

meio do contato direto com produtores rurais, e na consolidação do conhecimento em ciência de solo, 

no momento de construir e expor as parcelas demonstrativas ao público. 
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RESUMO 

A universidade tem o importante papel de formar profissionais que devem ser capazes de atuar em 

meio a comunidade em que está inserido, e mais do que conhecimento teórico, faz-se importante o 

conhecimento prático e de relacionamento entre indivíduos, desse modo, a ponte entre universidade 

e comunidade é essencial para formação acadêmica, e umas maneira de se fazer essa ponte é por 

meio da extensão, que para ciências agrárias é denominada de extensão rural. Dentre as diversas 

ferramentas de extensão rural destaca-se no presente trabalho o dia de campo. Partindo desse 

pressuposto este trabalho teve por objetivo a realização de um dia de campo como ferramenta 

educacional e tecnológica de extensão com ênfase em ciência de solo e auxílio na formação 

acadêmica profissional e pessoal dos acadêmicos de ciências agrárias. Foram implantadas parcelas 

demonstrativas para um circuito de palestras durante o dia de campo onde haviam as culturas de 

soja e feijão com tratamentos relacionados a plantas de cobertura, uso de gesso agrícola, inoculantes 

e adubação nitrogenada, adubação potássica, e uma trincheira para demonstração do 

comportamento dos nutrientes quando o solo é adubado com gesso agrícola e calcário. Visando 

difundir tecnologias agrícolas que aumente a produção e diminua os impactos causados ao solo o 

dia de campo se mostra uma ferramenta extensionista de extrema eficácia, já que a mesma mostra 

de maneira simples e prática essas tecnologias, além de que a ferramenta se mostrou de grande 

importância para a formação profissional e pessoal de acadêmicos de ciências agrárias. 

 

Palavras-chave: Extensão, Ensino, Formação acadêmica. 

 
INTRODUÇÃO 

O bom manejo do solo depende de técnicas que visam manter a qualidade de propriedades físicas, 

químicas e microbiológicas do solo, para que o mesmo seja capaz de cumprir suas funções, como a 

produção de plantas. Para tanto, os usuários do solo, como os agricultores e técnicos, precisam ser 

constantemente sensibilizados sobre a importância do solo e seu adequado manejo. 

A tecnologia em área agrícola vem sendo difundida e expandida cada vez mais, entretanto ainda 

há certa resistência quanto a substituição de técnicas conservadoras e adesão de novas práticas de 

manejo. Isto se dá, principalmente, devido ao pouco acesso a informação de qualidade, o que faz com 

que os produtores insistam em manejo de solo tradicional. 
O objetivo da universidade é a formação de profissionais capazes de atuarem na comunidade em 

que estão inseridos, de modo que a pratica daquilo que é ensinado em salas de aula é essencial. A 

conexão entre alunos e comunidade pode ser feita de várias maneiras, sendo uma das mais simples e 

eficientes a extensão rural. Para Lopes (2016) a extensão rural é a maneira de desenvolver o 

conhecimento (prático-teórico), é o processo de ensino (profissional e pessoal), consideram-se os 

procedimentos, ferramentas e técnicas e de comunicação, adaptadas e elaboradas pela extensão rural, 

para se promover mudanças em atitudes e comportamento. 

mailto:lee.alcantara@hotmail.com
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Como ferramenta de extensão rural se tem a realização de dias de campo, que para Brasil (2006), 

é uma técnica voltada a transferir conhecimento, geralmente tecnológico, onde informação a ser 

transmitida deve ser planejada de modo que seja possível o produtor acompanhá-la ou reproduzi-la, 

estas são realizadas por meio de demonstração em condições de campo similar à aquela do produtor. 

O presente trabalho teve por objetivo a realização de um dia de campo como ferramenta 

educacional e tecnológica de extensão com ênfase em ciência de solo e auxílio na formação 

acadêmica profissional e pessoal dos acadêmicos de ciências agrárias. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O dia de campo denominado de Encontro Tecnológico da Gaio Agronegócios (INTEG), foi 

realizado na área experimental da Gaio Agronegócios, localizada no município de Dois Vizinhos- 

Paraná, nos dias 14 e 15 de março de 2018, e recebeu pequenos e grandes agricultores, docentes e 

discentes de universidade e alunos e professores do ensino médio e fundamental. 

