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A publicação desse e-book “c a i x a  eDDDD a” é um primeiro passo na 

consolidação de uma parceria, que esperamos seja duradoura, entre os Grupos de 

Pesquisa: Tecnologias Educacionais Aplicadas à Educação (TECEDU), Gestão de 

Ambientes Naturais e Construídos em Bacia Hidrográfica (GEAMBH)  e Processos 

de Ensinar e Aprender (PROCEA), todos da Universidade Regional de Blumenau 

(FURB).

Desenvolver uma ferramenta de ensino e aprendizagem que pudesse dar 

concretude a relação entre água, território e população num contexto de mudanças 

climáticas foi o desafio ao qual os três grupos de pesquisa se propuseram, e cujo 

resultado apresentado nesse e-book, é um indicativo claro do grande potencial 

dessa parceria.

Ao financiar projetos de pesquisa como o da 'Caixa de Areia Interativa: entendendo 

a água ́ ´fora da caixa´´ usando realidade virtual aumentada', a Agência Nacional de 

Águas (ANA) vem contribuindo para despertar o interesse de outras áreas do 

conhecimento, além das engenharias e das ciências ambientais, para a gestão 

integrada de recursos hídricos, como é o caso das áreas da educação, ciências da 

computação e tecnologia da informação. 

Por fim, gostaria de externalizar a minha percepção de que esse trabalho dá 

continuidade ao compromisso incontestável da FURB com a produção do 

conhecimento voltado a gestão da água, do território e dos riscos de desastres, sua 

disseminação e implementação na Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí.  Mas também, é 

indicativo de uma nova geração de professores, pesquisadores e extensionistas 

que começam a trilhar um caminho que foi aberto por pessoas preciosas, como 

Beate Frank, Lúcia Sevegnani (in memorian), Sandra Irene Momm Schult, Ivani 

Cristina Butzke Dallacorte (in memorian), Lauro Eduardo Bacca, Adilson Pinheiro, 

Cláudia Siebert e muitos outros.  É uma nova geração que tem outra dinâmica, 

outro referencial teórico e domina outro instrumental, mas que traz dentro de si a 

potência capaz de fazer germinar as sementes (da ideia de sustentabilidade) que 

estão em estado de latência espalhadas por esse Verde Vale do Itajaí.

Noemia Bohn
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    aro (a) Professor (a),

Quando pensamos no vasto território brasileiro ou regionalmente na sua 

cidade, ainda, mais especificamente, na comunidade de sua escola é 

comum nos confrontarmos com um dos desafios socioambientais do 

nosso tempo: as múltiplas dimensões e funções dos recursos hídricos.

Nesta direção, a Agência Nacional das Águas (ANA) em parceria com a 

CAPES (ANA/CAPES/DEB Nº 18/2015), promoveram uma iniciativa de 

selecionar projetos que tenham como objeto a produção de materiais 

didáticos sobre o tema Água, que contribuam para processos de ensino e 

aprendizagem e para o desenvolvimento de conteúdos educacionais 

para uso nas escolas de educação básica.

É com esse intuito que compartilhamos com você o e-book que 

apresenta e subsidia a montagem e desenvolvimento de atividades de 

aprendizagem com o objeto educacional 

O                                              é uma proposta interativa, com emprego 

de tecnologias digitais, para abordagem de conteúdos educacionais 

sobre recursos hídricos articulados a aprendizagem de aspectos 

conceituais sobre as bacias hidrográficas. Foi proposto, a fim de 

contribuir para a reflexão e identificação de ações tranformadoras nas 

relações na construção de cidades mais resilientes.

O objeto educacional                                          foi desenvolvido de 

forma interdisciplinar por um coletivo da Universidade Regional de 

Blumenau (FURB), constituído pelo pelo  Grupo de Pesquisas em 

Tecnologias Educacionais Aplicadas á Educação (TECEDU) em conjunto 

com o Grupo de Pesquisa e Extensão em Gestão de Ambientes Naturais 

e Construídos em Bacias Hidrográficas (GEAMBH)  e pelo Grupo de 

cdcdcd
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e pelo Grupo de Pesquisa em Processos de Ensinar e Aprender 

(PROCEA).

Este e-book  propõe uma sequência de atividades para cinco aulas de 45 

minutos a partir da organização de estudantes em estações de trabalho. 

O objeto educacional                                      ,construído utilizando a   ff  

base do software livre AR Sandbox desenvolvido pelo W.M. Keck Center 

of Active Visualization in the Earth Sciences (KENCAVES), da 

Universidade da Califórnia em Davis (UCDavis); possibilita a 

organização de diversas práticas educativas para o ensino e 

aprendizagem do uso sustentável dos recursos hídricos, da 

compreensão dos serviços ambientais prestados pelas  Áreas de 

Preservação Permanente e da prevenção de riscos de desastres 

naturais.

Esperamos professor (a), que este material contribua para o seu 

trabalho! 

Compartilhe conosco a sua experiência com a 
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 ESTRUTURAÇÃO
DAS AULAS 





 
 

 

 
 

 
 

 

 
   

 

  

COMO AS AULAS ESTÃO 
ESTRUTURADAS 

 

 

 

 

 

 

 

  

AULA 

15 minutos

   

 
 

  

  

 
 

 

15 minutos

15 minutos

Duração TotalDuração Total
45 minutos

TEMA

Animação

ExperiênciaCaixa de areia

ESTAÇÃO 1 ESTAÇÃO 3 

ESTAÇÃO 2 

A caixkkkkkkkkkkkka e-águ está estruturada em cinco aulas de 45 minutos, 
com os temas:
1) Relevo e Água;
2) Bacia Hidrográfica;
3) Ciclo Hidrológico;
4) Área de Preservação Permanente e 
5) Ocupação Humana. 

