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O presente trabalho é resultado do Projeto de Extensão Universitária 

intitulado “TRILHANDO PELOS SOLOS”, que vem sendo desenvolvido no Laboratório de 

Sedimentologia e Análise de Solos da FCT/UNESP-Câmpus de Presidente Prudente. 

Trabalhar com solos requer recursos didáticos que ajudem a ilustrar conceitos 

e conteúdos, nem sempre fáceis de serem demonstrados teoricamente. Diante dessa 

problemática, criar uma estrutura temática que possibilite elaborar uma seqüência 

representativa dos processos responsáveis pela formação, desenvolvimento e constituição 

dos solos, além de práticas de degradação e conservação deste recurso, é o objetivo 

proposto no referido trabalho. 

Para tanto, faz-se necessário uma revisão de literatura de assuntos e 

conteúdos pertinentes à área de interesse e materiais que auxiliem e colaborem para a 

percepção, no plano do concreto, das características que envolvem o tema solos. Na 

impossibilidade de trabalhos de campos, os macropedolitos, por exemplo, reproduzem com 

fidelidade os perfis, com seus respectivos horizontes, das principais classes de solos da 

região de Presidente Prudente (Figura 1). 

O público alvo são alunos dos ensinos fundamental, médio, superior e 

técnico, que tem à sua disposição uma gama de materiais disponíveis para empréstimo para 

pesquisa e outras atividades além de um espaço aberto à visitação. 

Assim, mediante a atual crise ambiental pela qual a sociedade moderna 

passa, este Projeto aparece como uma contribuição para a Educação Ambiental, necessária 

para uma produção de novos conceitos para o uso e gestão do ambiente. Neste caso 

particular, fez-se um recorte nos recursos naturais, elegendo o solo como objeto de 

pesquisa. 
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2. A IMORTÂNCIA DE SE ESTUDAR O SOLO 

  O solo é um componente fundamental do ecossistema terrestre. Possui 

funções das quais dependem uma boa qualidade de vida e o equilíbrio ambiental. Além de 

ser o principal substrato utilizado pelas plantas para seu crescimento e disseminação, 

fornecendo água, ar e nutrientes, exerce também, multiplicidade de funções, tais como: 

regulação da distribuição, armazenamento, escoamento e infiltração da água da chuva e de 

irrigação; armazenamento e ciclagem de nutrientes para as plantas e outros elementos; 

ação filtrante e protetora da qualidade da água e do ar. O solo serve também como 

substrato para a ocupação humana na forma de casas, indústrias, estradas e etc. 
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  A disseminação de informações sobre o papel deste recurso natural dinâmico 

torna-se de grande importância, tendo em vista que o desempenho de suas funções básicas 

depende de sua boa utilização e correto manejo. Hoje se pode observar exemplos de mau 

uso do solo em diversos processos, tais como: redução de sua fertilidade; diminuição da 

matéria orgânica do solo; perda de solo e água por erosão hídrica (causada pelas chuvas) e 

eólica (causada pelo vento); contaminação do solo por resíduos urbanos e industriais; 

retirada do solo para obras civis (cortes e aterros); decapeamento do solo para fins de 

exploração mineral; a desertificação e a arenização dos solos. Todos estes exemplos de 

mau uso e degradação acarretam conseqüências negativas no equilíbrio ambiental, 

diminuindo drasticamente a qualidade de vida nos ecossistemas, principalmente naqueles 

que sofrem mais com a ação humana, como é o caso dos sistemas agrícolas e urbanos. 

Deste modo, a garantia de um meio ambiente sadio e auto sustentável pressupõe não só a 

divulgação dos papéis exercidos pelos solos, mas também, um estudo científico, que são 

condições primordiais para a proteção e conservação do recurso natural. 

   Apesar de ser um importante componente ambiental, o espaço dedicado a 

ele, freqüentemente, é nulo ou relegado a um plano inferior nos conteúdos de ensino. Vários 

estudos mostram esta lacuna. O conteúdo “solos” existente nos materiais didáticos, muitas 

vezes, está em desacordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e encontra-se 

desatualizado, incorreto ou fora da realidade dos solos brasileiros. Além disto, é ministrado 

de forma estanque, sem relacioná-lo com sua utilidade prática ou cotidiana. 

3. RECURSOS DIDÁTICOS 

  Diante das situações colocadas: falta ou má disseminação dos papéis e 

funções exercidos pelos solos e a dificuldade de se compreender teoricamente os processos 

de formação, degradação e conservação, a elaboração de recursos didáticos aparecem 

como uma ferramenta para preencher estas lacunas e ilustrar conceitos e conteúdos 

relativos ao tema. 

