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TÓPICOS 

Diferentes tipos de solo, fontes de água ade-
quadas ao consumo humano e atividades e o 
ciclo hidrológico. O clima, a erosão do solo e os 
processos solo-água que moldam a superfície da 
Terra e afetam os seres vivos, as condições de 
vida e o meio ambiente. Os efeitos dos terremo-
tos e dos padrões climáticos nas Filipinas.

PALAVRAS-CHAVE

ÁGUA SUBTERRÂNEA, SUBSIDÊNCIA, 
LIQUEFAÇÃO, LENÇOL FREÁTICO

CONEXÃO COM OS ODS

Fundamental e médio

NÍVEL 

TAMANHO DE PÚBLICO PRETENDIDO

Para experimento: 6-7 por grupo [no. de grupos 
depende do número de configurações de mate-
riais disponíveis].
Para demonstração: 15-20 ou mais se o facilita-
dor puder se comunicar com todos.

MODO DE ENTREGA

Pode ser em um ambiente de grande local (com 
configuração de câmera e projetor), pequeno 
grupo (por meio de experimentação), ao vivo 
online (por meio de demonstração).

TEMPO DE ATIVIDADE 

15-20 min.

TIPO DE RECURSO

EXPERIMENTO OU DEMONSTRAÇÃO

1. Apresentar aos alunos a dinâmica do solo e da água juntamente com os conceitos 
hidrogeológicos básicos;

2. Educar os alunos sobre os possíveis perigos da subsidência geológica e como 
mitigá-los;

3. Permitir que os alunos compreendam a importância da extração de água subter-
rânea regulamentada e projetos de desenvolvimento;

4. (Opcional) Apresentar uma oportunidade para os alunos perceberem a necessida-
de de estudos ambientais costeiros e políticas de águas subterrâneas.

OBJETIVOS PRINCIPAIS

1. Quando chove - para onde você acha que vai a água?
2. Você acha que muita coisa penetra no solo - há muita água no solo sob nossos pés?
3. Você acha que a água no solo tem algum efeito?
4. O que acontece quando você mistura água e solo? Isso muda o solo - muda lenta-

mente conforme você adiciona água ou muda repentinamente?
5. O que constitui nosso solo - como os solos são semelhantes ou diferentes? Como 

a areia é diferente dos seixos? E quanto à diferença entre rochas, lama, argila e 
argila? O que eles sentem vontade de tocar?

6. Como a areia úmida é diferente da areia seca (visual e tátil)? Qual é a diferença 
entre a argila úmida e a argila seca?

7. A água é infinita? De onde vem a água subterrânea?
8. Quando a água é rapidamente retirada do subsolo, o que acontece com a massa de 

terra em cima dela? Nota: o facilitador pode comparar isso a beber milk shake com 
chantilly por cima através de um canudo.

9. O que acontece se você colocar areia e solo em cima de um corpo de água 
existente (ou seja, recuperação)? Nota: o facilitador pode usar uma esponja e uma 
configuração de água para demonstrar isso.

QUESTÕES GUIA

Uma introdução à dinâmica solo-água, subsidência geológica, liquefação do solo e como ela 
está ligada à subsidência e liquefação do solo. As Filipinas são um país arquipelágico com 
36.289 km de extensão costeira - o 5º lugar na lista de maiores litorais do mundo. O litoral 
das Filipinas simboliza o sustento dos filipinos, abrangendo o setor de pesca, transporte 
e turismo. No entanto, um dos principais desafios que o país enfrenta é a subsidência e a 
liquefação do solo. Muitas cidades e ilhas nas Filipinas estão afundando. Além disso, relatos 
de afundamento de áreas de terra no interior / longe da costa também foram documentados. 
Ainda assim, as políticas de recuperação e extração de água subterrânea não são muito bem 
revisadas. A consciência do país sobre o afundamento da terra e a questão da liquefação do 
solo também é limitada, atribuindo os os fenômenos, principalmente, ao aumento do nível 
do mar e contos populares, negando a possibilidade de mitigá-lo por meio de gestão local 
e esforços políticos locais. Esta atividade se concentrará no conceito de dinâmica do solo e 
da água no contexto da segurança e dos perigos da comunidade humana. Um experimento 
que pode ser facilmente replicado em casa será demonstrado pelo facilitador para mostrar 
os efeitos da extração agressiva de água subterrânea, recuperação e desenvolvimentos 
costeiros não regulamentados. A discussão contínua pode abrir o tópico direcionado à con-
scientização, conservação ambiental (água) e atenção plena e, em última instância, análises 
de políticas e regulamentos.

INTRODUÇÃO 

LINKS EM COMUM

Este tópico pode estar ligado ao ciclo hidrológico 
e mudanças climáticas (ou seja, ciclo da água e 
padrões de precipitação interrompidos), planeja-
mento urbano e ambiental (ou seja, infraestrutu-
ras construídas ao longo da costa, como paredões 
e montes, cais / docas, espinhaços / virilhas), e 
oceanografia geológica e física (ou seja, confi-
guração do litoral e ação das ondas e do vento). 
Isso pode estar relacionado aos ODS 13 e 14.

