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Resumo 
 

A investigação “Sismologia, efeitos na Biosfera. Ensino baseado em casos”, 

enquadrada no capítulo da Sismologia, do tema de 10ºano “Compreender a estrutura e 

a dinâmica da geosfera”, teve como objetivo geral levar os alunos a compreender a 

atividade sísmica como uma consequência da dinâmica interna da Terra através da 

metodologia de Estudo de Caso. Na sequência do exposto, foi desenvolvido um estudo 

sobre a importância da referida metodologia de ensino na evolução do conhecimento 

dos alunos de uma amostra de conveniência. 

No âmbito do programa de intervenção, foram planificadas oito aulas durante as 

quais decorreu a aplicação pedagógica do Estudo de Caso centrado no sismo ocorrido 

em 1980, em Angra do Heroísmo (Açores) e desenvolvido com recurso a estratégias 

como a realização de uma ficha formativa, um “Role Playing” e uma simulação da 

determinação do epicentro de um sismo, manualmente e através da utilização do 

programa informático JAmaSeis. 

A avaliação dos resultados foi feita com a aplicação de um teste cognitivo de 

diagnóstico, no início e no final do estudo (pré-teste e pós-teste) a cujos resultados foi 

feita uma análise comparativa simples, envolvendo o cálculo de médias e de 

percentagens. Os resultados obtidos apontam para a evolução das aprendizagens dos 

alunos com a metodologia aplicada, tendo estes revelado interesse e envolvimento nas 

aulas.  

Com base nos resultados obtidos, conclui-se que a metodologia com recurso ao 

desenvolvimento de um caso de estudo, permitiu aos alunos uma melhoria cognitiva 

evidente, o que significa que a referida estratégia de ensino parece influenciar 

positivamente a cognição, o raciocínio científico, a motivação, o interesse e o trabalho 

interativo dos alunos. 

Palavras-chave: Ensino Baseado em Casos, Litologia, Intensidade Sísmica, Biosfera, 

Sismos.   
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Abstract 
 

The investigation “Seismology, effects on the Biosphere. Case Based teaching”, 

belongs in the chapter of Seismology, inside the program of the 10º year “Understanding 

the structure and dinamic of the geosphere” that has the main goal of teaching and 

making the students understand seismic activity as an inside consequence of the earth’s 

internal dynamic. In this regard, it was develped a study about the importance of case  

based teaching in the evolution of student’s knowlege inside a convinience sample.  

In the regards of the investigation program, eight classes were planned. In these 

planned classes the case of study was apllied using the earthquake of 1980 in Angra do 

Heroismo in the Azores Island. It was develped using strategies, using a test, a role play 

scenario and the manual simulation of the epicenter of an earthquake. It was also used 

the program JAmaSeis with the same goal. 

The evaluation of the results was done using a cognitve diagnostic test, in the 

beginning and the end of the study. The results were compared, using average values 

and percentages. The results obtained show an evolution of the student’s learning with 

the used methodology, with the students showing interest and class comitment.  

Taking the obtained results into account, we concluded that the methodology 

Case Based teaching with the use of a case study enabled students with a lower level of 

performance in the initial avaliation to have a more evident cognitive improvement than 

the students who weren´t targeted to the reported pedagogical intervention, which means 

that the mentioned teaching strategies presents a positive influence in the cognition 

improvement, scientific reasoning, and the students´motivation, interest and interactive 

work 

KEYWORDS: Case based teaching, Lithology, Seismic Intensity, Biosphere, 

Earthquakes 
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Capítulo I – Introdução 

 

O presente relatório de estágio foi elaborado no âmbito da unidade curricular de 

Iniciação à Prática Profissional (IPP), incluindo a Prática de Ensino Supervisionada 

(PES), do Mestrado em Ensino de Biologia e Geologia no 3º Ciclo do Ensino Básico e 

no Ensino Secundário. Este documento resulta da elaboração e aplicação de um 

Programa de Intervenção (PI) implementado numa turma do 10º ano de escolaridade 

de uma escola básica e secundária da cidade do Porto.  

 

I.1. Justificação de estudo 

 

O presente relatório é exigência do curso de Mestrado em Ensino de Biologia e 

Geologia, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e resulta do trabalho 

desenvolvido numa escola do Porto, em contexto de Introdução à Prática Pedagógica 

(IPP). O referido curso é parte integrante da formação inicial de professores, habilitando 

os mestres para o exercício profissional da docência no 3.º ciclo do Ensino Básico e no 

Ensino Secundário no domínio do ensino de Biologia e de Geologia. 

A IPP corresponde à última etapa de uma trabalhosa e fundamental formação 

académica, cujo objetivo passa por adquirir conhecimentos e promover o 

desenvolvimento de competências científicas e pedagógicas que permitam ao futuro 

professor enfrentar os novos desafios da educação, fruto das transformações da 

sociedade, percebendo a importância de se manter atualizado com os métodos 

pedagógicos mais importantes. Corresponde também ao primeiro contacto que os 

novos professores têm com a desafiante realidade do quotidiano escolar, 

proporcionando-lhes a oportunidade de vivenciar as dificuldades e a realidade que se 

vive nas escolas públicas portuguesas. Este “choque” de realidade é importantíssimo 

para desmitificar ideias erradas que o professor em formação possa ter. Estas 

experiências valorizam a importância da IPP. É também durante a IPP que o professor 

em formação tem, pela primeira vez, a oportunidade aplicar os conhecimentos 

aprendidos e de colocar em prática diversas metodologias e estratégias de ensino. Esta 

aplicação leva a uma autoavaliação e reflexão acerca das metodologias que permitem 

ensinar discente para o pretendido perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. 
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A IPP desta maneira deve fazer parte integrante da atividade profissional de qualquer 

professor pois possibilita novas perspetivas nos processos de ensino e de 

aprendizagem.  

As metodologias de ensino constituem um permanente desafio nos processos 

de ensino e aprendizagem num contexto educativo em permanente mudança, pelo que 

são alvo de estudo nas diferentes áreas do conhecimento, justificando a investigação 

aqui desenvolvida. 

I.2. Objetivos da investigação 

 

Este plano de intervenção pretende avaliar qual o impacto da metodologia de 

Ensino Baseado em Casos na aquisição de conhecimento dos alunos sobre a atividade 

sísmica e os impactos dos sismos na Biosfera, em aulas de 10º de Biologia e Geologia. 

Desta forma, foram definidas duas variáveis: a variável independente e a variável 

dependente. A variável independente consistiu no emprego da metodologia de Ensino 

Baseado em Casos. A variável dependente correspondeu ao impacto, no domínio 

cognitivo dos alunos, da aplicação da metodologia de ensino utilizada. 

Objetivos educacionais 

a. Promover os raciocínios científicos e a literacia científica através da 

metodologia de Ensino Baseado em Casos na disciplina de Biologia e 

Geologia do 10ºano 

b. Criar ambientes de aprendizagem motivadores e que levem os alunos 

a valorizar e querer replicar o trabalho dos cientistas 

Objetivos concetuais 

a. Aprender modos de determinação do epicentro de um sismo 

b. Interpretar e caracterizar as ondas sísmicas 

c. Entender os benefícios da sismologia para a sociedade e a sua 

aplicabilidade 

d. Reforçar a importância da prevenção sísmica e do ordenamento do 

território 

Objetivos profissionais 

a. Desenvolver competências e materiais didáticos no âmbito da 

aplicação da metodologia de ensino baseado em casos 
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b. Promover o uso eficiente da metodologia de ensino baseado em 

casos das ciências naturais 

c.  Promover a utilização de matéria informático na aplicação da 

sismologia 

Quadro 1 - Objetivos educacionais, concetuais e profissionais da Investigação 

É de salientar que os objetivos concetuais (Quadro 1) propostos resultam da 

adaptação das aprendizagens essências dos alunos. 

