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

 

2. OBJETIVOS 

a) Demonstrar o início da erosão hídrica do solo causada pelo impacto da gota de chuva; 

b) Discutir fatores que causam a erosão hídrica do solo; 

c) Discutir os efeitos da erosão hídrica; 

d) Discutir sobre os problemas ambientais causadas pela erosão hídrica; 

 

3. MATERIAIS 

a) 2 garrafas plásticas (PET) de 2 L; 

b) 1 garrafa plástica (PET) de 500 mL; 

c) Aproximadamente 2 kg de solo; 

d) Um tufo de grama de jardim com solo aproximadamente do mesmo diâmetro da garrafa PET. 

Pode-se utilizar uma faca firme ou uma pá de jardinagem para cortar o tufo de grama; 

e) 2 folhas de papel sulfite de cor branca; 

f) Fita adesiva transparente. 

 

4. PROCEDIMENTOS 

4.1. Cortar 2 garrafas PET, preservando a parte de baixo (Figura 1); 

4.2. Em uma das garrafas PET cortadas colocar apenas solo; e na outra garrafa PET cortada colocar solo e 

o tufo de grama na superfície (Figura 2); 

4.3. Envolver as garrafas com o papel sulfite, fixando com fita adesiva transparente (Figura 3); 
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Figura 1. Corte das garrafas PET de 2 L para montagem do experimento. Foto: Bruna Ohana da Silva. 

 

 

Figura 2. Garrafas PET com solo coberto com o tufo de grama (esqueda) e com o solo descoberto (direita). 

Foto: Bruna Ohana da Silva. 
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Figura 3. Garrafas PET envolvidas com papel sulfite branco. Foto: Bruna Ohana da Silva. 

 

4.4. Encher a garrafa PET 500 mL com água. Esta garrafa servirá para similar a chuva no solo. 

4.5. A garrafa PET de 500 mL, cheia de água, deve ser inclinada na horizontal e aberta a tampa 

parcialmente, para simular gotas de chuva, e deve ser mantida uma altura de no mínimo 0,5 m entre a 

garrafa com água e as garrafas com solo (Figura 4). Quanto mais alto estiver a garrafa que simula a 

chuva, melhor será o resultado do experimento. Primeiro simule a chuva sobre o solo coberto com 

grama, e depois sobre o solo descoberto; 

 

 

Figura 4. Após abrir levemente a tampa da garrafa PET com água começar a pingar água sobre cada um 

dos experimentos a uma altura mínima de 0,5 m. Foto: Bruna Ohana da Silva. 
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4.6. Os alunos devem registrar se houve deposição de partículas na folha sulfite, evidenciando o efeito do 

impacto da gota de chuva no solo coberto e descoberto (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Resultado do experimento, no qual se deve observar a quantidade de solo desagregado, 

evidenciado no papel sulfite. Foto: Bruna Ohana da Silva. 

 

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. Seria interessante escrever as respostas dos alunos.  

a) Qual a diferença na cobertura do solo nas duas garrafas plásticas apresentadas? 

b) Quando simular a chuva em cada uma das garrafas, o que irá acontecer? 

c) Alguma sugestão sobre o motivo dos resultados que poderão ser obtidos? 

 

As perguntas sugeridas para os alunos responderem após a obtenção dos resultados são: 

a) O que se observou em cada papel sulfite? 

b) Em qual garrafa houve maior desagregação do solo?  

c) É importante para o meio ambiente manter o solo coberto? Por quê? 

d) Onde vai parar o solo que é perdido pela erosão? 

 

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA OS PROFESSORES 

O provável resultado desta experiência é que, quando se simular uma chuva com a água a garrafa 

PET sobre o solo sem a cobertura vegetal, provavelmente muitas partículas de solo serão desagregadas e 

depositadas na folha sulfite branca. O professor deve incentivar os alunos a observarem tal efeito. Isto 

ocorre devido à exposição da superfície, pois as gotas de água incidem diretamente no solo, e desagregam 

essas partículas componentes (areia, silte e argila). O professor deve discutir com os alunos que este início 

de erosão poderá se agravar com o tempo, e está relacionada com o regime de chuvas. 

