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1. PÚBLICO ALVO: à partir do terceiro ciclo do ensino fundamental. 

 

2. OBJETIVOS 

a) Demonstrar alguns tipos de erosão (eólica e hídrica); 

b) Discutir os fatores que causam a erosão; 

c) Discutir os efeitos da erosão do solo; 

d) Discutir algumas práticas de controle e combate da erosão e sua importância para as atividades 

agrosilvipastoris. 

 

3. MATERIAIS 

a) Duas bandejas plásticas pequenas; 

b) Faca; 

c) Pá de jardinagem; 

d) Pá cortadeira; 

e) Amostra de solo seca e o mínimo de torrões possível (o suficiente para preencher a bandeja); 

f) Canudinho de refrigerante; 

 

4. PROCEDIMENTOS 

1.  Coletar um quadrado de grama com o solo do tamanho da bandeja que será utilizada com o auxílio 

da faca, da pá de jardinagem e da pá cortadeira (pode ser um pouco trabalhoso) (Figura 1); 

2. Colocar em uma bandeja plástica pequena; 
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Figura 1. Aspecto da amostra de grama cortada e colocada sobre a bandeja plástica. Foto: Maria Harumi 

Yoshioka. 

 

3. Preencher a outra bandeja plástica pequena ou bandeja alternativa com a amostra de solo seca 

(evite usá-lo com muitos torrões pois poderá interferir nos resultados); 

4. Pegar o canudinho (manter a outra extremidade do canudinho distante do solo em cerca de 5 cm) e 

assoprar sobre o solo seco da bandeja sem a cobertura vegetal (Figura 2). Observar o que 

acontece e discutir; 

 

 

Figura 2. Assoprar com um canudo sobre a bandeja de solo descoberto e seco, sem muitos torrões. Foto: 

Maria Harumi Yoshioka. 

 

5. Pegar o canudinho (manter a outra extremidade do canudinho distante do solo cerca de 5 cm) e 

assoprar sobre a bandeja que possui a cobertura vegetal (grama) (Figura 3). Observar o que 

acontece e discutir; 
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Figura 3. Assoprar com um canudo sobre a bandeja de solo coberto com grama. Foto: Maria Harumi 

Yoshioka. 

 

5. QUESTÕES E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

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

possam formular hipóteses do que irá acontecer, para depois, confrontar com os resultados obtidos após o 

experimento. 

a) Quando se assoprar através do canudinho sobre ambos os solos, o que irá acontecer com cada 

uma das amostras? Tente explicar o que poderá acontecer. 

b) A cobertura vegetal será benéfica ou não para se evitar perdas por erosão eólica? Tente explicar 

sua resposta. 

c) O que se poderá fazer para controlar a erosão? Tente explicar a resposta. 

 

As mesmas perguntas podem ser novamente feitas aos alunos após a obtenção dos resultados, 

para comparar as hipóteses com os resultados. 

 

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA PROFESSORES 

Os prováveis resultados desta experiência é que na bandeja com o solo seco, sem a cobertura 

vegetal, quando se assoprar com a canudinho (reproduzindo a ação dos ventos incidindo diretamente sobre 

o solo), algumas partículas serão deslocadas. O professor deverá incentivar os alunos a observarem este 

efeito tentando compará-lo com o que acontece na natureza, em regiões litorâneas, semi-áridas e locais 

sem a proteção da cobertura vegetal.  

Quando os alunos assoprarem na bandeja com o solo com cobertura vegetal (grama), 

provavelmente nenhuma ou pouquíssimas partículas de solo se desloquem. O professor deverá incentivar 

os alunos a observarem tal efeito. Isto ocorre devido a presença desta cobertura vegetal, de suas raízes que 

“fixam” e agregam as partículas do solo. 

 

Canudinho 
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6.1. EROSÃO EÓLICA 

A erosão é o arrastamento de partículas constituintes do solo, pela ação da água em movimento, 

resultantes da precipitação pluviométrica, ou pela ação dos ventos e das ondas (RIO GRANDE DO SUL, 

1985). 

Isto quer dizer que um solo fértil, em que a erosão atua acentuadamente, em breve se tornará 

pobre, apresentando baixa produção agrícola ou florestal. 

Os dois agentes principais da erosão são as chuvas (erosão hídrica) e o vento (erosão eólica). No 

Brasil, a água é que causa os maiores prejuízos (FERREIRA, 1981). O processo tende a se acelerar, à 

medida que mais terras são desmatadas para a exploração da madeira e/ou para a produção agrícola, uma 

vez que os solos ficam desprotegidos da cobertura vegetal (GUERRA, 1999). 

A erosão eólica, ocasionada pelos ventos, ocorrem em geral em regiões planas, de pouca chuva, 

onde a vegetação natural é escassa e sopram ventos fortes. Constitui problema sério quando a vegetação 

natural é removida ou reduzida; os animais, insetos, moléstias e o próprio homem contribuem para essa 

remoção ou redução. As terras ficam sujeitas a erosão pelo vento quando deveriam estar com a vegetação 

natural e são colocadas em cultivo com um manejo inadequado (BERTONI, 1985). 