 

I.3. Organização do relatório de estágio 

 

O presente documento encontra-se estruturado em cinco capítulos, ao longo dos 

quais é apresentada a introdução, justificação e objetivos do estudo, enquadramento 

científico e educacional, metodologia de investigação, resultados, discussão dos 

mesmos e conclusões da investigação. A estes acrescem as referências Bibliográficas 

e os Anexos.  

No capítulo I – introdução – composto por três subcapítulos é feita uma breve 

apresentação da investigação, clarificando o propósito da mesma. O primeiro 

subcapítulo trata da justificação do estudo, ao longo do qual se procede ao 

enquadramento e justificação do presente estudo. No segundo subcapítulo – problema 

e objetivos da investigação – é descrito qual o problema de investigação selecionado, 

assim como os objetivos concetuais, educacionais e profissionais. No terceiro e último 

subcapítulo – organização do relatório de estágio – é apresentado um breve descritivo 

de cada um dos capítulos que constituem o relatório de estágio.  

O capítulo II inclui o enquadramento teórico e explicita qual a base teórica na 

qual este estudo se baseia, resultante da pesquisa e análise de literatura científica 

subjacente ao tema. Este capítulo inclui também uma contextualização curricular. No 

primeiro subcapítulo é explicitado o enquadramento educacional relativo ao Ensino 

Baseado em Casos. O subcapítulo dois relativo ao enquadramento científico da 

sismologia, da importância da mesma no estudo do interior da Terra, dos seus efeitos 

na Biosfera, sismicidade em Portugal e tecnologias antissísmicas. 

O capítulo III inclui as caraterísticas da investigação e Programa de Intervenção 

(PI). 

O Programa de Intervenção (PI) inclui o planeamento e construção dos recursos 

educativos empregues e a descrição da aplicação do PI.  
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No capítulo IV estão organizados os resultados da investigação bem como a 

discussão resultante da análise dos mesmos. 

O capítulo V – conclusões – reúne todas as conclusões decorrentes desta 

investigação e as reflexões daí decorrentes.  

 Fazem ainda parte deste trabalho as referências bibliográficas e os anexos. 
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Capítulo II – Enquadramento teórico da 

investigação  

 

Este capítulo é dedicado ao enquadramento teórico da presente investigação e 

engloba duas secções. A primeira secção diz respeito ao enquadramento educacional 

com a caracterização da metodologia de ensino adotada, o Ensino Baseado em Casos 

(EBC). A segunda secção corresponde ao enquadramento científico e compreende uma 

revisão bibliográfica relativamente aos conteúdos relevantes para a compreensão do 

caso adotado. 

II.1. Contextualização curricular 

 

A temática desta investigação vai ao encontro das aprendizagens essenciais 

(artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho) em articulação com o perfil dos 

alunos definidas para o 10º ano de escolaridade pelo Ministério de Educação (Ministério 

da Educação), mais concretamente no Domínio “Estrutura e dinâmica da geosfera” e 

devendo os alunos serem capazes de caracterizar as ondas sísmicas (longitudinais, 

transversais e superficiais) quanto à origem, forma de propagação, efeitos e registo. Ter 

a capacidade de determinar graficamente o epicentro de sismos, recorrendo a 

sismogramas simplificados, saber utilizar e interpretar dados de propagação de ondas 

sísmicas prevendo a localização de descontinuidades (Mohorovicic, Gutenberg e 

Lehmann). E conhecer causas e consequências da propagação das ondas sísmicas na 

geosfera. 

 

II.1.1. Enquadramento educacional 

 

Vários autores recomendam como metodologia de investigação o estudo de 

caso, considerando-o a melhor escolha para uma investigação naturalista em educação. 

E ainda sugerem que se um investigador pretende estudar o que um aluno pensa, então 

deverá observar e participar nas atividades com as quais o aluno está envolvido no seu 

contexto natural: a sala de aula. Num estudo de caso, o investigador, depois de recolher 

todo o tipo de dados de cariz qualitativo, tem poucas orientações ou caminhos no 
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sentido de analisar os dados obtidos, portanto, é essencial conhecer a perspetiva dos 

alunos e compreender o seu ponto de vista para tentar perceber o significado que os 

alunos atribuem às diferentes situações propostas pelo investigador (Martins, 2006). 

A metodologia de Ensino Baseada em Casos (EBC) enquadra-se na perspetiva 

sócio construtivista da aprendizagem, em que o professor é mediador e os alunos 

trabalham em grupos e aprendem com os seus colegas (Vasconcelos & Faria., 2017). 

Trata-se, portanto, de uma metodologia centrada nos alunos, na qual estes são a 

personagem principal nas suas aprendizagens. 

Foi empregue pela primeira vez numa Faculdade de Direito nos Estados Unidos 

da América, em 1870 (Kimball, 1995), rompendo décadas de ensino meramente 

transmissivo. Posteriormente, além de ter sido aplicada na disciplina de Direito, 

começou a ser utilizada em casos de educação médica e comercial, e mais tarde pelas 

outras disciplinas de ciências sociais, como administração pública, jornalismo e 

educação (Tippins et al, 2002). 

No ensino baseado em casos, os alunos são confrontados com situações reais, 

mais ou menos complexas, e que requerem a tomada de uma decisão, sendo-lhes 

solicitado que, idealmente em pequenos grupos, encontrem soluções para os problemas 

levantados (Biggs & Tang, 2011). O ensino baseado em casos, no entanto é muitas 

vezes confundida e trocada com a metodologia de Ensino Baseado em Problemas. 

Estas duas metodologias partilham algumas semelhanças sendo ambas possuidoras de   

elevado potencial educativo no desenvolvimento do raciocínio científico e promoverem 

o trabalho colaborativo entre os estudantes (Vasconcelos & Faria, 2017). A principal 

diferença entre as duas, é que o Ensino Baseado em Problemas não requer 

conhecimentos prévios dos alunos sobre o assunto em estudo, enquanto que o EBC 

implica que os estudantes tenham algum conhecimento prévio sobre o que irá ser 

estudado (Williams, 2005; Vasconcelos & Faria, 2017, citado em Iwińska et al, 2017). 

Assim, o EBC baseia-se na ideia de que o novo conhecimento é construído com base 

no conhecimento prévio, adicionando-lhe experiência (Harrington & Garrison, 1992; 

Vasconcelos & Faria, 2017). 