Quando se simular chuva no solo com a cobertura vegetal (grama), provavelmente poucas 

partículas de solo serão desagregadas pelo impacto da água devido à presença desta cobertura vegetal. O 

professor deve incentivar os alunos a observarem tal efeito. Deve-se ressaltar e explicar a importância da 

cobertura vegetal natural, como as florestas e os campos no combate e controle da erosão, principalmente 
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na proteção contra o impacto direto das gotas de água (chuva), no aumento da infiltração da água, retenção 

de água e incorporação da matéria orgânica melhorando a estruturação do solo. O professor deve comentar 

que um solo deve estar totalmente coberto. 

 

6.1 EROSÃO HÍDRICA 

Uma das principais causas da degradação ambiental, no meio rural e urbano, é a erosão do solo, a 

qual é o processo de desprendimento e arraste acelerado de partículas do solo causadas pelas ações da 

água e o vento (BERTONI; LOMBARDI NETO, 1993). No Brasil, a erosão causada pelas águas (hídrica) é 

mais importante que a originada pelo vento (eólica) (LEPSCH, 2011). 

De acordo com Favaretto et al. (2006) os três tipos principais de erosão hídrica são entre sulcos (ou 

laminar), em sulcos e em voçoroca. A erosão entre sulcos consiste na remoção mais ou menos uniforme 

de uma fina camada de solo de toda a extensão das superfícies lisas do terreno, onde não há concentração 

do fluxo de água. Esta forma de erosão é de grande abrangência, porém de difícil visualização no campo, já 

que somente uma uniforme e delgada lâmina de solo é removida da superfície do terreno por este processo. 

A erosão em sulcos é aquela que ocorre nos pequenos canais existentes na superfície do solo, onde há 

concentração do fluxo de água. A erosão em voçorocas representa um estágio avançado da erosão em 

sulcos, ocorrendo em canais com dimensões relativamente grandes. 

Contudo, muitas vezes, se associa a erosão somente a processos de voçorocamento na paisagem, 

sendo esta imagem é muito comum nos livros didáticos do ensino fundamental e médio. Assim, é 

necessário mostrar ao aluno que a erosão começou muito antes da existência de uma voçoroca, ou seja, 

quando as gotas de água da chuva começaram a impactar o solo descoberto. 

 

6.1.1 IMPACTO DA GOTA DA CHUVA NO SOLO 

De acordo com Brady e Weil (2013) a erosão se processa em três etapas: a) desagregação da 

massa de solo; b) transporte das partículas desagregadas morro abaixo; c) deposição das partículas 

transportadas em algum local em altitude inferior. A desagregação é ocasionada tanto pelo impacto direto 

das gotas da chuva no solo, como pelas águas que escorrem na superfície do mesmo (LEPSCH, 2011). 

À medida que cai, a gota de chuva vai se acelerando, até atingir a chamada “velocidade terminal”, 

aquela em que o atrito entre a gota e o ar equilibra a força de gravidade. As gotas de chuva maiores caem 

mais rápido. Nesta alta velocidade as gotas de chuva colidem com o solo com força explosiva (Figura 7). 

O impacto da gota da chuva é uma intensa forma de energia do movimento (ou energia cinética) que 

desprende as partículas do solo que estavam agregadas. As gotas de chuva atingem a superfície do solo 

com uma velocidade entre 5 e 15 km/h. Dessa forma, a primeira etapa da erosão é o impacto direto das 

gotas de chuva, que provoca forte desagregação do solo, o qual ocorre somente quando a superfície do 

mesmo encontra-se descoberta (LEPSCH, 2011). A água da chuva que não é interceptada pela vegetação, 

ou resíduos de plantas na superfície, irá atingir diretamente o solo, desagregando suas partículas. A 

presença de uma árvore alta, por exemplo, não significa que o solo está coberto. As gotas que ficam na 

superfície das folhas podem cair da copa árvore até o solo descoberto, com energia cinética suficiente para 

causar desagregação das partículas. 
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Figura 7. Impacto da gota de chuva sobre a superfície do solo descoberto. Foto: Eloana Janice Bonfleur. 

 

O impacto da gota sobre a superfície descoberta resulta na quebra dos agregados do solo em 

agregados menores ou partículas individuais (areia, silte e argila), os quais podem ser mais facilmente 

transportados pela enxurrada que escorre sobre a superfície do terreno. 

