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Introdução 
• Conceito de solo  

 

• Manejo e conservação da água e do solo; 

 

• Projeto de extensão: Solos na Escola  

 

“Solos na Escola: O Papel do Manejo e  Conservação do Solo 
e da Água para além da Sala de Aula” 

 

• O oeste do Pará se insere na região onde se encontra o maior 

aquífero e a maior floresta tropical do mundo; 
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Maior Floresta tropical do Mundo (5.500.000 km²) 

Aquífero Alter do Chão (86 mil km³) 
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• No Oeste do Pará, região do Baixo Amazonas, o município 

de Santarém é o mais importante e tem uma população de 

294.580 habitantes (IBGE, 2010); 

 

• A expansão agrícola e exploração de madeira; 

 

• Educação ambiental como forma de formação de agentes 

multiplicadores de opiniões e geradores de ações. 

  



Objetivo 

• Despertar o interesse e a sensibilização, por meio de palestras 

e ações ambientais, professores e alunos do ensino 

fundamental, que o solo é um recurso natural que precisa ser 

manejado de forma sustentável, já que as formas de 

utilização e manejo deste recurso pode torná-lo esgotável.  



Material e métodos 

• O trabalho foi desenvolvido na Escola Municipal Deputado Ubaldo Corrêa da 

rede pública de ensino (de 5ª à 8ª série), Santarém-Pará; 

 

• Questionário, afim de verificar a percepção do recurso solo; 

 

“1 -  O que você entende sobre o recurso natural solo? 

 2 - Qual a importância de conservar o solo?”  

 

• Ciclo de palestras com temas relacionados à formação e conservação do solo; 

 

“Processo de formação do solo”; “Conservação do Solo” “Sensibilização ambiental”.  

 

 

 

 

 



• No ciclo de palestra (Figura 2, Figura 3 e Figura 4) foram 
repassados e apresentados conceitos sobre as temáticas: 

 Figura 2. Palestra: “Solos na Escola: O Papel do Manejo e  

Conservação do Solo e da Água para além da Sala de Aula” 

Foto: Adriele Rachor 
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Figura 3. Palestra: “Processo de formação do solo” Figura 4. Palestra: “Conservação do Solo” 

Foto: Mateus Figueiredo Foto: Adriele Rachor 
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• Antes da arborização, foi trabalhada a sensibilização dos 
discentes sobre a importância para a consolidação de valores 
socioambientais.  

Material e métodos 

Figura 5. Palestra: “Sensibilização ambiental”   

Foto: Jozimara dos Santos 



• Prática de arborização: Plantio de mudas de duas espécies 

florestais nativas da Amazônia, Macacaporanga (Aniba 

parviflora) e Ipê-amarelo (Handroanthus serratifolia), nas 

imediações da própria escola. 
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Figura 6. Platio de Ipê-amarelo 
Figura 7. Plantio de Macacaporaga 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

• Com a aplicação dos questionários observou-se que as 
crianças têm conhecimento da importância da conservação do 
solo. 

 

• Exemplos:  

“O solo é um recurso importante para que a vida na terra se 
desenvolva”……. 

“Sem o solo não haveria como as florestas ficarem em pé”. 
…… 



• Tivemos a percepção que os alunos possuem uma visão 
da problemática - desmatamento desordenado; 

 

• Além disso, observou-se que as crianças sabem da 
importância de manter a cobertura do solo, afim de evitar 
processos de erosão e perda de nutrientes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 



• Em estudo realizado por Mota et al., (2008), foi relatado que 
a cobertura vegetal, especificamente, a densidade é um fator 
de fundamental importância da proteção ao solo, sendo que, 
quanto maior a densidade da cobertura vegetal, maior será a 
proteção e conservação do solo e água. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 



• Em trabalho realizado por Cavalcante et al., (2013), foi 
relatado que a sensibilização ambiental promoveu o 
desenvolvendo nos alunos e uma consciência reflexiva a 
respeito das questões ambientais. 

 

 

Foto: Jozimara dos Santos 
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Figura 8. Alunos realizando a arborização 



• Conforme relatou Muggler et al., (2006), existem diversas 
maneiras de desenvolver a educação em prol do meio 
ambiente através de uma conscientização pedológica, e esse 
conjunto de conteúdos e métodos constituem a Educação em 
Solos, que é sem dúvidas indissociável da Educação 
Ambiental. 

 

• Diante do que foi observado, acha-se necessário ampliar a 
compreensão sobre o solo como componente essencial do 
meio ambiente e desenvolver uma conscientização acerca 
da importância da conservação do mesmo. 
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CONCLUSÃO 

•      No decorrer do desenvolvimento do trabalho, a percepção 
ambiental dos estudantes foi aguçadas sendo possível 
reelaborar alguns conceitos e ampliar suas visões acerca das 
questões ambientais, gerando uma nova racionalidade 
ambiental.  

•  Por isso, a educação ambiental deve ser abordada de 
forma que cada cidadão se sinta parte integrante do meio 
ambiente e ajude a conservá-lo a partir de uma simples ação 
ambiental. 
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