Cada aula possui três estações simultâneas com duração de 15 minutos de 
atividade em cada: caixa de areia, animação e experiência (Figura 2).

Figura 2 – Estruturação de cada uma das 5 aulas na Caixa e-água.

  

 
 

  

Fonte: autoria própria.
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A estação 1 é composta de uma caixa de areia interativa na qual é 
projetado o relevo com base em Realidade Virtual. Trata-se de uma 
Interface de Usuário Tangível (IUT) onde as interações feitas pelos 
estudantes refletem na imagem gerada na areia. A caixa de areia permite 
identificar a altimetria do relevo e os fluxos hídricos e servirão de base para 
as atividades propostas na                                       . 

Na estação 2 são projetadas animações, em sua maioria, selecionadas no 
site da  Agência Nacional de Águas (ANA).

Na estação 3 são realizadas experiências vinculadas ao tema ‘’mudanças 
climáticas’’.

Todas as estações têm previstas formas de avaliação. 
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 PREPARAÇÃO 
 DA CAIXA 
DE AREIA



 





  
 

 

 
 

 
   

 

A primeira etapa é a montagem física da caixa de areia (Figura 3). A caixa 
de areia requer um projetor multimídia, um sensor de movimentos KINECT 
e um computador. Neste capítulo vamos aprender, desde a montagem 
física da  caixa de areia até a instalação do software no computador, 
necessários para reconhecer as interações e fazer as projeções na caixa. 
 Confira o passo a passo no vídeo: 

MONTANDO A CAIXA DE AREIA ETAPA 1 

Figura 3 – Estrutura completa da caixa de areia

Fonte: arquivo da pesquisa.
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A segunda etapa trata da instalação do software   kkkkkkkkkkkkkkkkkkk  em 
seu computador.  Os requisitos mínimos do computador são:  

Requisitos mínimos (Notebook):
 Sistema Operacional: Linux Mint 17.3 64-bit
CPU: Intel© core™ i5-4210U 1.7GHz
RAM: 4 GB
Placa de vídeo: NVIDIA GeForce GT 640M (2GB)
Espaço em Disco: 1GB

Requisitos recomendados (Desktop):
 Sistema Operacional: Linux Mint 17.3 64-bit
CPU: Intel© core™ i5 2ª geração
RAM: 4 GB
Placa de vídeo: NVIDIA GeForce GTX 750ti (2GB)
Espaço em Disco: 2GB.

Confira todas as etapas do processo de instalação do software em seu 
computador: http://caixae-agua.blogspot.com.br/p/instalando-o-software-
caixae-agua.html 

                                       

INSTALANDO O SOFTWARE 

  

O software da llkkkkkkkkkkkkkkkkkkk com realidade aumentada foi  
desenvolvido pelo W.M. Keck Center of Active Visualization in the Earth 
Sciences (KENCAVES), da Universidade da Califórnia com o apoio da  
N a t i o n a l  S c i e n c e  F o u n d a t i o n ,  G r a n t  N º  1 . 11 4 . 6 6 3  D R L 
( ) .  P a r a  m a i s  i n f o r m a ç õ e s  v i s i t e : h t t p : / / k e c k c a v e s . o r g
https://arsandbox.ucdavis.edu. 
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A terceira etapa é a calibração da caixa, conforme figura 4. Calibrar 
significa fazer com que o computador reconheça corretamente as 
dimensões da imagem projetada na caixa de areia para que a experiência 
do usuário no seu uso seja a mais próxima do real possível. 
Esta etapa pode ser feita várias vezes. Assim, quando você notar que a 
projeção não está correspondendo adequadamente ao relevo da areia na 
caixa, refaça o processo de calibragem. 
Confira no vídeo como fazer o processo de calibragem: 
http://caixae-agua.blogspot.com.br/p/calibrando-os-equipamentos.html
Para esse processo você irá precisar de alguns paralelepípedos feitos 
como dobraduras em papel. Você pode imprimir os modelos para as 
dobraduras a partir deste site:
http://caixae-agua.blogspot.com.br/p/marcadores.html

CALIBRANDO A CAIXA DE AREIA 

Depois destas etapas você está pronto para iniciar a sequência didática 
com seus estudantes. Vamos começar?  

ETAPA 3 

Figura 4 – Etapas da calibragem

Fonte: arquivo da pesquisa.
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 ATIVIDADES DE
ENSINO E

APRENDIZAGEM 
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 Este capítulo está dividido em cinco seções, cada uma delas 
representando uma aula.

Antes de iniciar as atividades de ensino e aprendizagem com seus 
estudantes, apresentamos o significado de alguns ícones que aparecem 
no e-book  para um melhor proveito deste material em suas aulas. 

 

 

Termos que 
podem auxiliar na 

explicação de 
cada aula, 

constam aqui.

ANOTE...

 

AVALIAÇÃO

Neste ícone constam os formulários 
destinados à avaliação dos alunos.
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Neste item serão acrescidas informações sobre o tema.

SAIBA MAIS:

 

O ícone disponibiliza sugestões de 
materiais para o aprofundamento 
do tema.  

ESQUISAP

USE O SOFTWARE:

Disponibilização dos  links para utilização do software. 





TEMA: RELEVO E ÁGUAAULA 1 

 

 

  ESTAÇÃO 1 

 

 

  
 
  

 
 

 

CAIXA DE AREIA

Conteúdo: Relevo e Chuva

Objetivos de ensino e aprendizagem:
-Identificar os elementos de representação 
altimétrica do relevo como curvas de nível e 
faixas hipsométricas;
- Simular a chuva sobre o relevo.

 

  

  

 

 

   
 
  

 
 

 

 

 

  ESTAÇÃO 2  
 

 
  

 
 

 

ANIMAÇÃO

Conteúdo: Lei das Águas

Objetivos de ensino-aprendizagem:
-Conhecer a lei das águas.

