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1. PÚBLICO SUGERIDO: Alunos a partir do nono ano do ensino fundamental. 

 

2. OBJETIVOS 

a) Demonstrar a capacidade do solo em agir como um filtro de poluentes e contaminantes do 

meio ambiente; 

b) Discutir o resultado obtido, abordando os atributos do solo que contribuem para a maior 

retenção de poluentes. 

 

3. MATERIAL 

a) Duas amostras de solo: uma arenosa e outra argilosa (aproximadamente 300 g ou o 

necessário para completar o volume da garrafa). Caso não tenha amostra de solo arenoso, 

pode ser utilizada areia de construção, mas neste caso deve ser indicado aos alunos que a 

comparação é entre solo e areia. Não deve ser usada massa cerâmica (popularmente 

conhecida como “argila” de modelar) nesta experiência; 

b) Folhas de jornal; 

c) Rolo de macarrão velho ou garrafas de vidro; 

d) Três garrafas PET de 2 L limpas e sem rótulo; 

e) Tesoura. Apenas o professor deve utilizar a tesoura para evitar acidentes. 

f) Dois círculos pequenos de tecido (aproximadamente 7 cm de diâmetro, ou o tamanho 

necessário para vedar o gargalo da garrafa PET); 

g) Pedaço de barbante ou elástico; 
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h) Metade de uma beterraba média; 

i) Liquidificador; 

j) Peneira. 

 

4. PROCEDIMENTOS 

 

4.1. PREPARO DO SOLO 

Colocar as amostras de solo para secar sobre as folhas de jornal por alguns dias ao ar 

livre em local seco (Figura 1). Após a secagem, passar uma garrafa de vidro ou rolo de 

macarrão velho, com objetivo de destorroar um pouco as amostras, para que isso não interfira 

no resultado final do experimento. 

 

 
Figura 1. Secagem das amostras de solo sobre folhas de 
papel. Foto: Thatiane Calixto Buba. 

 

4.2. PREPARO DAS GARRAFAS 

Com a tesoura corte a garrafa PET aproximadamente na metade da mesma. Esta 

etapa deve ser feita pelo professor, pois envolve o uso de material perfuro cortante. 

Prender o tecido no gargalo da garrafa PET com o barbante ou elástico de forma que o 

tecido fique firme (Figura 2). 

Montar o experimento de modo que a parte superior fique como um funil encaixado na 

parte inferior da garrafa (Figuras 3A e 3B). 

Preencher o funil com as amostras de solo secas, anteriormente preparadas. Em um 

funil será colocado o solo argiloso e em outro o solo arenoso. Deve ser colocada uma 

quantidade de solo que não complete totalmente o funil, deixando uma borda de no mínimo 2 

cm (Figura 4). 
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Figura 2. Fixação do tecido com o 
elástico na boca da garrafa PET. Foto: 
Bruna Perissute da Silva. 

 

 
Figura 3. (A) Modelo de corte da garrafa PET. Foto: Eloana Janice Bonfleur; (B) 
Esquema de montagem do experimento. Fonte: Yoshioka e Lima (2004).  

 

 
Figura 4. Preenchimento da 
garrafa PET com solo. Foto: 
Eloana Janice Bonfleur 
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4.3. PREPARO DO CORANTE 

Cortar a beterraba em cubos (Figura 5A) e transferi-la para um liquidificador contendo 1 

L de água (Figura 5B). Fechar a tampa do liquidificador e bater por aproximadamente 2 

minutos.  

 

 
Figura 5. (A) Cubos de beterraba; (B) Sistema água-beterraba dentro do 

liquidificador. Fotos: Jessica Karoline Fernandes Cordeiro. 

 

Coar a mistura utilizando uma peneira (Figura 6A), reservar o bagaço (fibras 

retidas) (Figura 6B) e, transferir o volume coado para uma garrafa PET de 2 L 

completando o seu volume (Figura 6C). 