O EBC é, segundo vários autores, uma metodologia bastante rica e vantajosa a 

ser usada no processo de ensino/aprendizagem. Segundo Morrison (2001), o estudo de 

casos em contexto de sala de aula, ajuda os alunos a desenvolverem habilidades de 

resolução de problemas e de trabalho colaborativo, que são ferramentas essenciais para 

as suas vidas profissionais futuras. 
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O caso tem de ser construído de maneira clara, para que os alunos consigam 

construir significados e conceitos (Morrison, 2001). Estes devem contar ou relatar uma 

história que pode ser real ou fictícia, envolvendo problemas ou conflitos que precisem 

ser discutidos e resolvidos relacionados com o conteúdo a ser abordado na aula, 

embora nem sempre exista uma solução óbvia ou concreta para os resolver. Antes de 

se aplicar o caso é necessário garantir que os alunos têm conhecimento prévio sobre a 

temática do mesmo. Após os alunos começarem a trabalhar no caso devem começar a 

discutir os problemas expostos e tentar encontrar soluções. Aqui, o professor deve 

delinear algumas estratégias para envolver os alunos no caso, como por exemplo, 

levantar questões adequadas para os estudantes considerarem, alocação de tempo 

para discussão grupal, de modo a que os alunos sejam expostos a vários pontos de 

vista, entre outros (McNaughta et al, 2005). A importância do professor torna-se no papel 

de mediador e facilitador de aprendizagens. 

O EBC valoriza então a oportunidade de os alunos aplicarem os conhecimentos 

teóricos aprendidos na sala de aula confrontando-os com problemas reais, fornecendo 

ferramentas para a posterior aplicação desse mesmo conhecimento em situações 

semelhantes. 

Esta metodologia não deve ser utilizada de forma isolada, mas sim em 

integração com outras, como por exemplo aulas tradicionais, que devem ser utilizadas 

previamente, no sentido de proporcionar aos alunos os conhecimentos de base 

necessários a todo o processo de discussão e tomada de decisão (Giacalone, 2016). O 

EBC é uma metodologia que pode ser suportada por diversas estratégias, entre as quais 

podem citar-se atividades de modelação, saídas de campo, atividades laboratoriais, 

atividades práticas, atividades de computação, jogos de simulação, projetos em equipa, 

debates e role plays (Vasconcelos, Faria & Cardoso (2017). 

 

II.1.2 Enquadramento científico  

 

II.1.2.1. Sismos - definição e causas  

 

Sismos são processos associados a uma rotura das rochas ao longo de quebras, 

fraturas e falhas expostas ao “stress” causado pela litosfera e crusta terrestre. Quando 

este stress acumulado ultrapassa um determinado valor critico de energia, a resistência 

da rocha cede e ocorre uma falha ou fratura na rocha. Energia elástica de deformação 
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acumulada é então libertada na zona focal sob a forma de ondas sísmicas. O stress 

causado na crusta Terrestre que pode levar à formação de um sismo pode ser de origem 

tectónica ou não-tectónica (Vavryčuk, 2015). 

As falhas normais e inversas envolvem o deslocamento vertical dos blocos 

rochosos. No entanto, enquanto nas falhas normais é o bloco que assenta por cima do 

plano de falha (a que geralmente se chama teto) que desce em relação ao outro bloco 

(que é normalmente designado por muro), nas falhas inversas é o bloco situado por 

cima do plano de falha que sobe em relação ao outro bloco. Por outro lado, nas falhas 

de desligamento os dois blocos adjacentes movem-se horizontalmente um em relação 

ao outro sem que haja subida ou descida de um dos blocos (Dias, 2014). 

Os grandes terramotos são de origem tectónica e refletem a interação entre as 

placas litosféricas, sendo que cerca de 95% da sismicidade no Globo Terrestre ocorre 

em falhas localizadas junto às suas fronteiras, correspondendo aos sismos interplaca, 

enquanto os restantes 5% têm origem em falhas ativas situadas no seu interior, 

constituindo os sismos intraplaca. Estes devem-se ao facto de as placas litosféricas não 

serem perfeitamente rígidas e sofrerem, consequentemente, deformações internas 

(Costa, 1993; Ribeiro & Cabral, 2000). 

 

II.1.2.2. Parâmetros de caraterização sísmica  

 

A Teoria do Ressalto Elástico, proposto pelo americano Reid em 1911 após um 

sismo em São Francisco  corresponde à libertação instantânea da energia acumulada 

nas rochas, quando estas são sujeitas a forças de deformação contínuas através de 

uma falha (Dias, et al 2011),. Esta libertação de energia ocorre quando é ultrapassado 

o limite de elasticidade das rochas sujeitas a deformação, ocorrendo roturas no interior 

da massa rochosa. O local do interior da terra onde ocorre essa rotura, e há libertação 

de energia, recebe o nome de foco ou hipocentro (Moreira, 2011).  

O epicentro é o ponto geográfico na superfície terrestre diretamente acima do 

foco, e, como tal, o ponto à superfície onde o sismo se faz sentir, geralmente, com maior 

intensidade. A distância entre o hipocentro e um local considerado à superfície é 

conhecida como a distância focal. A propagação das ondas sísmicas pelas rochas 

envolventes denomina-se frente de onda. 

A ocorrência de um sismo de grande magnitude é, muitas vezes, precedida de 

pequenos sismos conhecidos por abalos premonitórios. Igualmente frequentes são as 
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réplicas - que ocorrem após o abalo principal, as quais, podendo suceder-se em número 

variável, são abalos de menor magnitude que traduzem a existência de movimentos de 

reajustamento elástico junto à falha gerada pelo sismo (Moreira, 2011). 

 

Figura 1-Secção vertical, perpendicular ao plano de falha, definindo epicentro, foco e distância focal de um terramoto. 

Retirado de Atividades Investigativas no 7º Ano de escolaridade sobre o efeito das atividades Sísmicas nas populações 

(Moreira 2011). 

 

II.1.2.3. Propagação da energia sísmica - as ondas sísmicas  

 

As ondas sísmicas são ondas geradas por um terramoto ou por uma explosão 

artificial. Em ambos o caso é libertado uma quantidade enorme energia elástica que se 

difunde pelas rochas circundante. Este “campo de ondas” propaga-se da mesma 

maneira como as ondas que se afastam de um calhau que é atirado para um lago.  

As ondas sísmicas movem-se por compressão e subsequente refração do meio 

rochoso sob qual elas se deslocas, da mesma maneira que as ondas sonoras viajam 

pelo som ou pelas vibrações causadas pelo bater de um martelo numa rocha.  

As ondas P são as primeiras ondas num registo complexo de tremor de terra 

devido ao facto de serem as mais rápidas (a sigla P – é uma abreviatura de primárias). 

Viajam tipicamente a velocidades entre 1 e 14 km/s. Os valores mais baixos de 

velocidade registados das ondas P ocorre quando estas se propagam na água, os 

valores mais altos de velocidade encontram-se quando perto do manto terrestre. A 

velocidade das ondas P depende das propriedades elásticas e da densidade do material 

rochoso. 

As ondas S (abreviatura de secundárias) propagam-se mais lentamente que as 

ondas P. São também chamadas de ondas de cisalhamento porque estas não alteram 

o volume do material pela qual estas se propagam, elas cisalham o material. As ondas 

S são ondas transversas porque vibram no subsolo em sentido perpendicular 

relativamente ao sentido da onda. 
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Figura 2-Representação figurativa das ondas de Corpo P e S e de superfície L e R retirada de Dias et al., 2007, p.178-

179 

As ondas de superfície são ondas elásticas que se propagam ao nível da 

superfície. terrestre. A energia dissipa-se exponencialmente com a profundidade. Estas 

ondas são as que podem causar mais danos estruturas devido à sua propagação e 

efeitos nas rochas perto da superfície. São as ondas sísmicas que afetam com mais 

intensidade as fundações dos edifícios, podendo levar à sua destruição. 