 

 

   

 

  ESTAÇÃO 3 
 

 

  

 

Conteúdo: Mudança Climática

Objetivos de ensino e aprendizagem:
- Identificar aspectos relacionados às 
mudanças climáticas.

Objetivos de ensino e aprendizagem:
- Conhecer a Lei das Águas (lei que 
regulamenta a gestão das águas no Brasil)

EXPERIÊNCIA



Conteúdo: Relevo e Chuva

Nesta atividade é importante que os estudantes tenham uma noção de 
que o relevo é o conjunto de diversas formas da superfície terrestre, o 
qual apresenta diferentes ALTITUDES ou ELEVAÇÕES (Figura 5). 
Sempre se toma o nível do mar como referência para tais medições que 
podem ser positivas, quando estão acima do nível do mar, ou negativas, 
abaixo do nível do mar. 

Destaque para os alunos que essas 
altitudes podem ser representadas de 
diversas maneiras por meio da 
ALTIMETRIA, a partir de mapas 
topográficos e hipsométricos. 

 CAIXA DE AREIAESTAÇÃO 1  

Fonte: Machado (2000).

Figura 5 – Diferentes altitudes

Altimetria: Estudo ou técnica da medição de altitudes. Representação das altitudes em mapas ou plantas topográcas. "altimetria", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, http://www.priberam.pt/dlpo/altimetria [consultado em 24-05-2016].
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USE O SOFTWARE:

http://caixae-agua.blogspot.com.br/2017/01/aula-1.html

http://www.priberam.pt/dlpo/altimetria
http://www.priberam.pt/dlpo/altimetria


Explique que os mapas topográficos as altitudes são representadas por 
meio de linhas denominadas CURVAS DE NÍVEL. No hipsométrico, 
utiliza-se uma convenção cartográfica de cores entre as curvas de nível, 
definindo-se distintas faixas hipsométricas. Para altitudes acima do nível 
do mar, as cores das distintas faixas hipsométricas variam do verde, para 
as menores altitudes, passando pelo amarelo e seguindo um degradê de 
cores até as maiores altitudes.  

Experimente com os estudantes realizar movimentos com a areia de um 
lado para o outro dentro da caixa. Peça que façam os movimentos com 
calma para dar tempo ao software realizar a constante atualização da 
imagem projetada (Figura 6).

Eles irão perceber que conforme ocorre a movimentação da areia, há 
alteração da imagem  projetada sobre a areia em tempo real.

    

Conheça a escala de cores do IBGE:
http://caixae-agua.blogspot.com.br/p/ibge.html

 
 

 
 

 

 

 
 SAIBA MAIS:

 

  
Figura 6 – Mova lentamente a areia

Fonte: arquivo da pesquisa.
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Neste momento, explique aos alunos que estas linhas 
observadas são as CURVAS DE NÍVEL e representam as 
altitudes. A variação de cores entre elas representam as 
diferentes faixas hipsométricas. A cor verde representa as 
menores altitudes e o marrom as maiores altitudes. 

 

Figura 7 – Simulação da chuva

Problematize com os alunos que associado a essas diferentes 
configurações do relevo encontram-se distintos ecossistemas, onde a 
água é um dos recursos naturais presentes nessa composição, em maior 
ou menor volume. A presença da água nos ecossistemas pode ser 
observada através da CHUVA. 

Você pode simular com os estudantes a chuva sobre o relevo que foi 

montado na caixa de areia (Figura 7). Solicite que todos coloquem as 

mãos embaixo do projetor, sem encostar as mãos na areia. Esta ação 

simulará a chuva e na sequência a formação da rede de drenagem. 

Reflita com os alunos como se configura a rede de drenagem, ou seja, os 

Sugestão de Problematização:

- Qual o ponto de maior altitude do relevo?
- Qual o ponto de menor altitude do relevo?
- O formato do relevo define o escoamento das águas? Como? 

Fonte: arquivo da pesquisa.
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 
No processo de escoamento da água, ela pode atingir diferentes 
velocidades. Esta velocidade de escoamento está diretamente 
ligada à inclinação da encosta e sua capacidade de infiltrar a 
água. Quanto mais inclinada a encosta, ou seja, com maior 
declividade, a velocidade que a água tende a alcançar é maior. 
Nestes casos, se a encosta possuir mata/vegetação, sua 
capacidade de infiltração aumenta e diminui a velocidade de 
escoamento da água. Caso a encosta ou vertente esteja 
impermeabilizada por construções, a velocidade de 
escoamento da água aumenta,  o que pode gerar 
deslizamentos, inundações e enxurradas, figura 8. 
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Figura 8 – Vista aérea de deslizamento- Blumenau

Fonte: Defesa Civil (2008).

AVALIAÇÃO

Para a avaliação deste conteúdo você dispõe de um formulário a ser 

preenchido ao longo da aula e que pode  ser acessado no link:                                     

http://caixae-agua.blogspot.com.br/p/formulario.html



 ANIMAÇÃO

Conteúdo: Lei das Águas

A sugestão para esta atividade da estação de trabalho 2 da aula 1 é 
propor aos estudantes assistirem a animação desenvolvida pela 
Agência Nacional de Águas:

 

A duração desta animação é de três minutos.

ESTAÇÃO 2  

AVALIAÇÃO

 

 

  

 

Animação: http://caixae-agua.blogspot.com.br/p/a-lei-das-aguas-do-brasil.html

 

 
 

 

 

 
 SAIBA MAIS:

Após assistí-la, os alunos devem responder ao QUIZ:
http://caixae-agua.blogspot.com.br/p/a-lei-das-aguas-do-
brasil.html
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 EXPERIÊNCIA

Conteúdo: Mudança Climática

Para iniciar esta atividade da estação de trabalho 3 da aula 1, você pode 
escolher uma das experiências sobre mudanças climáticas:

Após a realização das atividades das três estações de trabalho, 
solicite que os alunos pesquisem sobre:

        Como se caracteriza o relevo do seu bairro ou município?

