
Erosão do Solo 

Folha do Professor 

Alunos exploram a erosão do solo através de um modelo e hipotetizam maneiras pelas quais eles podem minimizar a 

erosão na sua região. 

Objetivos 

Identificar diferentes tipos de erosão; Explicar o impacto da erosão; Analisar estratégias para preservação do solo 

Material 

Planta em um vaso (uma planta com raiz bem extensa funciona melhor) 

Amostras de quatro tipos de solo (terra preta, pedregulhos, areia e terra comum) 

Pedrinhas e pedras maiores 

Tampas de garrafas 

Pote com água 

Preparo 

Organize o material em 5 estações: 

-Um tipo de solo em cada estação e uma das estações deve ter um meio misturado: areia + terra comum + 

pedregulhos + terra preta 

-Lixeira (ou outro pote similar) com o fundo furado em vários lugares, formando u  d e o . 

-Regador 

Opcional: Copos de plástico com furinhos no fundo 

-Ventilador  

Opcional: Alunos podem soprar através de canudos 

-Água 

-Várias tampinhas de garrafa e pedras variadas 

 

Procedimento 

1.Projete os slides com fotos de erosão.  

2.Entregue as folhas para os alunos e peça para eles completarem as colunas Saber e Indagar do quadro S.I.A. Peça 

para alguns voluntários falarem suas respostas para a turma. 

3.Explique como como as plantas auxiliam a manter o solo assentado e por que a erosão é um problema. Pegue a 

planta e retire-a do vaso com o solo preso a planta (por isso é importante uma planta bem afixada no solo). Pergunte 

o que aconteceria se a planta ao invés de estar no vaso, estivesse no chão e com água caindo sobre ela. 



4.Introduza os termos solo e erosão, explique como o vento, água e gelo causam erosão. Pergunte aos alunos alguns 

problemas que a erosão pode causar em uma comunidade (exemplos: dano a área de deposição de ovos para 

anfíbios e peixes, visibilidade reduzida para os organismo aquáticos, diminuir a taxa de fotossíntese pela falta de 

penetração da luz solar, dano às rodovias, desabamentos de moradias em montanhas, impactos econômicos). 

Escreva essas ideias no quadro e deixe-as ali para mais tarde. 

5.Lembre que a erosão nem sempre é negativa. Ela é um processo natural e pode auxiliar alguns tipos de 

ecossistemas. Junto com o sedimento, a erosão pode trazer nutrientes benéficos para plantas/animais. A erosão 

causada pelo ser humano é que impacta o ambiente, não a erosão natural. 

Procedimento do experimento: 

a) Divida a turma em 5 grupos, cada grupo ficará em uma estação. Peça que cada grupo preencha o fundo da 

lixeira com o solo que possuem. Conforme você explicar o procedimento, os alunos devem anotá-lo na folha. 

b) Peça que os grupos adicionem várias pedrinhas, pedras e tampinhas no solo em lugares diferentes. E depois 

ie  u a o ta ha  o e t o do espaço, o  u a ua tidade a ais de solo. 
c) Peça pa a os g upos ia e  u a hipótese de o o o solo se á afetado ua do hove  e ua do ve ta . 

Eles devem anotar na folha de aula prática. 

d) Para simular o vento, os alunos ligam o ventilador sobre a base de solo. Eles devem mover o ventilador em 

diferentes direções e velocidades. 

e) No grupo, os alunos anotam nos resultado as observações de movimento do solo ou outras mudanças 

conforme o solo sofre a ação do vento simulado. 

f) Ago a os alu os i ão ia  a huva  so e o solo. U  alu o olha o solo o  o egado  a 20  de altu a do 
solo e devaga . Eles pode  uda  a fo ça  da água o solo diminuindo a altura e aumentando aos poucos a 

quantidade de água derramada. 

g) Os alunos anotam na folha as observações sobre qualquer mudança de movimento do solo. 

h) Agora os grupos escrevem uma conclusão sobre o experimento, se baseando nas questões: Como o 

tamanho das partículas afetam a taxa de erosão? O volume de água ou vento afetou a taxa de erosão? 

6.Peça para os grupos apresentarem os resultados de sua estação e tipo de solo para toda a turma. Ajude-os a 

articular o que aprenderam sobre erosão, que fatores afetam a erosão e o que pode ser feito para reduzi-la. 

7.Revise os problemas que os alunos discutiram no início da aula. Peça para eles sugerirem formas de reduzir esses 

problemas. Use o quadro para criar um mapa visual (ligando cada problema um com o outro e com as soluções). 
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