Este tipo de erosão consiste no transporte aéreo, ou por rolamento, de partículas de solo pela ação 

do vento. A erosão eólica se reveste de maior importância nessas regiões em que a vegetação é 

insuficiente para cobrir e proteger o solo, ou nas regiões áridas, nas margens arenosas de oceanos, lagos e 

rios, e em solos de origem arenítica. O teor de umidade do solo é um fator limitante da intensidade com que 

a erosão eólica pode ocorrer (RIO GRANDE DO SUL, 1985). Segundo BRADY (1989), as porções mais 

finas podem ser carregadas a grandes alturas e por centenas de quilômetros de distância. 

Em geral, a terra é, não só despojada do seu solo mais rico, como as culturas são impelidas para 

longe ou deixadas com as raízes expostas ou ainda poderão ser cobertas pelos detritos em movimento. 

Embora não seja tão grande a velocidade, os efeitos de corte e de abrasão, sobretudo da areia, são 

desastrosos sobre culturas tenras. A maioria dos prejuízos está confinada em regiões de baixa precipitação, 

porém existe ocorrência em regiões úmidas. A movimentação das dunas de areia constitui um bom exemplo 

(BRADY, 1989). 

 

6.2. PRÁTICAS DE CONTROLE À EROSÃO EÓLICA 

Para controlar a erosão eólica no litoral, em que sua ocorrência se dá pela ação predominante dos 

ventos fortes, fazendo com que a areia da praia seja deslocada, litoral a dentro, formando cômoros e até 

enormes dunas, causando um entrave para o desenvolvimento e progresso dessas regiões sendo que 

essas areias litorâneas podem chegar a invadir campos, onde a agricultura e a pecuária tornam-se difíceis, 

ou chegar a invadir balneários e zonas residenciais. A ausência do revestimento vegetal permite às dunas 

mudarem de posição, de acordo com o vento. 

A melhor medida de controle é manter uma cobertura protetora na superfície do solo (BERTONI, 

1985) ou outros obstáculos à ação dos ventos (quebra ventos) (RIO GRANDE DO SUL, 1985). 

A erosão eólica também ocorre nas áreas arenosas em processo de desertificação
4
. Alguns fatores 

contribuem na aceleração deste processo como o uso inadequado das potencialidades dos solos da região, 

extremamente erodíveis, em função de sua estrutura não desenvolvida e de sua textura arenosa. O primeiro 
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passo no controle é o impedimento a esse uso indiscriminado, para evitar-se que novas áreas entrem no 

processo (RIO GRANDE DO SUL, 1985). 

 

7. RELAÇÃO DESTA EXPERIÊNCIA COM OS PCNs  

Esta experiência se insere para o terceiro e quarto ciclo do ensino fundamental no conteúdo de 

Ciências Naturais. Para o Ensino Médio em Ciências da Natureza. A profundidade da explicação dos 

fenômenos envolvidos aos alunos deve ser adequada ao nível dos mesmos. 

Para os alunos do terceiro ciclo do ensino fundamental, segundo os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) (BRASIL, 1997) deve-se investigar com o auxílio do professor que os recursos 

disponíveis na terra como o solo, pode ser reduzido drasticamente pelo seu uso exagerado, inadvertido ou 

deliberado, prejudicando nas atividades agrosilvipastoris e no desenvolvimento da sociedade humana. O 

professor deve veicular aos alunos sobre os custos da restauração dos ambientes degradados, ressaltando 

a importância das práticas de preservação. Cabe ao professor fornecer as informações e esclarecer as 

compreensões. 

Os alunos devem perceber que o ser humano pode transformar e conter os processos naturais 

através do preparo do cultivo, quais as técnicas para combater a erosão, manejo da água, etc. O professor 

deve firmar a importância da cobertura vegetal (neste experimento demonstrado pela grama), como as 

florestas que formam uma barreira contra os ventos e a queda direta da água da chuva, e esclarecer que 

além deste e outros fatores, a erosão está intimamente relacionada com a topografia (relevos mais 

ondulados) e as condições atmosféricas (direção e intensidade dos ventos, etc). 

Para os alunos do quarto ciclo do ensino fundamental, segundo os PCNs (BRASIL, 1997), além do 

sugerido ao terceiro ciclo, os alunos devem ser capazes de relacionarem os locais mais suscetíveis à 

erosão, locais com solos mais arenosos no litoral, regiões de arenitos, e semiáridas, a ocorrência da 

desertificação, etc. Os estudantes devem perceber algumas relações entre a erosão e o antropismo, suas 

práticas de cultivo da terra, entre outros. Para os alunos da zona rural, o professor pode questionar o que é 

feito para controlar e combater a erosão, e quando esta já existir quais os danos que causam. 

Aos alunos do ensino médio, segundo os PCNs (BRASIL, 1999), além do proposto para o terceiro e 

quarto ciclo do ensino fundamental podendo abordar mais profundamente; o professor deverá ressaltar o 

cultivo da terra aliada às práticas de conservação do solo, tentando degrada-la o mínimo possível devido a 

sua reconhecida importância no dia-a-dia. 

 

8. 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 com o professor? 

d) Houve interesse e participação dos alunos neste experimento? 

e) Os resultados alcançados pelos alunos foram satisfatórios no ponto de vista do professor? 
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