 

II.1.2.4. Intensidade e magnitude de um sismo  

 

Quando ocorre um sismo este gera diferentes tipos de ondas sísmicas que 

causam vibrações na Terra. Para medir o sismo, existem 2 tipos de métodos, o primeiro 

mede a quantidade de energia, magnitude, libertada pelo sismo no seu epicentro, o 

segundo é a medição da intensidade que a vibração fez sentir numa localização 

especifica. Enquanto que a magnitude é medida pela escala de Richter, a intensidade é 

medida pela escala de Mercalli modificada. (Singh et al 2019)  

 A escala de intensidade consiste numa série de respostas chaves, tais como o 

despertar de pessoas a dormir, mobília a mexer, danos a chaminés, e finalmente, 

destruição total. De todas as escalas de intensidade a mais autêntica e utilizada é a 

escala de Mercalli modificada. Foi desenvolvida pelo sismólogo americano Harry Wood 
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e Frank Neumann em 1931. Esta escala é composta por diferentes níveis de intensidade 

que vão desde abalo impercetível a destruição catastrófica (Tabela 1). 

Desta maneira, a intensidade sísmica é medida tendo em conta: o quão forte o 

sismo foi sentido, a quantidade de dano estrutural e danos nos solos. Existem três 

fatores que contribuem para aumentar o valor da intensidade sísmica registada num 

dado local: a magnitude do sismo, a proximidade do foco e as caraterísticas litológicas 

regionais (Moreira, 2011). Devido às suas características inerentes, a intensidade 

depende da localidade que sofreu o sismo, não se tornando apropriada para a avaliação 

do “tamanho” do sismo. A magnitude de um sismo permite valores mais corretos. 

(Towhate, 2008) 

A primeira escala quantitativa de magnitudes sísmicas foi criada em 1931 pelo 

cientista japonês Wadati, e aperfeiçoada em 1935 pelo sismólogo americano Charles F. 

Richter, que definiu a magnitude local, também conhecida por magnitude de Richter 

(Ribeiro & Cabral, 2000; Le Goff, 2013). A escala de Richter é uma escala aberta uma 

vez que a magnitude de um sismo é diretamente proporcional à quantidade de energia 

libertada no foco ou hipocentro (Moreira, 2011). O número dado pela escala de Richter 

é um valor entre 1 e sem limite. É uma medida atual de energia. (Singh et al 2019). 

 Na tabela 1 está presente uma comparação entre a escala que mede a energia 

libertada por um sismo e a sua intensidade sentida. 

 

Tabela 1- Magnitude sísmica e equivalência com a escala de intensidades sísmicas. 

Magnitude Sísmica e equivalência com a escala de intensidade 

Magnitude (Ritcher) Grau de Intensidade Efeitos 

De 1 a 3 I Abalo impercetível 

II Abalo percetível nos andares altos 

III 
Leve movimento de objetos 

pendurados 

IV Abalo percetível 

V Acorda pessoas que estão a dormir 

De 3 a 4,75 
VI 

Medo 
Danos ligeiros nas construções 

De 4,75 a 5,9 
VII 

Dificuldades em permanecer de pé. 

Danos nas construções 

De 5,9 a 6,5 
VIII 

Pânico 
Destruição de edifícios 

Pequenos desprendimentos de terra 

IX 

Pânico coletivo 
Destruição gerais nas construções 

Númerosos desprendimentos de 
terra 

6,7 a 7,75 
X 

Destruição geral dos edifícios 

Alterações na hidrologia 

XI 
Danos graves em todas as 

construções 
Deformações do terreno. 

7,26 a 8,25 
XII 

Destruição ou danos em todas 
as estruturas 

Alterações na paisagem 
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II.1.2.5. Deteção e registo dos sismos  

As vibrações sísmicas do solo num dado local podem ser registadas 

detalhadamente, sob a forma de sismogramas, em instrumentos denominados 

sismógrafos. Uma estação sismográfica deve ter três sismógrafos diferentes: um que 

regista os movimentos verticais e outros dois que registam os movimentos horizontais 

(um orientado na direção Norte-Sul e outro na direção Este-Oeste). Com os dados 

registados por estes equipamentos é possível determinar a distância e direção do 

epicentro, a magnitude e o tipo de falha que originou o sismo. Atualmente utilizam-se 

redes sismográficas que ligam várias estações, o que permite determinar com maior 

precisão a localização do epicentro e do hipocentro, bem como produzir melhores 

estimativas dos outros parâmetros (Dias, 2000e). 

Um sismógrafo regista a chegada das ondas sísmicas ao longo do tempo. O 

papel resultante do registo é um sismograma. Nesses sismogramas estão registadas as 

ondas sísmicas provocadas pelo sismo, ondas P, S e as ondas superficiais L e R.  

A sismicidade que, desde os princípios do século XX, é registada em estações 

sismográficas designa-se por sismicidade instrumental. A atividade sísmica anterior 

conhecida através da referência e descrição dos seus efeitos em documentos históricos, 

designa-se por sismicidade histórica (Ribeiro & Cabral, 2000). 

 

II.1.2.6. Software jAmaseis 

 

A aplicação jAmaseis é um software informático que recebe informações de 

múltiplas plataformas distintas relativamente a sismógrafos. Ele permite ao utilizador ver 

e utilizar esta informação, partilhando esta informação na internet em tempo real para 

um instrumento sísmico local ou para estações remotas. Desta maneira, permite que 

utilizadores sem instrumentos sísmicos utilizem o software. Permite que o utilizador 

também retire com facilidade a informação podendo proceder à sua análise posterior. O 

jAmaseis foi produzido pela IRIS (Incorporated Research Institutions for Seismology) 

que é um conjunto de 120 faculdades norte americanas dedicadas ao estudo, 

manutenção e distribuição de informação sísmica. 

Dadas as características do jAmaseis, este pode tornar-se uma ferramenta 

importante e útil no estudo da sismologia em âmbito escolar. A visualização em tempo 

real ou de sismos passados através da análise dos sismogramas do jAmaseis é algo 
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único através do qual aluno e professor pode observar sem a necessidade de material 

dispendioso e não acessível a todos. O jAmaseis também tem as ferramentas 

necessárias para fazer a análise dos sismogramas, através da aplicação de filtros e 

localizadores no globo terrestre automáticos 

No entanto, é um software que exige algum conhecimento técnico para ser 

utilizado eficientemente, o que pode tornar algo complicado a simplificação de algo tão 

complexo como a sismologia.  

 

II.1.2.7. Risco sísmico 

 

O risco sísmico representa uma medida de perdas esperadas, em consequência 

da ocorrência de um dado evento sísmico que possa acontecer no futuro, num 

determinado período de tempo de exposição e numa determinada região. Este permite 

avaliar/estimar as consequências económicas, sociais e ambientais de um determinado 

evento sísmico.   