  É o que vem acontecendo no Laboratório de Sedimentologia e Análise de 

solos da FCT/UNESP – Campus de Presidente Prudente. Está sendo criada uma estrutura 

temática que possibilite elaborar uma seqüência representativa dos processos responsáveis 

pela formação, desenvolvimento e constituição dos solos, além de práticas de degradação e 

conservação deste recurso, com o intuito de disponibilizar de forma clara e coerente com a 

realidade, conhecimentos sobre o uso correto e sustentável do solo, sua importância, 

dinâmica e sua relação com a sociedade. É necessária uma aprendizagem que tenha não 

só a função didática, mas também que faça brotar uma consciência sobre a importância de 

preservar o ambiente que cerca o ser humano. 
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  Dentro do laboratório o objetivo é que o visitante “trilhe” (daí o sentido do título 

do projeto) todo um caminho no propósito de compreender os fatores formadores do solo 

(como se interagem), práticas de degradação e conservação, tudo isto lançando mão de 

recursos didáticos, tais como: elaboração de macropedolitos (Figura 2), que reproduzem 

com fidelidade os perfis de solo com seus respectivos horizontes, kits didáticos (Figura 3), 

vidrarias, materiais para reproduzirem características do solo (porosidade, infiltração, 

cobertura vegetal e etc.), maquetes e cartazes ilustrativos. 

  O público alvo são alunos dos ensinos fundamental, médio, superior e técnico 

que tem contato não só com assuntos gerais que abarcam o tema, mas também com solos 

da própria região de Presidente Prudente (Latossolos, Argissolos e Planossolos). 

 

  Figura 2. Macropedolitos de Latossolo, Argissolo e Planossolo. 
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 Figura 3. Kits didáticos de Latossolo, Argissolo e Planossolo. 

4. EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

  A sociedade Moderna atravessa uma crise: a ambiental. Alguns pilares de sua 

existência estão sendo colocados à prova. A racionalidade econômica da produção em 

massa, da padronização, da separação do Homem da Natureza, do consumismo, dos 

recursos naturais infinitos, não mais ditam as diretrizes de funcionamento da sociedade sem 

serem questionados. É a consciência ambiental que surge como grande opositora desta 

racionalidade economicista. 

  O grande marco desta tomada de consciência é a Conferência das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente realizada em Estocolmo em 1972. Percebeu-se a finitude dos 

recursos naturais do planeta, e que isto poria em perigo, o antes impensável, fim do 

progresso, do desenvolvimento, da acumulação de riqueza. 

  Encontra-se hoje um mundo em reconstrução, que anuncia a transição de 

uma modernidade saturada e uma “pós-modernidade” que começa a desabrochar, sem 

saber ainda como se definir e decifrar-se. A natureza se levanta de sua opressão e toma 

vida, revelando-se à produção de objetos mortos e à coisificação do mundo (LEFF, 2001). 

  Deu-se conta da poluição, da destruição da biodiversidade, da destruição da 

camada de ozônio, do aquecimento global e de que isso nos afeta, portanto somos 

natureza. Os problemas ambientais são provocados pela sociedade globalizada neoliberal e 

a atinge. É tempo de se pensar em uma nova racionalidade: novos princípios, valores, 

hábitos, visões de mundo, enfim, uma nova filosofia. É um olhar para a construção de um 

saber que ressignifica as concepções do progresso, do desenvolvimento e do crescimento 
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sem limites, com ressonâncias no campo da produção e do conhecimento, da política e das 

práticas educativas. 

  A Educação Ambiental está fazendo o papel de disseminadora desta 

consciência ambiental. 

  O que faz com que pessoas se voltem contra a natureza? O que move uma 

pessoa a jogar lixo nas ruas, que irá depois para os rios? O que vai acontecer? Qual a 

conseqüência? Esta Educação não deve só discursar sobre isto e se vangloriar de ser 

defensor do meio ambiente. Deve também identificar e entender as causas que levam os 

Homens a tais atitudes. Isso é consciência: alteração de comportamento, cidadania. 

5. OS PROCESSOS E FATORES DE FORMAÇÃO DOS SOLOS 

  Solos são coleções de corpos naturais que contém matéria viva e é resultante 

da ação do clima e da biosfera sobre a rocha, cuja transformação em solo se realiza durante 

certo tempo e é influenciado pelo tipo de relevo (LEPSCH, 2002). 

