
Construindo um Aquífero 

Problema: O que acontece em um aquífero quando o nível da água muda? 

Introdução 

Um aquífero é uma área subterrânea que contém água. Essa água se mantém ali devido a uma camada de 

rocha impermeável (rocha em que a água não consegue penetrar) que fica embaixo e ela está envolta em 

rochas permeáveis (rochas com espaços por onde a água passa). A altura do nível dessa água é chamada 

de lençol freático. Hoje, você vai criar um aquífero em grupo e observará o que acontece quando o nível 

do lençol freático muda. 

 

Questões Pré-aula 

1.Onde você encontraria um aquífero? 

 

2.Preencha com a definição das palavras: 

Aquífero:_______________________________________________________________________________ 

Lençol 

freático:_______________________________________________________________________________ 

Permeável:_____________________________________________________________________________ 

Impermeável:___________________________________________________________________________ 

Descarga:_______________________________________________________________________________ 

Materiais 

Conta-gotas             Pedregulho          Corante alimentício azul e outra cor           Pote plástico         Copo 

plástico  Colher        Esponja          Caneta hidrocor            Lápis de Cor 



Procedimento 

PARTE A – Construção 

1.Coloque a esponja dentro do pote de plástico. 

2.E co t e o X  a cado a espo ja e colo ue o co ta-gotas através da esponja. Isso representa um 

poço. 

3.Cubra a esponja dentro do pote com pedregulhos, de forma que tape levemente a esponja de forma 

uniforme. Mas deixe um espaço livre de pedrinhas no canto da esponja que está cortado. 

PARTE B – Lençol Freático 

1.Com a caneta hidrocor, faça uma marca na lateral do pote, mais ou menos no meio da esponja. Esse é 

seu primeiro lençol freático. 

2.Lentamente derrame água azul (que representa água potável) no seu aquífero até atingir o nível da 

marca que você fez. Quando você adiciona água, chama-se de recarregar o aquífero. 

3.Desenhe o seu aquífero no quadro 1 abaixo. 

4.Agora, faça outra marca na lateral do pote, próximo do topo da esponja (mas não acima!). Coloque mais 

água até a nova marca. O seu lençol freático subiu! 

4.Desenhe o que você vê no quadro 2. 

5.Agora os seres humanos vão utilizar o poço para retirar água do lençol freático. Aperte o conta-gotas até 

encher. Quando se retira água do aquífero, chama-se descarregar o aquífero. 

6.Novamente, desenhe uma nova marca na lateral do pote, dessa vez um centímetro acima dos 

pedregulhos. 

7.Coloque mais água até atingir a nova marca. Desenhe o que você vê no quadro 3. 

PARTE C - Poluição 

1.Levante a mão para que o professor venha até você com o corante. Ele vai adicioná-lo no seu modelo 

para representar a poluição. 

2.Depois de alguns segundos, aperte o conta-gotas novamente. Desenhe o que você vê no quadro 4. 

Resultados 

Quadro 1 – Desenhe o aquífero após ser 

recarregado.  

Quadro 2 – Desenhe o aquífero após o nível do 

lençol freático subir. 

 

 

 

 



VISTA LATERAL                                                                                             VISTA LATERAL 

Quadro 3 – Desenhe o aquífero após ele ser descarregado.        Quadro 4 – Desenhe o aquífero após ele ser poluído. 

 

 

 

 

 

 

                                                  VISTA LATERAL                                                                                                       VISTA LATERAL 

 

 No seu modelo, os pedregulhos representam o solo na superfície da Terra, o plástico no fundo do 

pote representa a camada de rocha impermeável, a esponja representa a camada de rocha 

permeável e o corte na esponja representa um lago. Identifique no desenho do quadro 1 os 

seguintes: solo, rocha impermeável, rocha permeável, lago e poço. 

Análise 

1.Qual a camada de rocha impermeável? Explique como seu modelo a representa. 

 

2.Que parte do ciclo da água você simulou quando adicionou água ao modelo? 

 

3.O que acontece se os humanos descarregam água do aquífero mais rápido do que ele consegue se 

renovar naturalmente? 

 

 

4.Por que é um problema para o aquífero inteiro se apenas uma área é poluída? 

 

 

5.Quando a água sobe em um nível acima do solo, o que é formado? 
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