Foram instaladas parcelas demonstrativas de soja com diferentes doses de potássio (K), gesso 

agrícola e inoculantes, e parcelas de feijão onde anteriormente haviam plantas de cobertura como 

adubação verde, e uso de nitrogênio (N) e inoculantes. A preparação de parcelas demonstrativas se 

deu início em novembro de 2017, com o preparo do solo, adubação de plantio, e semeadura das 

culturas de soja e feijão. As parcelas demonstrativas tinham dimensões de 2m x 2m (figura 1), e 

tinham os seguintes tratamentos na cultura da soja: gesso 0,0, 1,5, 3,0, 6,0 e 12,0 t/há de gesso 

agrícola. Outras duas parcelas de soja prepararam-se com e sem inoculação com Trichoderma. Três 

parcelas com adubação fosfatada em linha (80 kg/ha K2O), de cobertura (80 kg/ha K2O), e a 

testemunha sem adubação. 
Na parcelas em que haviam a cultura do feijão em que cinco parcelas demonstrando o efeito de 

inoculantes e adubação nitrogenada, onde havia apenas adubação nitrogenada (70 kg/ha), com 

inoculação de Azospirillum, Bradyrhizobium e adubação de N (70 kg/ha), com Azospirillum, 

Bradyrhizobium e 30 kg/ha de N, com Azospirillum e Bradyrhizobium (sem N), e a testemunha sem 

N e sem inoculantes. Duas parcelas demostrando o comportamento do calcário com e sem gesso 

agrícola. E parcelas com associação de plantas de cobertura sendo elas: centeio associado a nabo, 

duas parcelas contendo aveia e nabo. Também haviam parcelas contendo apenas centeio, nabo e aveia 

individualmente, e para a testemunha foi deixado uma parcela com pousio. 
 

 
Figura 1 – Parcelas demonstrativas dos tratamentos de dose de gesso, uso de inoculantes associado 

a N e dose de K 

 
A trincheira foi construída com auxílio de uma retroescavadeira para fazer a abertura inicial, e os 

reparos foram feitos manualmente com auxílio de pá e inchada. Após a mesma foi estruturada 
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internamente de madeira, com o uso de tábuas e vigas para evitar o desmoronamento das laterais, 

também foram colocadas bolas de isopor de diferentes tamanhos e cores para representar os nutrientes 

(Figura 2). 

 

Figura 2 - Trincheira com bolas de isopor simbolizando os nutrientes e quadro de vidro para auxílio 

da palestra. 

 
Durante o evento foram realizados percursos de palestras (proferidas por alunos, previamente 

instruídos pelo professor orientador), com grupos de participantes do evento, passando por cada um 

dos tratamentos. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A interação entre os alunos organizadores do dia de campo e a comunidade participante do mesmo 

foi de intensa troca de informações e conhecimentos. A experiencia prática adquirida por parte dos 

acadêmicos foi essencial para a formação pessoal e profissional dos mesmos. Para Peixoto (2008), a 

extensão refere-se ao ato de estender, levar, transmitir conhecimentos de uma fonte geradora para um 

receptor final, o publico rural. Entretanto, muito mais do que levar, o conhecimento a extensão vem 

com o intuito de troca do mesmo, troca também de ideias, e de vivencias entre o público rural e os 

extensionistas. 

Foi perceptível o interesse e interação dos participantes do evento quanto as palestras e as 

demonstrações técnicas apresentadas gerando debates e questões levantadas, devido a linguagem 

simples utilizada, e a forma como os assuntos foram abordados. 

Destaca-se a grande importância de o acadêmico contatar com profissionais e empresas conhecidas 

na área em questão, bem como, o contato amplo com o produtor, com isso, o acadêmico absorve 

práticas de como lidar da melhor maneira com o produtor e como demonstrar de forma prática e 

eficaz, as novas tecnologias atuais no mercado, além de apresentar as práticas e a melhor forma de 

manejo destas tecnologias. Confirma-se o conhecimento adquirido em sala de aula desta grande 

importância de praticar e almejar a teoria e ainda mais as práticas extensionistas. 

 

CONCLUSÕES 

O dia de campo mostrou-se uma formidável ponte de conhecimento entre a universidade, por meio 

do grupo de pesquisa em Ciência do Solo, e sociedade, sendo disseminador de tecnologias e agregador 

de formação acadêmica e pessoal de alunos de graduação atuantes no mesmo. 
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