O risco sísmico envolve a avaliação da probabilidade de se igualar ou exceder 

um determinado valor de perdas em consequência da ocorrência de um sismo, 

conhecidas a perigosidade sísmica, ou seja, a probabilidade de excedência de um dado 

nível de severidade da ação sísmica, num local e período de tempo especificados, a 

vulnerabilidade sísmica, ou seja, o grau de danos ou perdas resultantes da ocorrência 

de um determinado nível de ação sísmica e a exposição dos elementos em risco, ou 

seja, o valor dos elementos expostos ao perigo sísmico (Sousa, 2006). 

O cálculo do risco sísmico para uma dada região é fundamental para que sejam 

tomadas as devidas medidas de mitigação do mesmo. Esta redução do risco sísmico 

pode ser concebida através do melhoramento da capacidade de resposta dos edifícios, 

aplicando soluções de reforço sísmico ou através da imposição de códigos de 

construção mais rigorosos. Estas medidas traduzem uma diminuição da vulnerabilidade 

sísmica do edificado, componente do risco sísmico na qual é possível intervir. Por vezes, 

a redução do risco sísmico pode também ser realizada evitando a construção em locais 

de grande atividade sísmica, possibilitando a diminuição da exposição ao risco. 

A perigosidade sísmica é aferida através da compilação de informação 

paleossísmica, de informação sísmica histórica e de informação sísmica instrumental. 

Conhecendo a perigosidade sísmica que afeta uma zona é possível adaptar normas e 
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códigos de construção apropriados a um nível de vulnerabilidade que se considere 

satisfatório. Esta é uma das principais medidas de prevenção do risco sísmico. 

II.1.2.8. Efeitos dos sismos na biosfera 
 

A biosfera é um subsistema terrestre que engloba o conjunto de todos os seres 

vivos que habitam o planeta Terra, e a sua interação com os restantes subsistemas. 

(Field et al 1998).  O termo foi desenvolvido pelo geólogo inglês Eduard Suess (1813-

1914) e o físico russo Vladimir Vernadsky (1863-1945).  

Todos os fatores que afetam a biosfera podem ser divididos em dois grupos: 

naturais e de fatores antropogénicos. Dos fatores naturais que afetam a biosfera são 

exemplos os raios solares, intensificação da luz natural e os desastres naturais. Os 

desastres naturais, como os terramotos podem ter efeitos profundos sobre a 

biodiversidade da Terra, ao destruírem os recursos indispensáveis para as 

espécies vegetais e animais. Após um terramoto devastador, as funções dos 

ecossistemas são danificadas.   

No entanto, tal como será esperado o dano em determinado ecossistema 

diminui à medida que nos afastamos do epicentro. (Wanga et al., 2012).  

A termos antropogénicos, um sismo pode ter efeitos devastadores para 

além do efeito imediato nas infraestruturas. Uma das infraestruturas que pode 

sofrer danos estruturais elevados são as condutas de transporte de água potável. 

Caso esta esteja contaminada pode levar a surtos de diarreia na população 

afetada.  (Watson et al 2007).   

Por outro lado, eventos como terramotos podem também criar clareiras 

que podem contribuir, em alguns casos, a longo prazo, para um 

rejuvenescimento e aumento da biodiversidade da floresta (Vittoz et al., 2001). 

  

II.1.2.9. Atividade sísmica e tsunamis  

 

Tsunami é uma palavra japonesa que designa ondas geradas em oceanos, 

marés, baias e lagos, a partir ou de movimentos sísmicos, ou de vulcânicos, ou de 

deslizamento de terra submarino, ou o do impacto de meteorito ou até de fenómenos 

meteorológicos (Bryant, 2001). Ao contrário das ondas normais do oceano, que são 
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geradas pelo vento ou pelas marés, um tsunami é gerado pelo movimento de 

deslocação da água. O principal mecanismo de formação de um tsunami é a deslocação 

de uma quantidade substância de água ou perturbação oceânica.  

Primeiro, a água começa a recuar da costa, deixando ao descoberto o fundo 

oceânico. A água volta em direção à costa com alturas de 12m ou mais de altura. Estas 

ondas têm um elevado poder destrutivo e podem chegar a viajar quase 1 milha náutica 

antes de voltar para o oceano (Gates et al., 2006).  

Esta deslocação de água é normalmente atribuída a sismos, deslizamentos de 

terra ou erupções vulcânicas. Os tsunamis podem então ser gerados quando o fundo 

oceânico se deforma abruptamente e se desloca verticalmente o movimento a água 

adjacente. Sismos tectónicos são um tipo particular de sismos que estão associados à 

deformação da crusta terrestre. A água do oceano tem um ponto de equilíbrio, quando 

ocorre um sismos em crusta oceânica (ou seja, debaixo de água), a deformação e 

movimento da placa rochosa perturba o equilíbrio da água, fazendo-a sofrer um 

deslocamento. Formam-se ondas quando a água se começa a movimentar, 

impulsionada pela força da gravidade numa tentativa de voltar a atingir o equilíbrio. 

Quando grandes áreas do fundo oceânico se deslocam ou subsidiem, forma-se um 

tsunami. O facto de o fluxo de energia associado à propagação do tsunami em direção 

à costa se distribuir por profundidades cada vez mais pequenas, dá origem ao aumento 

da altura da onda, ou seja, ao empolamento, que vai continuar até à rebentação junto à 

costa, onde é libertada a energia mecânica recebida na fonte geradora e desde aí 

transportada com pequenas perdas (Oliveira, 2005). 

A causa mais comum dos tsunamis é a atividade tectónica. (Bryant, 2014). Um 

tsunami de origem sísmica resulta do movimento do fundo do mar associado à rutura 

de uma falha tectónica. Este mecanismo será tanto mais eficaz, como fonte geradora, 

quanto maior for a componente vertical do movimento da superfície do fundo do mar 

associado à rutura tectónica. Assim, podem ocorrer sismos violentos com epicentro no 

mar a que não correspondam tsunamis significativos (Oliveira, 2005). 

O sismo de Valdivdia em 1960, o sismo do Alaska em 1964 e em 2004 no oceano 

índico são exemplos recentes de sismos tectónicos que geraram tsunamis.  
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II.1.2.10. Ambiente tectónico e sismicidade em Portugal  

 

O território de Portugal continental encontra-se situado nas proximidades do 

contacto entre as placas Euroasiática e Africana, sendo a interação entre elas a principal 

responsável por uma atividade sísmica significativa no território, localizado a norte da 

referida zona, com a ocorrência de sismos catastróficos originados em estruturas 

tectónicas continentais e submarinas. A sismicidade é monitorizada por uma rede 

sismográfica que sofreu várias evoluções ao longo do século. XX, tendo atualmente um 

limite de detetabilidade bastante baixo. A sismicidade recente localiza-se principalmente 

a sul do território, sendo possível evidenciar várias zonas de maior concentração 

epicentral. 

O território de Portugal continental localiza-se num ambiente tectónico 

responsável por uma significativa atividade neotectónica e sísmica (Cabral, 1993). 

 

 

 

 

 

 

Analisando as cartas de sismicidade da Figura 3, verifica-se uma maior 

concentração de sismos na zona localizada a sul do território do continente, estendendo-

Figura 3-Carta histórica de epicentros e instrumental de Portugal Continental de 63 a.C até 1994. (sismos magnitudes superiores a 2.0 na 

escala de Richter). Destaque para alguns sismos principais que afetaram Portugal Continental. Dados segundo Martins & Mendes-Victor, 1990. 
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se desde o banco de Gorringe, a oeste do Cabo de S.Vicente, até ao Golfo de Cádiz, 

estando esta sismicidade associada à deformação litosférica na fronteira de placas 

Açores-Gibraltar (Cabral, 1995). 