  Os diferentes tipos de rochas da litosfera, expostas à atmosfera, sofrem ação 

direta do calor do sol, da umidade das chuvas, e do crescimento de organismos. Isto dá 

início a processos dos quais decorrem inúmeras modificações no aspecto físico e na 

composição química dos minerais. A esses processos dá-se o nome de intemperismo, 

fenômeno responsável pela formação do material semiconsolidado que dará início à 

formação do solo. 

  O intemperismo, quando altera o tamanho ou o formato dos minerais será 

chamado de intemperismo físico. Quando alterar a composição química, será chamado de 

intemperismo químico. 

  A existência de vários tipos de solos em todo o globo terrestre se explica por 

cinco fatores, agindo de forma combinada: (a) clima; (b) organismos; (c) material de origem; 

(d) relevo e (e) tempo. 

5.1. Clima 

  Este fator costuma ser posto em evidência por sua maneira ativa e diferencial. 

Uma mesma rocha pode originar solos diferentes se decomposta em condições climáticas 

diferentes. Por outro lado, materiais diferentes podem formar solos similares quando 

sujeitos, por um longo tempo, ao mesmo ambiente climático. Os principais elementos do 

clima, temperatura e umidade, regulam a intensidade e o tipo do intemperismo atuante na 

rocha, e o crescimento dos organismos. 
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5.2. Organismos 

  Os organismos que vivem no solo são importantes para a diferenciação dos 

seus perfis. Eles compreendem macro e micro fauna e macro e micro flora. 

  A principal função desempenhada por eles é a decomposição dos restos 

vegetais e animais que ajudam na formação do húmus. O resultado dessa decomposição 

também promove a união de partículas primárias do solo, ajudando a formar os agregados 

que compõe a estrutura do solo. 

  O Homem tem provocado muitos impactos na formação do solo: remoção da 

vegetação natural, o revolvimento do horizonte A, adição de corretivos e fertilizantes, 

irrigação e aplicação de resíduos urbanos e industriais. Hoje, um grande esforço é feito para 

serem desenvolvidos sistemas de uso adequado do solo. Isto é possível com uso integrado 

das denominadas práticas conservacionistas do solo. 

 

Figura 4. Os organismos. 

5.3. Material de origem 

  O material de origem pode condicionar um bom número de características do 

solo (Figura 5), sendo um fator de resistência à formação do mesmo. A maior ou menor 

velocidade com que o solo se forma depende do tipo de material. 

  Existe uma grande variedade de materiais de origem, contudo, os mais 

comuns podem ser agrupados em 4 categorias: a) materiais derivados de rochas claras (ou 

ácidas, ígneas ou metamórficas), um exemplo é granito; b) materiais derivados de rochas 

ígneas escuras (ou básicas), um exemplo é o basalto; c) materiais derivados de sedimentos 
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consolidados, um exemplo é o arenito; d) sedimentos inconsolidados, como dunas de areia 

e cinzas vulcânicas. 

 

  Figura 5. Material de origem e os diferentes tipos de solo. 

5.4. Relevo 

  O fator relevo promove no solo diferenças facilmente perceptíveis pela 

variação de cor, que podem acontecer em pequenas distâncias. Em sua maioria resultam de 

desigualdades de distribuição no terreno da água da chuva (Figura 6), da luz, do calor do sol 

e da erosão. Dependendo da topografia do relevo ocorrerá a formação de diferentes tipos de 

solos (Figura 7). Áreas de topo aplainadas tendem a formar solos profundos, pelo fato de o 

fator erosão não agir tão intensamente, dando tempo do solo se constituir. Por outro lado, 

áreas íngremes tendem a formar solos mais rasos, pois a erosão, principalmente hídrica, 

leva constantemente o solo, não dando tempo para ele se formar e se tornar espesso. 
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Figura 6. O relevo e a distribuição da água. 

 

Figura 7. O relevo e os diferentes tipos de solo. 

5.5. Tempo 

  A superfície de um afloramento rochoso, no qual alguns organismos 

começam a se desenvolver sobre uma delgada camada de rocha decomposta, é um 

exemplo do estágio inicial da formação do solo. Com o passar do tempo, e não havendo 

erosão acelerada, as características desse solo começam a se tornar cada vez mais 

distintas: os horizontes vão se espessando e diferenciando-se, e o solo pode atingir alguns 

metros (Figura 8). Portanto, a mais óbvia característica influenciada pelo tempo é a 

espessura, pois solos jovens são normalmente menos espessos que os velhos.   
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Figura 8. O tempo na formação do solo. 

6. Os solos da região de Presidente Prudente 

6.1. Latossolo 

  A classe dos Latossolos constitui o agrupamento mais extenso do Estado de 

São Paulo. Ocupa 52% da área do Estado. 