INDÚSTRIA, 
INOVAÇÃO E 
INFRAESTRUTURA

CIDADES E 
COMUNIDADES 
SUSTENTÁVEIS

CONSUMO 
E PRODUÇÃO 
RESPONSÁVEIS
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• Garrafas PET, copos plásticos ou quaisquer recipientes de plástico transparente
• Água
• Areia e uma pá
• Colher ou caneta ou qualquer material alongado semelhante a uma haste
• Casa de brinquedo ou blocos de brinquedo ou qualquer material pesado que possa representar uma construção ou uma casa que 

caberia no contêiner
• (Opcional) Feijão, casca de coco, algodão, fios de fibra, canudos, tesouras

MATERIAIS

Demonstração
1. Encha o recipiente com água (cerca de 3-4 cm).
2. Adicione areia na bandeja e comece a misturar com água, usando a colher. A proporção areia-água é crítica **. Não deve haver‚ poças‘ ou 
manchas‘ de água quando a areia é nivelada. A areia não deve estar muito molhada e nem muito seca também.
3. Coloque a casinha de brinquedo ou bloco em cima da mistura de areia e água dentro da bandeja.
4. Usando uma colher ou caneta, bata suavemente mas rapidamente na lateral da panela e observe como a água sobe lentamente à superfície. 
Como alternativa, o facilitador pode colocar a bandeja em cima de um skate e movê-lo de um lado para o outro com cuidado, mas rapidamente 
(ou sacudi-lo usando apenas as mãos) para produzir o mesmo resultado.
5. Discuta a atividade com os alunos.

**O facilitador pode testar a liquefação com antecedência. Eles podem verificar a liquefação usando o procedimento acima e ver se a água sobe. Em 
caso afirmativo, o facilitador pode facilmente redefinir a configuração, misturando a lama de água-solo até que não haja poças de água visíveis.

TAREFAS 

1. Usando as perguntas do guia acima, permita que os alunos brinquem com a mistura de areia e água. Permita que eles descubram os efei-
tos da água-areia através da experimentação. Pergunte a eles sobre as diferenças em termos táteis e visuais da variação da proporção 
solo-areia.

2. Os alunos agora têm uma compreensão mais forte da dinâmica solo-areia, o facilitador pode construir uma base mais sólida no tópico da 
dinâmica água-solo demonstrando momentaneamente o procedimento em 4.1.

3. O facilitador agora pode apresentar aos alunos as extensões do tópico, permitindo que eles testem o mesmo procedimento usando 
diferentes tipos de solo e volume de água. Oriente os alunos a observar as condições em que a liquefação ocorre e quando não.

4. Usando os materiais opcionais indicados neste módulo (por exemplo, feijão, casca de coco, algodão, etc.). Use as seguintes perguntas 
adicionais do guia:
A. O que acontece com o nível da água quando misturamos algodão e cascas na mistura solo-água?
B. A liquefação ocorre? para onde vai a água? O que esses materiais representam? Se adicionarmos sementes de feijão à pasta e permitir 
que cresçam, o que acontecerá com a água?
C. O nível da água muda (marque o nível da água usando um marcador e observe)? O que acontece quando mantemos o nível de água 
constante, a consistência da lama mudou?
D. O que aconteceu com o feijão? O que esses materiais e condições representam?

EXPERIMENTO

O facilitador pode usar as perguntas do guia antes / durante a demonstração para despertar a curiosidade dos alunos. Assim que a demon-
stração terminar, o facilitador pode usar as perguntas novamente e ver se houve mudanças nas respostas dos alunos. Pergunte aos alunos se 
eles já experimentaram ou ouviram sobre subsidência ou liquefação do solo antes. O facilitador pode então levar os alunos a comunidades 
online, sites e grupos que defendem a água e a sustentabilidade da comunidade. Isso pode ser localizado na área dos participantes. O facilitador 
deve pesquisar por grupos de preservação da água e / ou meio ambiente em seu país / localidade e dar aos alunos acesso a essas comunidades 
e conteúdos online. Isso alimentará ainda mais sua curiosidade e aumentará seu impulso de seguir adiante com a mensagem da atividade. Grupos 
internacionais como Greenpeace, OMS e SDG Youth Force 2020 também podem ser um bom ponto de partida.

PROMOVENDO DISCUSSÕES



UMA ILHA SEM TERRA ... É?

D
es

ig
ne

d 
by

 G
ro

up
e-

D
ej

ou
r.d

e

NUNCA use recipientes / bandejas de vidro para esta demonstração. Embora possa parecer uma boa ideia usar vidro para maior clareza para 
mostrar a seção transversal da configuração (o que também é interessante), pode-se optar por encontrar e utilizar um plástico transparente. É 
ideal fazer este experimento em uma superfície à prova d‘água.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 

Esta demonstração / experimento pode ser estendido para experimentos de flutuabilidade. Usando a mesma configuração, materiais flutuantes 
(como uma bola de pingue-pongue) serão enterrados na lama de areia e água. Repetir o mesmo procedimento resultaria no material flutuante 
para “flutuar“ para a superfície. Isso pode ser representativo das possíveis consequências das ações de manejo que envolveram o enterro de 
tanques ou materiais residuais em sedimentos subaquáticos. Os experimentos do lençol freático também podem ser introduzidos como uma 
extensão (ou um primer), em que os alunos testariam os níveis do lençol freático dependendo do tipo, proporção e espessura do solo.

POSSÍVEIS EXTENSÕES

Peter Jeffrey V. Maloles
Philippines Representative
Marine Science Institute, University of the Philippines Diliman

AUTOR

RECURSOS MATERIAIS DE FUNDO PARA EDUCADORES / ESTUDANTES
https://www.usgs.gov/faqs/what-liquefaction?qt-news_science_products=7#qt-news_science_products