Conforme Bertoni e Lombardi Neto (1993), uma gota golpeando um solo úmido, forma uma cratera, 

compactando a área imediatamente abaixo sob o centro da gota, movimenta as partículas soltas para fora 

em um círculo em volta da sua área (Figura 7). 

O impacto das gotas da chuva é o principal responsável pela desagregação das partículas de solo, 

enquanto o escoamento superficial é o principal responsável pelo transporte das mesmas. No entanto, as 

gotas da chuva também transportam partículas de solo, por ação de salpicamento, assim como a enxurrada 

as desagregam, por ação de cisalhamento. O impacto das gotas da chuva causa ainda o que comumente 

se denomina de selamento superficial (obstrução dos poros maiores da superfície do solo pelas partículas 

finas que foram dispersadas, formando-se mais tarde uma crosta no mesmo), o que diminui a infiltração de 

água no solo e, consequentemente, aumenta o escoamento superficial (FAVARETTO et al., 2006). 

Uma chuva pode desprender mais do que 200 t/ha de partículas de solo, podendo as mesmas serem 

deslocadas a 1,0 m de altura e cobrirem um raio de 1,5 m (BERTONI e LOMBARDI NETO, 1993). 

 

6.2 EFEITOS DA EROSÃO DO SOLO 

Além da perda de partículas sólidas do solo (minerais e orgânicas), a erosão promove a redução na 

capacidade de infiltração da água no solo, aumenta o escoamento superficial, e leva à perda de nutrientes e 

água. 

Outro resultado da erosão, tanto em áreas urbanas como rurais, pode ser notado pela coloração 

barrenta dos córregos, rios e açudes causada pela presença de sedimentos em suspensão. Ao longo do 

tempo é comum o acúmulo dos sedimentos nas partes mais baixas do terreno e no fundo dos corpos d’água 

(assoreamento) que, neste último caso, promove a perda da capacidade de armazenamento do volume 

hídrico, podendo causar enchentes e inundações. 

Um dos efeitos da erosão do solo no meio rural é a menor produtividade agrícola provocada pela 

degradação do solo, aumento da aplicação de fertilizantes (aumentando os custos), abandono da terra e 

estímulo para a migração a áreas urbanas trazendo implicações de ordem econômica, social e ambiental. 

Em certos tipos de solos, quando a erosão atinge um elevado grau de desgaste, causa a inutilização de 
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áreas de cultivo não só pelo desgaste da camada superficial, mas também pelas voçorocas, em vários 

estágios de profundidade, que impedem a continuidade do uso do solo (RIO GRANDE DO SUL, 1985).  

Ainda existem os efeitos nas bacias hidrográficas como a alta produção de sedimentos, degradação 

do ecossistema, contaminação da água, ou seja, o transporte de partículas de solo contribui ainda mais 

para poluir os cursos d’água, barragens, açudes, lagos e lagoas, não só pela presença de materiais sólidos, 

mas também pela concentração de agrotóxicos, bem como no assoreamento destas favorecendo enchentes 

e inundações podendo comprometer áreas urbanas (RIO GRANDE DO SUL, 1985). 

A qualidade da água consumida nas cidades pode ser afetada pela erosão. Devido ao aumento da 

quantidade dos materiais em suspensão na água, aumenta o tempo e o custo do tratamento da água 

potável. 

A vida útil das hidrelétricas que abastecem as cidades também é afetada pelo assoreamento dos 

cursos d’água provocado pela erosão. Se uma hidrelétrica reduz sua vida útil, pois seu reservatório está 

repleto de solo erodido, também aumentam os custos da energia para todos os usuários. 

No meio urbano, os seguintes efeitos podem ser observados em função da erosão: a) redução da 

capacidade do solo em suportar a arborização urbana; b) problemas relacionados as estruturas hidráulicas 

e obras de engenharia; c) deposição de sedimentos em rios e canais, gerando alagamentos e enchentes, 

gerando riscos e prejuízos a população, principalmente aquelas que vivem nas margens dos cursos 

hídricos.  

 

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 entre o 

professor? 

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

professor? 
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