        Qual a importância da Lei das Águas?

      Como as mudanças climáticas interferem na configuração 
dos ecossistemas?

ESTAÇÃO 3 

AVALIAÇÃO

Para a avaliação deste conteúdo solicite aos alunos que façam 
um relato de no mínimo 10 linhas descrevendo o conhecimento 
construído.   

  

ESQUISAP

Livro: 
 caixae-agua.blogspot.com.br/p/mudançasclimaticas
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  ESTAÇÃO 1 

 

 

  
 
  

 
 

 

CAIXA DE AREIA

Conteúdo: Bacia Hidrográfica

Objetivos de ensino e aprendizagem:
-Identificar e denominar os diferentes 
elementos que compõem uma bacia 
hidrográfica;
-Identificar uma bacia hidrográfica.

 

  

  

 

 

   
 
  

 
 

 

 

 

  ESTAÇÃO 2  
 

 
  

 
 

 

ANIMAÇÃO

Conteúdo: Uso da água

Objetivos de ensino e aprendizagem:
-Desc reve r  o  p rocesso  do  c i c lo 
hidrológico .

 

 

   

 

  ESTAÇÃO 3 
 

 

  

 

Conteúdo: Mudança Climática

Objetivos de ensino e aprendizagem:
- Conhecer aspectos relacionados às 
mudanças climáticas.

EXPERIÊNCIA

TEMA: BACIA HIDROGRÁFICAAULA 2 



 CAIXA DE AREIA

Conteúdo: Bacia Hidrográfica

A atividade busca refletir com os estudantes sobre a importância das 
BACIAS HIDROGRÁFICAS.  As bacias hidrográficas são superfícies 
drenadas por um rio principal e seus afluentes, que formam os cursos 
d´água (Figura 9). Os cursos d´água possuem NASCENTES e em uma 
bacia hidrográfica todos vão desembocar em um único ponto, 
denominado FOZ ou EXUTÓRIO. As bacias hidrográficas são definidas 
pelo relevo e possuem diferentes formas e tamanhos. 
 

ESTAÇÃO 1  

Fonte: Silveira (2016).

Figura 9 – Configuração de uma bacia hidrográfica
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É importante que os estudantes saibam que atualmente as bacias 
hidrográficas são consideradas uma importante unidade de 
planejamento para políticas públicas, já que a gestão e planejamento 
de elementos naturais perpassam os limites políticos dos municípios.

Você irá nivelar por igual toda a areia que está dentro da caixa. Irá 
selecionar uma das representações altimétricas disponíveis no menu 
(Figura 10). Esta imagem automaticamente será projetada sobre a areia. 
Solicite que os alunos observem as curvas de nível e as cores das faixas 
hipsométricas, tentando reproduzir este relevo com a areia. Verifique se o 
relevo ficou adequado às cores e linhas projetadas, clicando na opção 
'validar'. Aparecerá pintado em roxo as áreas de não conferência, sendo 
que as demais estão representadas corretamente. Na parte inferior da 
projeção será possível verificar o percentual de acerto.

Comente com os estudantes que se ligarmos os pontos mais elevados do 
relevo, formaremos uma linha imaginária que tem o nome de divisor de 
águas. Como o próprio nome diz, é a linha que define para que lado do 
relevo a água escoará. 

Os divisores de água de uma bacia hidrográfica formam um polígono 
fechado, cuja linha é ortogonal às curvas de nível, iniciando-se a partir de 
sua foz ou exutório, em direção às maiores altitudes ou elevações.
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Figura 10 – Opções de bacias hidrográficas disponibilizadas para a atividade

Fonte: arquivo de pesquisa.



 

Sugestão de Problematização:

- O que é uma bacia hidrográfica?

- Como a bacia hidrográfica é delimitada?

AVALIAÇÃO

Para a avaliação deste conteúdo você dispõe de um formulário a ser 
preenchido ao longo da aula e que pode ser acessado no link:
http://caixae-agua.blogspot.com.br/p/formularios-professor.html

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

A partir da década de 1990 ocorreu uma valorização da adoção de 
bacias hidrográficas como unidade de análise e planejamento, 
evidenciando um momento em que se entende a unificação dos 
processos ambientais e interferências humanas, antes 
consideradas de forma isolada. Trata-se de uma visão sistêmica e 
integrada do ambiente.

Princípios de Dublin – reunião preparatória para a Rio 92 
(Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente):
Princípio 1: “a gestão dos recursos hídricos, para ser efetiva, deve 
ser integrada e considerar todos os aspectos, físicos, sociais e 
econômicos”.
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 ANIMAÇÃO

Conteúdo: Uso da Água

Sugere-se que os estudantes iniciem esta atividade da estação de 
trabalho 2 da aula 2 com a exibição da animação da  Agência Nacional 
de Águas:

A duração desta animação é de três minutos. 

ESTAÇÃO 2 

AVALIAÇÃO
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SAIBA MAIS:

Animação: 

http://caixae-agua.blogspot.com.br/p/o-uso-racional-da-agua.html

Após assistí-la, os alunos devem responder ao QUIZ:
http://caixae-agua.blogspot.com.br/p/o-uso-racional-da-agua.html



 EXPERIÊNCIA

Conteúdo: Mudança Climática

Experimente com os estudantes iniciar esta atividade da estação de 
trabalho 3 da aula 2, escolhendo uma das experiências sobre mudanças 
climáticas: 

ESTAÇÃO  3 

   

ESQUISAP

Livro: 
 caixae-agua.blogspot.com.br/p/mudançasclimaticas
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AVALIAÇÃO

Para a avaliação deste conteúdo solicite aos alunos que façam 
um relato de no mínimo 10 linhas descrevendo o conhecimento 
construído.
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Após a realização das atividades, solicite que os alunos 
pesquisem sobre:

  Quais são as bacias hidrográficas brasileiras? Quais 
abrangem o Estado onde residem?