 O arquipélago açoriano tem grande atividade sísmica, pois localiza-se na dorsal 

médio-atlântica, na zona de junção das placas Americana, Euro-asiática e Nubia, 

constituindo um ponto triplo. Nesta zona há um misto de fronteira divergente e de 

fronteira transformante com grande atividade sísmica. Além da sismicidade associada 

à deformação litosférica na fronteira de placas, Açores-Gibraltar, existe também 

atividade sísmica significativa no interior do território português e junto ao litoral, 

caraterizada pela ocorrência de alguns sismos históricos com magnitude estimada em 

cerca de 7. São aqui incluídos os sismos de Loulé, em 1856, de Setúbal, em 1858, e o 

de Benavente, em 1909, (Dias, 2000a). 

 

II.1.2.11. O ponto triplo dos açores. 

 

O arquipélago açoriano tem elevada atividade sísmica, pois localiza-se rift 

médio-atlântica, na zona de junção das placas Norte-Americana, Euro-asiática e a placa 

Africana, formando-se assim um ponto triplo (Figura 4). Nesta zona há um misto de 

fronteira divergente e de fronteira transformante com grande atividade sísmica. (Searle, 

1980). 

Esta grande atividade sísmica é gerada pelas múltiplas fronteiras divergentes e 

transformantes que existem ao longo dos limites existentes na mesma área. 
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Figura 4-Mapa do arquipélago dos açores e da região adjacente, estão presentes as 9 ilhas dos açores, o Rift Médio 

Atlantico, zonas de fratura e o ponto triplo dos açores ( na figura representado por ATJ). Retirado de Upper mantle 

structure beneath the Azores hotspot fromfinite-frequency seismic tomography"de Yang T. et al. 

 

Este ponto triplo torna-se uma situação clara em que um “hotspot” interage com 

um rift médio-atlântico. Durante as últimas décadas foram feitos vários estudos para 

entender a dinâmica adjacente e os processos responsáveis pela formação do 

arquipélago dos açores.  

 

II.1.2.12. Minimização dos riscos sísmicos - previsão e prevenção  

 

Não são só os edifícios que sofrem a ação forte dos sismos. Também as pontes 

e viadutos, as redes de água, eletricidade, vias de comunicação, o parque industrial, as 

estruturas de natureza geotécnica, os monumentos e outras estruturas especiais podem 

ser afetadas pelos sismos.  As principais causas destes números resultam de vários 

fatores, nomeadamente do deficiente comportamento estrutural de edifícios, pontes, 

estruturas industriais, de deslizamentos de terrenos e do impacto de tsunamis nas 

costas ou bacias do litoral.  
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Os sismos atuam sobre as fundações, fazendo-as acompanhar o movimento que 

aí se faz sentir, proveniente da propagação das ondas desde a sua origem na falha que 

rompeu até ao local da sua implantação. Para além da magnitude e distância à falha, o 

movimento na fundação sofre danos estruturais fortes com o movimento causado pelo 

sismo. 

Para uma minimização dos riscos sísmicos que reduza significativamente o 

impacto negativo dos sismos sobre a segurança das pessoas e sobre a economia em 

geral, torna-se indispensável proceder a políticas de prevenção sísmica. Políticas como 

estudos geológicos do terreno, em que estudo geológico prévio à construção de 

determinada infraestrutura deve ser feito para evitar ser contruída sobre uma potencial 

falha ativa. Contruir edifícios com tecnologias antissísmicas, obedecendo a regras de 

construção especificas já adequadas para resistir a um sismo de elevada magnitude, 

formação de pessoal, existência de planos de evacuação eficientes das infraestruturas 

e por fim um maior conhecimento científico do povo sobre o que fazer em caso de sismo. 

A prevenção do risco sísmico, com a ajuda da Proteção Civil na proteção das 

populações, dinamiza planos de ação e de prioridade de ajuda, bem como a divulgação 

de informação junto da população. 
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Capítulo III – Caraterização da investigação e 

Programa de Investigação 

 

O PI foi criado e dirigido a alunos de 10.º ano de escolaridade de uma escola da 

cidade do Porto, utilizando como base o enquadramento teórico e metodológico do 

estudo de caso, com o objetivo de encontrar as respostas para os problemas e objetivos 

à qual esta investigação se propõe.  Numa primeira fase foi necessária a elaboração de 

um plano de aula e de recursos educativos para a aplicação do PI.  

O PI foi aplicado durante oito aulas de 50 minutos de Biologia e Geologia, de 

acordo com uma planificação prévia. 

 

III.1 Planificação e Recursos Educativos  
 

A planificação de aula, segundo Cortesão (1999, citado por Praia, Grande & 

Verde, 2011), consiste na racionalização do processo educativo, fixando os objetivos a 

atingir num certo espaço de tempo e estabelecendo os meios para os conseguir. Assim, 

podemos, enquanto professores, evitar a repetição de aprendizagens já conseguidas, 

estudando melhor o emprego de recursos e selecionando situações, numa perspetiva 

de otimização e maximização do processo educativo. Desta forma, a planificação 

docente pode conferir maior eficiência às atividades educacionais para, em determinado 

prazo, alcançar um conjunto de metas estabelecidas ou repensar sobre os objetivos não 

atingidos, resultando na melhoria da qualidade de todo o processo educativo.  

Foram realizadas planificações de aula (Anexo 5), onde estão discriminados 

quais os conteúdos abordados, palavras-chave e aprendizagens essenciais da aula. 

Estas incluíam também as atividades e estratégias a utilizar, quais os materiais e 

recursos didáticos.  

 A operacionalização deste PI exigiu a utilização e elaboração de vários recursos 

educativos, nos quais se incluem: o pré e pós-teste de avaliação de conhecimentos 

(Anexo 1), a apresentação multimédia (Anexo 7) e o caso de estudo (Anexo 3). Foi 

preparado um pré-pós teste de avaliação e conhecimentos (Anexo 2) composto por 

questões de escolha múltipla que permitiram saber quais as conceções dos inquiridos 

sobre a temática científica em causa em 2 momentos chaves na investigação. Durante 

a aula de aplicação do plano de intervenção foi entregue o pré e o pós-teste. Na sua 
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elaboração houve o cuidado na escolha de perguntas a efetuar, tendo em atenção o 

carater de cada pergunta. 

Conjuntamente, foi elaborada uma pequena apresentação multimédia (Anexo 7) 

que serviu de suporte às aulas do plano de intervenção. Este recurso educativo 

pretendia sistematizar algumas informações científicas relacionadas com o tema de 

forma a contextualizar os discentes em relação ao tema.  

De forma global, as linhas gerais do estudo de caso e a avaliação dos alunos, 

no âmbito dos conhecimentos a adquirir, estão resumidos no quadro seguinte (Quadro 

1): 

Estratégias implementadas Questões-problema Avaliação 

 

- Apresentação do mapa dos 

Açores, com abordagem do 

respetivo enquadramento 

geológico. 

