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Tente a “Sorte” com um vulcão em erupção 
Quão perigoso é um vulcão? 

 
Earth Learning Idea já publicou “Hora da festa para 
vulcões! Quanto esforço é necessário para detonar um 
vulcão de lança-confete?”. 
Essa atividade explora bem essa ideia original. Ambas 
as atividades devem ser baixadas como referência. 
 
Monte dois ou três vulcões de lançar confetes, como 
descrito na atividade “Hora da festa para vulcões!”. 
Recorte das folhas a seguir as cartas e entregue para os 
alunos o baralho da “Sorte”. Eles podem compartilhar 
um monte ou cada um ter o seu.  Explique que cada 
cartão dá um tipo de evidência que pode indicar se o 
vulcão está mais ou menos propenso a entrar em 
erupção. Cada cartão vai mostrar aos alunos se é para 
adicionar ou remover massa. 
Explique que cada vulcão fica próximo de uma cidade. 
(Os professores podem dar um nome para cada cidade). 
Forneça aos alunos os cartões de “emergência” que 
indicam “evacuação” e “retornar para casa”. Eles podem 
usar esses cartões a qualquer momento no jogo. Peça 
aos alunos se revezarem para pegarem um cartão da 
“sorte” do baralho e seguirem a orientação que está 
escrita nele. As massas devem ser adicionadas 
suavemente, a fim de obter uma comparação válida 
entre cada 'vulcão'. 
Normalmente, a massa total exigida para 'explodir' cada 
‘lança-confete’ varia muito entre os três. Isso serve 
como analogia para entender a dificuldade que os 

cientistas têm para prever com precisão uma erupção 
vulcânica. 
 
Os alunos devem evitar colocar a cabeça diretamente 
acima dos ‘lança-confetes’. 

 
 
"Uau, o meu já explodiu!” Cartões da “Sorte" em uso durante uma 
sessão de formação de professores (Fotografia: Peter Kennett) 

 

................................................................................................................................................................. 
Ficha Técnica 
Título: Tente a “Sorte” com um vulcão em erupção  
 
Subtítulo: Quão perigoso é um vulcão? 
 
Tópico: Medir a força necessária para romper um 
‘lança-confete’ como uma analogia para a previsão de 
erupções vulcânicas. Uma série de eventos que podem 
ocorrer numa erupção vulcânica são indicados nos 
cartões da “sorte”. Eles são selecionados 
aleatoriamente e as orientações escritas neles são 
seguidas até o “lança confetes” entrar em erupção. (Leia 
a nota relativa ao uso dos termos "força" e "massa")  
 
Faixa etária dos alunos: 8 - 80 anos  
 
Tempo necessário para completar a atividade: 10 
minutos, com poucos minutos de preparação, 
principalmente para amarrar um laço de corda em cada 
‘lança-confete’.  
 
Resultados do aprendizado: Os alunos podem:  

 medir a força necessária para que um ‘lança-
confete’ entre em erupção; 

 debater porque pode haver grandes diferenças na 
força necessária;  

 apreciar a ampla gama de atividades dentro e 
abaixo da superfície da Terra, que precedem uma 
erupção vulcânica; 

 compreender porque é quase impossível prever 
uma erupção vulcânica (embora possamos prever a 
probabilidade estatística de um evento grandioso da 
Terra, é impossível prever a hora e o lugar que ele 
irá ocorrer). 

 
Contexto: Através dessa atividade, os alunos irão 
descobrir muitos fatores associados a uma erupção 
vulcânica. Dentre eles, atividade sísmica, mudanças nas 
emissões de gases, inchaço da superfície do vulcão e 
erupções menores de piroclastos (partículas sólidas de 
lava solidificada na forma de cinza ou fragmentos 
maiores).  
 
Continuando a atividade: Use a web para encontrar 
dados em tempo real de vulcões ativos, por exemplo, 
em http://volcanoes.usgs.gov/activity/methods/index.php  
 
Princípios fundamentais:  

 Em muitos vulcões, pressões de gás aumentam 
abaixo da superfície, até que a pressão excede a 
força exercida pela rocha sobrejacente e uma 
erupção ocorre. 
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 Qualquer um dos seguintes acontecimentos 
(representados nos cartões da "Sorte") pode indicar 
que uma erupção é iminente:  

 As taxas dos gases emitidos pelo vulcão. Um 
aumento na proporção de dióxido de dióxido de 
enxofre / carbono é particularmente significativo;  

 Aumentos na emissão de vapor e outros gases 
nas fumarolas (aberturas menores na superfície do 
vulcão);  

 Tremores sísmicos rasos (grupos de pequenos 
terremotos), indicando que o movimento de magma 
e gases está próximo da superfície;  

 Abalos sísmicos harmônicos (choques 
produzidos pelo movimento de magma) indicando 
ascensão de magma do reservatório de magma 
abaixo do vulcão. 