 

 
Figura 6. (A) Procedimento de peneiramento da solução contendo beterraba e água; (B) 
Fibras de beterraba retidas na peneira e; (C) corante de beterraba pronto para uso. Fotos: 
Jessica Karoline Fernandes Cordeiro. 
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Por se tratar de um corante natural que pode sofrer degradação dos compostos que 

expressam a cor vermelha. Assim, recomenda-se o armazenamento em geladeira por no 

máximo três dias. 

 

4.4. REALIZAÇÃO DO EXPERIMENTO 

Antes da realização é importante que tenha um diálogo com os alunos, procurando 

levantar hipóteses sobre o que vai acontecer (ver o item 5 deste roteiro). Colocar lado a lado os 

funis contendo o solo arenoso e argiloso e adicionar a mesma quantidade do corante de 

beterraba (Figura 7A e 7B, respectivamente). O volume a ser utilizado depende do tamanho da 

garrafa PET utilizada. Se for uma garrafa de 2 litros é aproximadamente 200 ml. Observar a 

velocidade que vai ser filtrada a solução e a coloração que vai sair. 

 

 
Figura 7. Experimento sendo realizado: solução com corante foi adicionada na 
amostra de solo arenoso (A) e argiloso (B). Foto: Eloana J. Bonfleur. 

 
O resultado provável deste experimento é que a solução deve sair mais rápida e mais 

vermelha na amostra de solo arenoso (Figura 8). Na amostra de solo argiloso, a solução será 

filtrada mais lentamente e sua coloração será um vermelho mais claro. Para explicações veja o 

item 6 deste roteiro. 
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Figura 8. Comparativo entre a coloração do filtrado do solo argiloso e arenoso. 
Foto: Eloana J. Bonfleur 

 

5. QUESTÕES E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

Sugere-se a utilização das perguntas abaixo antes de se iniciar o experimento, para 

que os alunos possam ter ideia do que irá acontecer, para depois, confrontar com os resultados 

obtidos após o experimento. Seria interessante escrever no quadro negro as respostas dos 

alunos. 

a) Por que a água se infiltrou (penetrou) nas duas amostras de solo e não ficou parada 

na superfície?  

b) Em qual das amostras a água começou a pingar antes? Por quê?  

c) Em qual das amostras a água pingou mais (quanto foi liberado)? Tente explicar o 

que houve; 

d) Qual a aparência da água que está saindo de cada uma das amostras? 

e) Qual tipo de solo foi mais eficiente para filtrar o “poluente” e evitar que ele chegue ao 

lençol freático? 

 

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA OS PROFESSORES 

 

6.1. DEMONSTRAÇÃO DA RETENÇÃO DE POLUENTES 

O objetivo principal deste experimento é mostrar que o solo funciona como um filtro 

natural, capaz de filtrar poluentes e contaminantes, e a forma de retenção realizada pelos 

diferentes tipos de solo. 

A coloração vermelha da beterraba se deve a um composto químico denominado 

betacianina. Este composto possui um excesso de carga positiva na sua estrutura (Figura 9) e, 
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portanto, ao atravessar a amostra de solo, esse composto fica retido nas cargas negativas 

existentes nas superfícies das partículas de argila do solo. Os solos argilosos possuem maior 

quantidade de cargas negativas na superfície de seus minerais em relação aos solos arenosos. 

Portanto, é esperado que o filtrado do solo argiloso tenha uma coloração mais límpida 

(descolorido) em relação ao solo arenoso, o que demonstra a eficácia do filtro.  

 

 

Figura 9. Fórmula molecular da betacianina. 

 

No caso do solo arenoso, que possui número de cargas negativas em sua superfície 

muito menor que no solo argiloso, o filtrado sairá com uma coloração vermelha mais intensa, 

pois menor quantidade do corante (betacianina) foi retida. Isso demonstra a baixa capacidade 

de retenção de poluentes neste tipo de solo. Consequentemente, a contaminação das águas 

subterrâneas será favorecida se o solo arenoso receber indevidamente certos poluentes.  