 

- Aplicação de ficha formativa 

com dados noticiosos do sismo 

de Angra do Heroísmo (1980). 

 

- Organização de Role Playing na 

sequência da ficha formativa. 

 

- Explicação de como se 

determina o epicentro de um 

sismo com utilização do 

programa informático JamaSeis 

e manualmente, levando os 

alunos a refletir sobre a situação 

de determinação do epicentro 

do sismo de Angra. 

 

1- A que se deve a sismologia 

dos Açores? 

 

2- Que fenómenos terão 

determinado a intensidade 

sísmica em Angra (1980)? 

 

3- Teria sido possível determinar 

o epicentro do sismo de Angra 

(1980) com base em dados 

fornecidos por três estações 

sísmicas localizadas, 

respetivamente, nas ilhas de 

Sta. Maria, S. Jorge e Corvo? 

 

4-De acordo com o atual 

conhecimento, como podem ser 

prevenidas e minimizadas 

consequências de sismos em 

Angra do Heroísmo? 

 

 

- Avaliação diagnóstica (pré-

teste e pós-teste) – Anexo 2 

 

- Avaliação formativa geral, 

realizada no final da unidade 

temática - Anexo 9 

 

Tabela 1 - Estratégias implementadas no caso de estudo: Angra do Heroísmo, questões problema e avaliação da 

aquisição de conhecimentos. 
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Como estratégias, foram definidos quatro momentos importantes no estudo de 

caso, em sala de aula, de acordo com o quadro apresentado (Quadro 1), com a 

contextualização geográfica e geológica dos Açores e particularmente da ilha Terceira, 

a aplicação de uma ficha formativa (Anexo 9), um Role Playing  partindo do cenário do 

sismo de Angra (1980) e uma abordagem à determinação do epicentro de um sismo, 

com recurso ao programa informático JAmaSeis (Anexo 10) e daí decorrendo a reflexão 

sobre uma hipotética forma da determinação do epicentro no caso do referido sismo de 

Angra do Heroísmo. 

A contextualização geográfica e geológica dos Açores permitiu que os alunos 

compreendessem o risco sísmico inerente ao ponto triplo formado pelas placas 

tectónicas Africana, Euroasiática e Norte-Americana. 

A ficha formativa (Anexo 9) proporcionou condições para a motivação dos alunos 

para o estudo de fenómenos sísmicos e para a revisão de conceitos básicos de 

sismologia. 

O Role Playing, cujas orientações foram apresentadas na parte final da ficha 

formativa, permitiu que, de forma encenada, os alunos refletissem sobre a forma como 

os fenómenos sísmicos afetam a sociedade e desenvolvessem um conhecimento 

holístico do tema. 

Finalmente, através da apresentação da determinação do epicentro sísmico 

através do programa informático JAmaSeis, os alunos puderam pôr em prática 

conhecimentos adquiridos e compreender a forma como a Ciência e a Tecnologia 

constituem pilares para estudos científicos, neste caso na área da sismologia. 

Na coluna central do quadro … são explicitadas as questões-problema que foram 

sendo exploradas ao longo do estudo de caso, permitindo a sequencialidade de 

raciocínios e a coerência das diferentes abordagens. 

No respeitante à avaliação diagnóstica, constituída por questões de 

Verdadeiro/Falso, um mesmo teste cognitivo foi aplicado antes e depois do estudo de 

caso, para permitir a comparação dos conhecimentos dos alunos nestes dois 

momentos. No final da lecionação do tema da Sismologia, foi ainda fornecida aos alunos 

uma ficha de avaliação formativa para que pudessem identificar dúvidas sobre os 

assuntos explorados e promover um estudo consciente para uma posterior avaliação 

sumativa. 
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Em termos gerais, é seguidamente apresentado na figura 5 o esquema 

organizativo das aprendizagens que se pretendeu que os alunos adquirissem, no âmbito 

do estudo de caso implementado. 

 

Figura 5 - Estudo de Caso 

 

III.2 Aplicação do Programa de Intervenção  
 

A aplicação do PI desta investigação decorreu na terceira semana de janeiro de 

2019. Foi aplicado nas aulas de Biologia e Geologia do 10º ano de escolaridade de uma 

turma escola básica e secundária da cidade do Porto de acordo com as planificações 

de aula (Anexo 8) elaboradas pelo investigador. A temática científica abordada nas 

aulas está incluída nas metas curriculares da disciplina de Biologia e Geologia para o 

10º ano de escolaridade.  

Numa primeira aula, segundo a planificação presente no anexo 5, foi 

administrado um pré teste cognitivo (Anexo 2) com o intuito de diagnosticar os 

conhecimentos prévios dos discentes sobre as temáticas científicas relacionadas com 
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a sismologia, a situação sísmica dos açores e na existência ou não de influências na 

biosfera. A aplicação e resolução do teste cognitivo (pré e pró) teve a duração de 10 

minutos.   

Durante as aulas, o investigador recorreu a uma apresentação multimédia 

(Anexo 7) de forma a auxiliar e contextualizar os temas a abordar nas aulas (Sismologia, 

estrutura e dinâmica da geosfera). Nessa apresentação foram abordados sumariamente 

os conteúdos científicos relacionados com o enquadramento científico. 

Na aula de aplicação do caso (Anexo 3) foi atribuído arbitrariamente a cada aluno 

uma das personagens presentes naquilo que seria encenação de uma sessão televisiva 

sobre o sismo que ocorreu em Angra do Heroísmo. Cada um destes personagens, 

representaria uma determinada função na sociedade na qual este daria o seu parecer 

sobre o acontecimento em análise tendo como base “Aspetos a abordar” relativos ao 

seu personagem para servir como orientação para os alunos. O objetivo da encenação 

é obrigar os alunos a pensar na situação ocorrida pelos olhos dos personagens que lhe 

foram atribuídas. Desta maneira, o aluno é obrigado a pensar criticamente sobre vários 

pontos determinantes. Nomeadamente qual a função do personagem, qual a 

importância do personagem no caso em questão, que respostas são pertinentes às 

perguntas colocadas por outros personagens. Para além disso, podem utilizar 

elementos da notícia fornecida sobre o incidente para uma melhor orientação.  
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Capítulo IV – Resultados 
 

No âmbito da interpretação de resultados da aplicação do teste cognitivo 

diagnóstico (Anexo 6), consideram-se no quadro 3 os seguintes descritores de avaliação 

qualitativa. 

Quadro 2-Descritores da avaliação qualitativa 

 

 

 

Avaliação qualitativa 

 

Descritores interpretativos 

     1-O sismo de Angra do Heroísmo 

(1980) foi um sismo de colapso. 

Se o aluno conhecer o conceito de sismo de colapso, assinala F, na 

medida em que o contexto geológico dos Açores aponta para o contexto 

das placas tectónicas. 

      2- O epicentro do sismo não ocorreu 

na cidade de Angra do Heroísmo. 

Se o aluno conhecer o conceito de epicentro e conhecer o sismo de 

Angra, em 1980, assinala V 

      3- A magnitude do sismo foi de 7,2. O aluno só assinala V se conhecer bem o sismo referido, situação que 

se espera que aconteça com o estudo de caso. 

     4- O hipocentro do sismo localizou-

se junto a uma cratera vulcânica da Ilha 

Terceira. 