      Seu município pertence a qual(is) bacia(s) hidrográfica(s)?

    Identifique uma bacia hidrográfica em seu município e veja 
quanta vegetação e ocupação humana possui.

     Qual a importância do uso racional da água?

    Como as mudanças climáticas podem interferir na dinâmica 
de uma bacia hidrográfica?

 

REFLEXÕES FINAIS



 



 

 

   

 

  ESTAÇÃO 1 
 

 

  

 

Conteúdo: Corpos d´água e ciclo hidrológico

Objetivos de ensino e aprendizagem:
- Reconhecer a chuva como parte do ciclo 
hidrológico, formação dos corpos d´água e 
hierarquia fluvial.
- Identificar os cursos d´água e indicar suas 
nascentes;

CAIXA DE AREIA

 

   

 

  ESTAÇÃO 2 
 

 

  

 

Conteúdo: Ciclo da Água

Objetivos de ensino e aprendizagem:
- Compreender e identificar o processo do 
ciclo hidrológico.

ANIMAÇÃO

 

 

   

 

  ESTAÇÃO 3 
 

 

  

 

Conteúdo: Mudança Climática

Objetivos de ensino e aprendizagem:
- Conhecer aspectos relacionados às 
mudanças climáticas.

EXPERIÊNCIA

 

TEMA: CICLO HIDROLÓGICOAULA 3 



 CAIXA DE AREIA

Conteúdo: Corpos d´água e ciclo hidrológico

Nesta atividade é importante que os estudantes compreendam que 
existem diferentes corpos d´água naturais presentes em uma bacia 
hidrográfica, concentrando grande volume de água, como nascentes, 
córregos, rios, ribeirões, lagos, lagoas, entre outros (Figura 11). Para 
que os aluno consiga observar esses corpos d´água, peça que façam 
chover, repetindo a operação realizada na primeira aula. Solicite que 
todos coloquem as mãos embaixo do projetor, sem encostar as mãos na 
areia. Esta ação simulará a chuva e na sequência a formação da rede de 
drenagem. 

ESTAÇÃO 1  

Fonte: Carvalho (2012).

Figura 11 – Encontro do rio e mar 
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USE O SOFTWARE:

http://caixae-agua.blogspot.com.br/2017/01/aula-3.html



Quando chove, a água infiltra, evapotranspira e escoa sobre a bacia 
hidrográfica, configurando os processos que compõem o CICLO 
HIDROLÓGICO e colaborando para a formação de diferentes corpos 
d'água como as nascentes, córregos, rios, ribeirões, lagos, lagoa, entre 
outros (Figura 12). 

Você pode explicar que quando a água escoa das áreas de maior 
altitude, também denominadas de interflúvio, passando pela encosta, 
ou vertente, até a várzea, fundo de vale ou leito fluvial, se formam corpos 
d'água de diferentes volumes e extensões. Considerando isto, o que 
está mais próximo às nascentes, são rios de primeira ordem, o da 
sequência de segunda ordem, e o rio principal será o último na ordem. 
Esta classificação é a hierarquia fluvial, conforme figura 13.

Fonte: Freitas (2010). 
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Fonte: MEC (2016).

Figura 12 – Ciclo Hidrológico

Figura 13 – Hierarquia Fluvial



Peça aos alunos para refletirem sobre onde os rios escoam e indicarem 
com um marcador físico, onde é a sua nascente. Depois confira com a 
ferramenta validar se as nascentes foram indicadas no local correto.

Sugestão de Problematização:

- Existe mais de um curso de água, ou seja, há mais de um rio nesta 
bacia hidrográfica?

- Como é a característica das vertentes onde os rios se formam? São 
côncavas ou convexas?

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

O ciclo hidrológico, ou ciclo da água, é o movimento contínuo da 
água presente nos oceanos, continentes (superfície, solo e rocha) e 
na atmosfera. Esse movimento é alimentado pela força da 
gravidade e pela energia do Sol, que provocam a evaporação das 

Na atmosfera, forma as nuvens que, quando carregadas, provocam 
precipitações, na forma de chuva, granizo, orvalho e neve.
 

Como produzir seus próprios marcadores:

http://caixae-agua.blogspot.com.br/p/marcadores.html

 

 

  

 
 

 

 

SAIBA MAIS:

águas dos oceanos e dos continentes.
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Após a validação das nascentes, use o código ao lado 
para baixar o jogo caixa-aguaaaaaaaaaa ‘’Ciclo 
Hidrológico’’ no seu tablet ou celular android.

  



Nos continentes, a água precipitada pode seguir os diferentes 
caminhos:
 - Infiltra e percola (passagem lenta de um líquido através de um 
meio) no solo ou nas rochas, podendo formar aqüíferos, ressurgir na 
superfície na forma de nascentes, fontes, pântanos, ou alimentar 

 - Flui lentamente entre as partículas e espaços vazios dos solos e 
das rochas, podendo ficar armazenada por um período muito 

 - Escoa sobre a superfície, nos casos em que a precipitação é maior 
K
 - Evapora retornando à atmosfera. Em adição a essa evaporação 
da água dos solos, rios e lagos, uma parte da água é absorvida pelas 
plantas. Essas, por sua vez, liberam a água para a atmosfera 
através da transpiração. A esse conjunto, evaporação mais 
t r ansp i ração ,  dá -se  o  nome de  evapo t ransp i ração .
 - Congela formando as camadas de gelo nos cumes de montanha e 
geleiras.
Apesar das denominações água superficial, subterrânea e 
atmosférica, é importante salientar que, na realidade, a água é uma 
só e está sempre mudando de condição. A água que precipita na 
forma de chuva, neve ou granizo, já esteve no subsolo, em icebergs 
e passou pelos rios e oceanos. A água está sempre em movimento; 
é graças a isto que ocorrem: a chuva, a neve, os rios, lagos, 
oceanos, as nuvens e as águas subterrâneas.
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rios e lagos.

variável, formando os aqüíferos.