 Pequena erupção de piroclastos (cinzas, 
bombas) mostrando que parte do material 
ascendente encontrou caminho para a superfície e 
que mais material pode subir a qualquer momento;  

 Rochas menores caem perto do cume ou 
inchaço dos flancos do vulcão, medidos por 
medidores rotativos ou sistemas de GPS (sistemas 
de posicionamento por satélite).  

 Alterações na intensidade do campo magnético 
local ou do campo gravitacional da Terra podem 
indicar magma em ascensão. Alguns vulcanólogos 
foram mortos e outros feridos por uma pequena 
erupção de piroclastos enquanto faziam medições 
das mudanças da micro gravidade próximos ao 
cume do vulcão Galeras na Colômbia em 1993. Eles 
estavam usando um aparelho para prever erupções. 

 Os cartões da "sorte" também indicam previsões 
sobre a diminuição dos sinais que indicam perigo de 
erupção, como a diminuição do inchaço do vulcão 
ou quando não há dados para análise. (No caso do 
Galeras, um programa de TV afirmou que o 
sismologista local estava de férias, de modo que os 
registros sísmicos não foram examinados até a 
então erupção fatal). 

 Prever erupções vulcânicas continua sendo muito 
difícil e mesmo quando é prevista uma erupção, 

raramente é possível saber o horário preciso da 
ocorrência de modo a fazer a evacuação da 
população com segurança. 

 
Habilidades cognitivas adquiridas: 

 Prever o resultado da soma das massas envolve 
habilidades de construção;  

 Os alunos sofrem conflito cognitivo quando suas 
previsões não são concretizadas; 

 A metacognição é desenvolvida conforme o grupo 
discute os resultados;  

 Relacionar o modelo ao mundo real requer 
habilidades de ligação. 

 
Lista de materiais: 

 pelo menos três lança-confetes, com as cordas 
amarradas com laços firmes  

 três braçadeiras, garras e grampos  

 seis ganchos de massa 100g  

 massas de 100g (até 90 podem ser necessários se 
todos os lança-confetes forem teimosos!)  

 um ou mais conjuntos de cartas da "Sorte" 
impressas das folhas abaixo e recortadas.  

 
Links úteis:  
http://volcanoes.usgs.gov/activity/methods/index.p  
hp: http://geology.com/volcanoes/galeras/:  
http://sese.asu.edu/teacher de recursos - procure por 
"Questão 2 - erupções do vulcão islandês Eyjafjallajokull 
'. 
 
Fonte: Retirado de uma atividade e jogo originais 
concebidos por David Turner, da Unidade de Ensino de 
Ciências da Terra.  

Veja www.earthlearningidea.com “Hora da festa para 
vulcões! Quanto esforço é necessário para detonar um 
vulcão de lança-confete?”. 
 
Nota: Recomendamos utilizar massas de 100g nesta 
atividade. Para converter a massa em gramas na força 
aproximada em Newtons, dividir a massa por 100. 

 

 

© Earthlearningidea team. Earthlearningidea busca produzir uma nova ideia de ensino de Ciências da Terra, a cada semana, 

a custo mínimo, com poucos recursos, para educadores e professores de Geografia ou Ciências de educação básica. Com o 

intuito de desenvolver uma rede global de apoio, promove-se uma discussão online em torno da ideia. Earthlearningidea tem 

pouco financiamento e a maior parte do trabalho é feita por esforço voluntário.  

Os autores abrem mão dos direitos autorais do conteúdo original contido nesta atividade se ela for utilizada em laboratório ou 

em sala de aula. Direitos autorais de materiais citados aqui, pertencentes a outras casas publicadoras, encontram-se com as 

mesmas. Toda organização que desejar usar este material deve contatar a equipe de Earthlearningidea. 
Foi empenhado o máximo esforço possível para localizar e entrar em contato com os detentores dos direitos dos materiais 

incluídos na atividade, com o propósito de obter permissão de uso. Contate-nos, porém, por favor, se você achar que seus 

direitos autorais estão sendo desrespeitados; agradecemos toda informação que ajude a atualizar os registros. 
A tradução/adaptação para Português foi realizada pela equipe do Instituto de Geociências da Universidade Estadual de 

Campinas (IG-Unicamp). 
Se você encontrar alguma dificuldade com a leitura dos documentos, por favor, entre em contato com o grupo 

Earthlearningidea para obter ajuda. Contate o grupo Earthlearningidea em: info@earthlearningidea.com  
 

mailto:info@earthlearningidea.com
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