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Montanhas de Areia 

Problema 

Qual a relação entre a altura e a largura de uma montanha de areia? 

Objetivos 

Exercitar habilidade de desenvolver hipóteses, interpretar dados e fazer previsões 

Materiais 

-1 kg Areia                  -Régua 

-Tubo de cartolina    -Fita adesiva 

-Bandeja                     -Lápis 

-Palito de churrasco  -Colher 

-Folhas de papel 

 

Procedimento 

1.Comece observando como a gravidade causa o movimento de massa. Para começar, coloque o tubo 

verticalmente no meio da bandeja. 

2.Usando a colher, encha o tubo com areia. Cuide para não derrubar areia fora do tubo. 

3.Cuidadosamente levante o tubo verticalmente para que a areia escorra em volta. Observe o movimento 

de massa. 

4.Desenvolva uma hipótese explicando como você acha que a altura e a largura da montanha de areia 

estão relacionadas a diferentes quantidades de areia: 

Se ___________________________________________, então ___________________________________. 

5.Esvazie a areia de volta ao pote. Seguindo os passos 1 ao 3, faça uma nova montanha. 

6. Meça e anote a altura e largura da montanha para o Teste 1 (use o quadro abaixo como base para 

medir sua montanha de forma precisa). Anote as medidas na tabela de resultados. 

7.Agora teste o que acontece quando você coloca mais areia na montanha. Coloque o tubo de cartolina 

com cuidado e verticalmente sobre a montanha já formada. Cuide para não afundar o tubo na montanha! 

Usando a colher, encha o tubo como feito antes. 

8. Lentamente erga o tubo e observe o movimento da areia. 

9.Meça e anote a largura e altura da montanha para o Teste 2. 



10.Repita os passos do 7 até o 9 pelo menos mais três vezes. Ao fim de cada teste, meça e anote as 

medidas. Lembre-se de numerar os testes. 

Como Medir uma Montanha de Areia 

1.Cubra o fundo da bandeja com papel branco e cole-o firmemente com fita adesiva. 

2.Marque traços a cada 0,5cm em um dos lados horizontais no papel. 

3.Cuidadosamente desenhe no papel o contorno da montanha de areia que se formou. A linha deve envolver toda a 

base da montanha. 

4.Agora meça a largura da montanha de um lado do contorno a lápis ao outro, usando o papel como referência. 

5.Meça a altura da montanha inserindo um palito de churrasco verticalmente no centro da montanha. Faça um traço 

no palito da altura da montanha. 

6.Remova o palito da montanha, cuidando para ela não desmoronar. Com a régua, meça o palito até a marca, que é 

quanto o palito estava enterrado na montanha.  

 

Resultados 

 

 

 

 

 

Análise 

1.Crie um gráfico mostrando como a altura e largura da montanha mudaram a cada teste (dica: use o eixo x 

do gráfico para altura e o eixo y para largura). 

2.O que o seu gráfico mostra sobre a relação entre a altura e a largura da montanha? 

3.O seu gráfico comprovou sua hipótese inicial sobre a altura e largura da montanha de areia? Por que ou 

por que não? 

4.Preveja o que aconteceria se você continuasse o esperimento por mais cinco testes. Extenda seu gráfico 

com uma linha pontilhada para mostrar sua previsão. Como você poderia testar essa previsão? 

5.Você acha que usando diferente materiais, como pedras  ou areia molhada, você teria diferentes 

resultados? Justifique. 

6.Escreva uma parágrafo no qual você discuta como você mediu sua montanha. Você teve algum problema 

durante a medição que pode ter afetado seus resultados? Como você adaptou sua técnica de medida para 

resolver esses problemas? 

Traduzido de Prentice Hall – Science Explorer: Earth’s Changing Surface 

Blog aulanapratica.wordpress.com 

Tabela de Medidas 

Teste 1 2 3 4 5 

Largura       

Altura      