Segundo Oliveira et al. (1992: 102), os Latossolos são solos minerais não 

hidromórficos, com horizonte B latossólico. São de grandes profundidades com seqüência A, 

Bw, C de diferenciação modesta, formado a partir de material de origem diversa, o que lhes 

confere certa variabilidade nas características morfológicas, especialmente textura e 

consistência, além de influir nas propriedades químicas. 

Quanto à sua textura, ela varia desde média até muito argilosa, sendo 

uniforme ao longo do seu perfil. 

 Apresentam boa tolerância à perda por erosão, juntamente com a 

permeabilidade interna e capacidade de infiltração e o relevo declivoso, levam a considerar 

esses solos, quando apresentam textura argilosa, como solos de baixa erodibilidade. 

Os perfis destes solos são espessos, com mais de 3 metros de profundidade. 

São de boas propriedades físicas, de excepcional porosidade, portanto, de boa drenagem 

interna. 

Por apresentarem boa resistência à erosão, fáceis de serem escavados e, 

ainda, bastante profundos e porosos, são apropriados para cemitérios e aterros sanitários. 
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São encontrados em áreas de topografia plana ou levemente ondulada, onde 

a atuação da erosão é mínima, dando a oportunidade deste tipo de solo se constituir 

plenamente com seus respectivos horizontes bem formados. 

6.2. Argissolo 

  De acordo com Oliveira et al. (1992: 121), os Argissolos compreendem solos 

minerais não hidromórficos, com horizonte A ou E seguidos de horizonte B textural não 

plíntico, argila de atividade alta ou baixa, cores vermelhas a amarelas, apresentando distinta 

individualização de horizontes. São solos com grandes variações em características 

morfológicas e analíticas, porém com presença distintiva de horizonte B textural que diverge 

do A ou E, seja pela cor, seja pela diferença de textura e complementação marcante de 

estrutura em blocos, sendo a textura argilosa ou muito argilosa. 

  Depois dos Latossolos, constituem a classe de solo de maior expressão 

espacial no Estado de São Paulo, ocupando 29% da área do estado. A cor vermelha está 

associada a solos ricos em minerais ferromagnesianos. 

  A erodibilidade é, em geral, exacerbada nos solos que apresentam mudança 

textural abrupta. 

  Estão associados a relevos suavemente ondulados a ondulado. Eles são 

colocados nas classes C e D quanto à resistência à erosão, classes de solos com baixa ou 

muito baixa resistência. Os argissolos, em geral, possuem textura média ou arenosa em 

superfície e baixa atividade de argilas. 

  São solos facilmente preparados para o plantio, mas dependendo do relevo, 

seu potencial agrícola desaconselha tal uso. São, também, de boa qualidade para piso de 

estradas. 

6.3. Planossolo 

  São solos constituídos por material mineral com horizonte A ou E seguidos de 

horizonte B plânico. Comumente encontram-se situados em planícies aluviais e no terço 

inferiores das vertentes. Requerem atenção quanto a erodibilidade devido à mudança 

textural abrupta (OLIVEIRA, 1999: 96). 

  Esta classe de solo apresenta sinais de hidromorfismos: cores acizentadas ou 

bruno-amareladas com mosqueamento denunciador de redução, devido à sua posição na 

paisagem, geralmente em terrenos baixos, em terraços, ou terços inferiores de encosta 

pouco íngremes, locais favoráveis ao acúmulo de água durante certos períodos do ano, 

aliado à lenta permeabilidade motivada pelo adensamento do horizonte Btg. 
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7. CONCLUSÃO 

  Freqüentemente a degradação do solo pode estar associada ao 

desconhecimento que a maior parte da população tem das suas características, importância 

e funções. 

  Este recurso, por ser um importante componente do sistema natural, possui 

um espaço pequeno de discussão, sendo relegado a um plano menor nos conteúdos de 

ensino. No entanto, a Universidade, através de seu tripé sustentador: ensino, pesquisa e 

extensão, pode contribuir para minimizar esta situação. 

  O contexto deste trabalho é o constante desafio de fazer com que cresça a 

consciência do solo como parte essencial do meio ambiente, o qual está ameaçado e 

precisa ser defendido, e a complexidade de fatores e processos para sua formação, sendo, 

portanto, uma árdua tarefa recuperá-lo depois de degradado, danificado. 

Trabalhar com solos requer recursos didáticos que ajudem a ilustrar conceitos 

e conteúdos nem sempre fáceis de serem demonstrados teoricamente. Assim, o referido 

trabalho é uma contribuição à Educação Ambiental, partindo pelo viés do recurso natural 

solo, necessária para uma produção de novos conceitos para uso e gestão do ambiente. 
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