  
AVALIAÇÃO

Para a avaliação deste conteúdo você dispõe de um formulário 
que deve ser preenchido ao longo da aula e que pode ser 
acessado no link:
http://caixae-agua.blogspot.com.br/p/formularios-professor.html

do que a capacidade de absorção do solo.



 ANIMAÇÃO

Conteúdo: Ciclo da Água

Sugere-se que os estudantes iniciem esta atividade da estação de 
trabalho 2 da aula 3 assistindo a animação da Agência Nacional de 
Águas:

A duração desta animação é de três minutos. 

ESTAÇÃO 2 

 

 

  

 

 

 

 

SAIBA MAIS:
Animação: 

http://caixae-agua.blogspot.com.br/p/ciclo-hidrologico.html

AVALIAÇÃO

Após assistí-la, os alunos devem responder ao QUIZ: 
http://caixae-agua.blogspot.com.br/p/ciclo-hidrologico.html
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 EXPERIÊNCIA

Conteúdo: Mudança Climática

Experimente com os estudantes iniciar esta atividade da estação de 
trabalho 3 da aula 3, escolhendo uma das experiências sobre mudanças 
climáticas:

ESTAÇÃO 3 

AVALIAÇÃO

Após a realização da atividade, os alunos podem realizar 
pesquisa sobre:

-       Existem cursos d´água próximos a escola? 

-       Quais as etapas do ciclo hidrológico?

-       Como as mudanças climáticas podem alterar o ciclo 
hidrológico?
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Para a avaliação deste conteúdo solicite aos alunos que façam 
um relato de no mínimo 10 linhas descrevendo o conhecimento 
construído.

  
  

ESQUISAP
Livro: 
 http://caixae-agua.blogspot.com.br/p/mudançasclimaticas

  

REFLEXÕES FINAIS



 



 

 

   

 

  ESTAÇÃO 1 
 

 

  

 

CAIXA DE AREIA

 

   

 

  ESTAÇÃO 2 
 

 

  

 

Conteúdo: a  ANA

Objetivos de ensino e aprendizagem:
- Compreender o papel da Agência Nacional 
de Águas na gestão integrada dos recursos 
hídricos.

ANIMAÇÃO

 

 

   

 

  ESTAÇÃO 3 
 

 

  

 

Conteúdo: Mudança climática

Objetivos de ensino e aprendizagem:
- Conhecer aspectos relacionados às 
mudanças climáticas.

EXPERIÊNCIA

 

C o n t e ú d o :  Á r e a  d e  P r e s e r v a ç ã o 
Permanente Ripária

Objetivos de ensino e aprendizagem:
- Identificar as Áreas de Preservação 
Permanente ripárias na Bacia Hidrográfica.

PERMANENTE
AULA 4 

TEMA: ÁREA DE PRESERVAÇÃO 



 CAIXA DE AREIA

Conteúdo: Área de Preservação Permanente

Nesta atividade é importante que os estudantes entendam a 
importância das Áreas de Preservação Permanente (APP), definidas 
pelo Código Florestal, Lei nº 12.651/2012 como:

ESTAÇÃO 1  

“área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a 
função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, 
a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo 
gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar 
das populações humanas” (Figura 13)

Ripária

Figura 13 – Tipos de APPs
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USE O SOFTWARE:

http://caixae-agua.blogspot.com.br/2017/01/aula-4.html

Fonte: Dantas (2016).



·- Margens de rios (Área de Preservação Permanente Ripária – 
APP - proteção mínima de 30 metros em cada margem para 
rios com até 10 metros de largura, variando até 500 metros em 
cada margem no caso de grandes rios).

·
- Entorno de nascentes (Área de Preservação Permanente – APP 

– raio de 50 metros, inclusive para nascentes temporárias).
·
- Encostas com declividade superior a 45 graus (Área de 

Preservação Permanente – APP).

- Topos de morro, montes, montanhas e serras (Área de 
Preservação Permanente – APP – no 
terço superior da elevação).

- Bordas de tabuleiro (Área de Preservação Permanente – APP. 
Proteção de 100 metros da borda a partir da linha de ruptura).

·- Encostas entre 25 e 45 graus (Área de uso limitado, onde se 
permite apenas manejo florestal 
seletivo e sustentável).

Destaque para os estudantes que as APPs desempenham as 
seguintes as funções ambientais:

a) preservar os recursos hídricos;
b) preservar a paisagem;
c) preservar a estabilidade geológica;
d) preservar a biodiversidade;
e) preservar o fluxo gênico de fauna e flora;
f) proteger o solo;
g) assegurar o bem-estar das populações humanas.
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Para realização desta atividade, sugere-se que o professor utilize 
novamente um dos modelos de bacias hidrográficas disponibilizados, 
onde já constam os corpos d´água. Pode-se utilizar qualquer outra 
configuração de bacia hidrográfica, contudo, o professor deverá realizar 
o procedimento da chuva, como explicado na aula 1 (estação 1), para 
que os corpos d´água apareçam sobre o relevo da bacia hidrográfica.
 
Peça aos alunos para refletirem sobre onde os rios escoam e indicarem 
com um marcador (bola de isopor cortada ao meio e pintada de preto) 
onde possivelmente estariam localizadas as Áreas de Preservação 
Permanente ripárias. Depois confira com a ferramenta validar se as 
APPs foram indicadas no local correto.

Sugestão de Problematização:

- Como é a característica das Áreas de Preservação Permanente ripária 
da bacia hidrográfica?

- As Áreas de Preservação Permanente abrangem qual percentual da 
área da bacia hidrográfica?