Obviamente, todo solo tem um limite na sua capacidade de reter poluentes, e estes 

apresentam comportamento distinto nos solos. Para entender melhor a questão das cargas no 

solo pode-se também ver o roteiro “cargas no solo” da Experimentoteca de Solos do Programa 

Solo na Escola/UFPR
6
. 

 

6.2. POROSIDADE DO SOLO 

O solo é mais parecido com uma esponja do que uma pedra. Ao contrário do que os 

alunos podem eventualmente imaginar, o solo não é um meio maciço, sendo muito poroso. Por 

este motivo a solução conseguiu infiltrar no solo. Se o solo não tivesse poros não haveria 

possibilidade de a solução poder entrar no solo. 

O espaço poroso do solo é ocupado pelo ar do solo e água do solo. O ar do solo fornece 

o oxigênio (O2) necessário à respiração das raízes e microrganismos, e necessita ser 
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constantemente renovado para que não ocorra excesso de dióxido de carbono (CO2). O ar do 

solo ocupa usualmente os macroporos (poros de maior tamanho). Por outro lado, a água, 

juntamente com os íons inorgânicos e orgânicos em solução, forma a solução do solo, 

ocupando os microporos (poros de menor tamanho) (BRADY, 1989). Para entender melhor a 

questão dos poros no solo pode-se também ver o roteiro “porosidade do solo” da 

Experimentoteca de Solos do Programa Solo na Escola/UFPR. 

A água do solo provém das chuvas ou irrigação e é absorvida pelas plantas, 

principalmente através das raízes. A água da chuva que atinge a superfície do solo pode 

infiltrar-se ou escorrer pela superfície do solo. Da água que penetra no solo, parte retorna à 

atmosfera pela evaporação do solo, ou por transpiração das plantas (evapotranspiração). A 

água restante ficará armazenada nos horizontes do solo ou se acumulará nas camadas mais 

profundas na forma de lençol freático, dando origem às nascentes dos córregos (KIEHL, 1979). 

A água armazenada no solo é importante, pois é a principal fonte deste componente às 

plantas, bem como é o meio no qual estão solúveis os nutrientes essenciais à planta (solução 

do solo). A água funciona como um solvente dos nutrientes do solo e como meio de transporte 

destes até e na planta, e através da transpiração do vegetal, atua evitando o dessecamento 

das folhas, além de ter outras funções, como participar ativamente do metabolismo do vegetal 

e da composição e atividades dos microrganismos presentes no solo (KLAR, 1984). 

A composição do solo pode influir na capacidade de infiltração e retenção da água. Em 

um solo arenoso, ocorre infiltração mais rápida e pouca retenção da água devido ao espaço 

poroso (predomínio de macroporos), que permite a drenagem livre da água do solo. Já nos 

solos argilosos, existe maior retenção de água no solo devido à presença dos microporos 

(poros menores que 0,05 mm) que retém a água contra a força da gravidade. Os solos 

argilosos possuem mais microporos e, por este motivo, no experimento deve sair menos água 

do solo argiloso do que do solo arenoso. 

Porém, se houver compactação do solo o espaço poroso é reduzido. Nesta situação, 

pode haver limitação no movimento do ar e da água através do solo, causando maior 

escorrimento superficial das águas da chuva (LOPES, 1989) e, por consequência, a erosão. 

 

7. AVALIAÇÃO 

A avaliação da experiência pode ser feita a partir de algumas perguntas: 

a) Os alunos conseguiram concluir o experimento? 

b) Os alunos responderam as questões corretamente ou tiveram muita dificuldade? 

c) Os alunos conseguiram discutir cada pergunta formulada entre eles e/ou entre o 

professor? 

d) Os resultados alcançados pelos alunos foram satisfatórios no ponto de vista do 

professor? 
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