- Para que servem as Áreas de Preservação Permanente nas cidades? 
Como podem ser utilizadas?

Como produzir seus próprios marcadores:

http://caixae-agua.blogspot.com.br/p/marcadores.html

 

 

  

 
 

 

 

SAIBA MAIS:
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

O Código Florestal Brasileiro, Lei nº 12.651/2012, passou por um 
longo processo de discussão, com grande destaque nacional. 
Embora se saiba de todos os benefícios associados à preservação 
destas áreas, tamanha discussão está vinculada ao valor 
econômico que podem ter estas áreas, principalmente quando em  
áreas urbanas consolidadas, ou seja, que já possuam certa 
quantidade de pessoas e infraestrutura.
O agravante associado a não preservação das APPs é a ampliação 
de ocorrência de desastres naturais (com destaque para 
desertificação, inundações, enxurradas e deslizamentos).

Acesse a publicação do Ministério do Meio Ambiente, Áreas de Preservação 

Permanente e Unidade de Conservação X Áreas de Risco: O que uma coisa tem a 

ver com a outra? E veja como fica clara esta relação: 

http:www.mma.gov.br/estruturas/202/_arquivos/livro_apps_e_ucs_x_areas_de_

risco_202.pdf

  
 

 

 

SAIBA MAIS:
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AVALIAÇÃO

Para a avaliação deste conteúdo você dispõe de um formulário 
que deve ser preenchido ao longo da aula e que pode ser 
acessado no link:
http://caixae-agua.blogspot.com.br/p/formularios-professor.html  



 ANIMAÇÃO

Conteúdo: a  ANA

Sugere-se que os estudantes iniciem esta atividade da estação de 
trabalho 2 da aula 4 com a exibição da animação da Agência Nacional 
de Águas:

A duração desta animação é de três minutos. 

ESTAÇÃO 2 

AVALIAÇÃO

Após assistí-la, os alunos devem responder ao QUIZ:
http://caixae-agua.blogspot.com.br/p/conheca-ana.html

Animação:

 http://caixae-agua.blogspot.com.br/p/conheca-ana.html

 

  
 

 

 

SAIBA MAIS:
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Conteúdo: Mudança Climática

Experimente iniciar com os estudantes iniciar esta atividade da estação 
de trabalho 3 da aula 4, escolhendo uma das experiências sobre 
mudanças climáticas:

AVALIAÇÃO

      Utilizando a publicação sugerida acima, podem ser formados 
grupos responsáveis por ler e entender melhor as funções 
ambientais das APPs. Em seu bairro ou cidades, tirar fotos de 
APPs preservadas.

 Em aula, refletir:
      Quais problemas ambientais são evitados quando as 
APPs são preservadas? Qual a contribuição das APPs na 
gestão da água?

Para a avaliação deste conteúdo solicite aos alunos que façam 
um relato de no mínimo 10 linhas descrevendo o conhecimento 
construído.

  

ESQUISAP

Livro: 
 caixae-agua.blogspot.com.br/p/mudançasclimaticas
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REFLEXÕES FINAIS

 EXPERIÊNCIAESTAÇÃO 3 



 



 

 

   

 

  ESTAÇÃO 1 
 

 

  

 

Conteúdo: Construindo a cidade na bacia 
hidrográfica

Objetivos de ensino e aprendizagem:
- Simular a ocupação humana em diferentes 
áreas da Bacia Hidrográfica;
- Discutir a relação entre Áreas de 
Preservação Permanente e ocupação 
humana na bacia hidrográfica.

CAIXA DE AREIA

 

   

 

  ESTAÇÃO 2 
 

 

  

 

Conteúdo: Riscos de Desastres Naturais

Objetivos de ensino e aprendizagem:
- Identificar os processos de gestão de riscos 
de desastres naturais relacionados à água.

ANIMAÇÃO

 

 

   

 

  ESTAÇÃO 3  

 

 
 

 

Conteúdo: Risco de Desastre Natural e 
mudança climática

Objetivos de ensino e aprendizagem:
- Conhecer a relação entre os riscos de 
desast res natura is  e  as mudanças 
climáticas.

EXPERIÊNCIA

 

AULA 5 TEMA: OCUPAÇÃO HUMANA



 CAIXA DE AREIA

Conteúdo: Construindo a cidade na Bacia 
Hidrográfica

Nesta atividade é importante destacar aos estudantes que desde os 

primórdios o homem busca a vida em grupo. Na pré-história era nômade 

em busca de alimentos, sendo que sua fixação ocorre com o domínio da 

agricultura e da pecuária. Várias civilizações se desenvolveram pelo 

mundo em diferentes momentos históricos, gradualmente construindo 

nosso modo de vida coletivo, nas cidades.

As cidades geralmente são compostas por área RURAL e URBANA, 

sendo algumas delas somente urbana. A área rural está associada às 

atividades de agricultura, pecuária, extrativismo, silvicultura, sendo 

marcante a presença de elementos naturais, a partir dos quais se 

produz grande parte dos alimentos consumidos nas áreas urbanas das 

cidades (Figura 14). Apresentam uma ocupação mais esparsa, com 

menor população e edificações

As áreas urbanas são caracterizadas por um aglomerado de 

edificações, infraestrutura, atividades comerciais e de serviços, além de 

ESTAÇÃO 1  
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USE O SOFTWARE:

http://caixae-agua.blogspot.com.br/2017/01/aula-5.html



O ÊXODO RURAL é a migração da 

população das áreas rurais para urbanas. 

Nas cidades brasileiras o êxodo rural 

provocou uma sobrecarga na estrutura das 

cidades que até hoje não é suprida no que 

diz respeito a redes infraestrutura urbana 

(água, esgoto, esgoto, drenagem, 

 A delimitação das áreas urbanas e rurais de um município é feito pelo PERÍMETRO URBANO.

ANOTE...

iluminação, entre outras), equipamentos e serviços urbanos 

(habitação, educação, saúde, lazer). Naturalmente, as regiões que 

possuem acesso a redes de infraestrutura e equipamentos e serviços 

urbanos tem um aumento no valor do solo, ocorrendo gradualmente a 

vv
 

RISCO é a probabilidade 

de ocorrência de um 

DESASTRE, que 

cauzadanos e prejuízos.  

ANOTE...

Figura 14 – Exemplo de área rural

Fonte: Santa... (2016)

Figura 15 – Exemplo de área urbana

Fonte: arquivo de pesquisa. 
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grande concentração de pessoas, ou seja, alta DENSIDADE 

POPULACIONAL (Figura 15).

SEGREGAÇÃO SOCIAL e ESPACIAL nas 

cidades. Hoje 54% da população mundial 

vive em áreas urbanas. No Brasil, quase 

85% da população brasileira vive em 

áreas urbanas, grande parte exposta aos 

riscos de desastres naturais.



Segundo a Instrução Normativa nº 01, de 24 de agosto de 2012, 
DESASTRES são: 
Resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo 
homem sobre um cenário vulnerável, causando grave 
perturbação ao funcionamento de uma comunidade ou 
sociedade envolvendo extensivas perdas e danos humanos, 
materiais, econômicos ou ambientais, que excede a sua 
capacidade de lidar com o problema usando meios próprios. 
Quanto à origem, podem ser desastres naturais (causados por 
processos ou fenômenos naturais) ou desastres tecnológicos 
(originados de condições tecnológicas ou industriais, incluindo 
acidentes, procedimentos perigosos, falhas na infraestrutura ou 
atividades humanas específicas).

 
Os desastres naturais 

de maior recorrência no 
Brasil são as estiagens 

e secas, seguidas das 
inundações.

ANOTE...

 
 

 Para realização desta atividade, 

sugere-se que o professor utilize 

novamente um dos modelos de bacias 

hidrográficas disponibilizados, onde já 

constam os corpos d´água. Pode-se 

utilizar qualquer outra configuração de 

bacia, contudo, o professor deverá 
realizar o procedimento da chuva, como explicado na aula 1 (estação 1), 

para que os corpos d´água apareçam sobre o relevo da bacia 

hidrográfica. 
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1.Peça aos alunos simularem a ocupação de diferentes áreas da Bacia 

Hidrográfica. Utilize a ferramenta  ‘’Validar APP’’ 
2.Peça para os alunos refletirem sobre as localizações propostas
3.Na sequência, utilize a ferramenta ‘’Delimitar APP’’ para delimitação 

das APPs. Este procedimento é o mesmo realizado na aula 4 (estação 1).



Durante o diálogo, fale sobre os prejuízos da não preservação de 
APPs (enchentes, deslizamentos, falta de água, assoreamento dos 
rios, falta de espaços de lazer e paisagens naturais, etc.).

Sugestão de Problematização:

- A ocupação humana deve ocorrer de forma aleatória na bacia 
hidrográfica? 
- Quais as influências da ocupação humana na qualidade da água?
- A forma de ocupação humana pode potencializar a ocorrência de 
desastres naturais?

 

 

 

 

 

SAIBA MAIS:

  
AVALIAÇÃO

Para a avaliação deste conteúdo você dispõe de um formulário 
que deve ser preenchido ao longo da aula e que pode ser 
acessado no link:
http://caixae-agua.blogspot.com.br/p/formularios-professor.html  
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Para entender um pouco mais da problemática dos desastres 
naturais no país e no seu Estado, você pode acessar o Atlas 
Brasileiro de Desastres Naturais e os Atlas de Desastres Naturais 
por Estado no site: http://www.ceped.ufsc.br/

Após a simulação das APPs, use o código ao lado para 
baixar  diferentes tipos de ocupações em realidade 
aumentada, no seu tablet ou celular android.



 ANIMAÇÃO

Conteúdo: Risco de Desastres Naturais

Sugere-se que os estudantes iniciem esta atividade da estação de 
trabalho 2 da aula 5, assistindo a animação desenvolvida pelo projeto de 
extensão “Prevenção e mitigação aos riscos de desastres” da FURB, 
que pode ser acessada em:

A duração desta animação é de quatro minutos e meio. 

ESTAÇÃO 2 

Após assistí-la, os alunos devem fazer uma carta (escrita ou desenho) 
para o seu melhor amigo, contando o que entenderam sobre defesa civil 
e sua importância nos processos de gestão de riscos de desastres.

Animação: 
 http://caixae-agua.blogspot.com.br/p/defesa-civil-na-escola.html

 

 

  
 

 

 

SAIBA MAIS:

 

 

  
 

 

 

AVALIAÇÃO

Após assistí-la, os alunos devem responder ao QUIZ: 
http://caixae-agua.blogspot.com.br/p/defesa-civil-na-escola.html

72



 EXPERIÊNCIA

Conteúdo: Mudança Climática

Experimente com os estudantes iniciar esta atividade da estação de 
trabalho 3 da aula 1, escolhendo uma das experiências sobre mudanças 
climáticas: 

ESTAÇÃO 3 

AVALIAÇÃO

Para a avaliação deste conteúdo solicite aos alunos que façam 
um relato de no mínimo 10 linhas descrevendo o conhecimento 
construído.

  

ESQUISAP

Livro: 
 http://caixae-agua.blogspot.com.br/p/mudançasclimaticas
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     Procurar o mapa de macrozoneamento do município e 
verificar se existe perímetro urbano definindo a área rural e 
urbana do município;
-      Verificar em que locais da sua cidade existem ocupações 
de baixa renda e se ocorrem desastres naturais em seu 
município e qual o tipo;
-       Observar Hq´s disponíveis no site.
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