Se o aluno conhecer o conceito de hipocentro, responderá F 

     5- As ondas sísmicas P foram as 

responsáveis pelos estragos 

observados na cidade. 

Se o aluno conhecer as caraterísticas das ondas sísmicas saberá que 

são as ondas superficiais as responsáveis pelos estragos e responderá 

F 

     6- As ondas S não foram registadas 

em estações sismológicas da ilha. 

Conhecedor do trabalho realizado em estações sismológicas, o aluno 

saberá que os sismogramas registam ondas P e S pelo que assinala F 

    7- O sismo de Angra do Heroísmo 

(1980) pode ter originado a fonte 

hidrotermal de Lucky Strike. 

Sabendo que as fontes hidrotermais podem estar associadas a falhas e 

não se sabendo a data de formação da de Lucky Strike, será de esperar 

que o aluno responda V 

    8- A previsão sísmica poderia ter 

levado a uma menor intensidade 

sísmica em Angra. 

Sabendo que a intensidade sísmica pode depender de fatores como a 

densidade demográfica, o tipo de construções e o modo de atuação da 

população, o aluno responderá V 

    9- A previsão sísmica poderia ter 

levado a uma menor magnitude sísmica 

em Angra. 

Sabendo que a magnitude é independente de qualquer tipo de 

prevenção sísmica, o aluno responderá F 

    10- Na Ilha Terceira, em 1980, existia 

um Plano de Prevenção Sísmica. 

Só conhecendo a data em que começaram a ser estabelecidos Planos 

de Prevenção Sísmica (23 out 1980), nos Açores, o aluno será capaz 

de responder F 

    11- Uma das evidências do impacto 

do sismo de 1980 na Biosfera foi a 

praga de insetos que se lhe seguiu, na 

cidade. 

Não havendo memória de pragas de insetos associadas a fenómenos 

sísmicos, é de esperar que o aluno responda F 

    12- O sismo de Angra podia ter sido 

evitado. 

Sabendo que os sismos constituem catástrofes naturais, o aluno 

responderá F. 
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Apresenta-se seguidamente, no Quadro 4, a análise dos resultados do teste cognitivo 

em anexo (Anexo 6) aplicado a uma amostra dos vinte e cinco alunos da turma do 10ºC 

de Biologia e Geologia, no ano letivo de 2018/19. 

 

Quadro 3 - Análise quantitativa dos resultados do teste cognitivo de diagnóstico, em número de alunos por questão, no 

pré-teste e no pós-teste. Encontram-se a negrito e sombreado as respostas que revelam conhecimento). 

 

 

 

 

Nº da 

QUESTÃO 

Pré-teste-T1 

(antes do estudo de 

caso) 

Pós-teste-T2 

(após o estudo de 

caso) 

 

Apreciação global comparativa  

entre os resultados observados em 

T1 e T2 

Nº 

alunos 

V 

Nº 

alunos 

F  

Nº 

alunos 

V 

Nº 

alunos 

F 

1 21 04 14 11  

 

 

 

Globalmente, os alunos 

melhoraram o seu desempenho 

entre T1 e T2, tendo aumentado 

o seu conhecimento com o 

estudo de caso. Esta situação é 

evidenciada em todas as 

perguntas. 

2 09 16 15 10 

3 05 20 20 05 

4 24 01 15 10 

5 21 04 09 16 

6 21 04 04 21 

7 06 19 15 10 

8 04 21 16 09 

9 16 09 03 22 

10 21 04 04 21 

11 23 02 20 05 

12 16 04 03 22 



FCUP 
Sismologia: Efeito na Biosfera. Ensino baseado em casos. 

27 

 

 

 

Quadro 4 - Percentagem de alunos que revelaram conhecimento, de acordo com os descritores selecionados, em cada 

uma das perguntas do teste cognitivo aplicado como diagnóstico e respetivo valor médio. 

 

De acordo com o apresentado observou-se que antes do estudo de caso, em 

média apenas 20,3% dos alunos revelou o conhecimento testado, enquanto que após a 

lecionação com recurso ao estudo de caso esse número subiu para 66,3% (Quadro 5). 

  

% de alunos 

que 

revelaram 

conhecimento 

Nº da questão (entre parêntesis a opção que revela conhecimento) 

1 

(F) 

2 

(V) 

3 

(V) 

4 

(F) 

5 

(F) 

6 

(F) 

7 

(V) 

8 

(V) 

9 

(F) 

10 

(F) 

11 

(F) 

12 

(F) 

_ 

µ 

(media) 

Antes do 

estudo de 

caso 

(pré-teste) 

 

16% 

 

36% 

 

20% 

 

04% 

 

16% 

 

16% 

 

24% 

 

16% 

 

36% 

 

16% 

 

08% 

 

36% 

 

20,3% 

Após o 

estudo de 

caso 

(pós-teste) 

 

44% 

 

60% 

 

80% 

 

60% 

 

64% 

 

84% 

 

60% 

 

64% 

 

88% 

 

84% 

 

20% 

 

88% 

 

66,3% 
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Capítulo V - Conclusões  
 

V.1 Conclusões gerais do estudo  
 

O desenvolvimento e aplicação do PI provou ter um impacto positivo na 

aprendizagem dos conteúdos concetuais relacionados com a temática abordada na sala 

de aula, utilizando como recurso um estudo de caso. A metodologia de ensino escolhida 

e empregue criou momentos de aprendizagem significativos que se traduziu na melhoria 

dos resultados entre o pré e o pós-teste. 

Após a implementação do PI, os alunos foram capazes de evidenciar o adquirir 

de novos conhecimentos através dos resultados obtidos nos momentos avaliativos. 

Face à situação inicial (pré-teste), a evolução é notória em relação ao pós-teste (Quadro 

5). Existe um aumento de 46% face aos resultados iniciais no conhecimento médio 

evidenciado pelos alunos.   

Através da metodologia de Ensino Baseado em Casos, os alunos aplicaram e 

desenvolveram diversas competências como a interpretação, elaboração de registos, 

formulação de hipóteses e formulação e perguntas.  

De forma geral, conclui-se que a metodologia de estudo de caso pode contribuir 

para o sucesso das aprendizagens, podendo ser utilizada com estratégias centradas no 

aluno e favoráveis ao novo perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. 

O estudo de caso, na sua aplicação na sala de aula permite o desenvolver 

também de novos conhecimentos para o aluno, devido ao caracter real do estudo de 

caso. 

 

V.2 Limitações da investigação e reflexões  

 

Os resultados do teste, com todas as limitações inerentes a um teste de 

Verdadeiro/Falso em que o aluno tem à partida 50% de probabilidades de acertar na 

resposta, apontam para a importância da metodologia do estudo de caso no ensino, tal 

como havia sido anteriormente referido com base na revisão da literatura, no capítulo 1 

deste Relatório. 
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De acordo com os resultados apresentados, sugere-se que continuem a ser 

feitos estudos sobre a aplicabilidade desta metodologia, na medida em que o novo 

contexto educativo, convergente para o pretendido perfil do aluno à saída da 

escolaridade obrigatória possa constituir uma realidade, independentemente das 

caraterísticas individuais de cada criança. O objetivo deve ser sempre construir uma 

sociedade melhor, mais atenta ao que a rodeia, mais crítica e com gosto pela ciência e 

que saiba reconhecer o trabalho desenvolvido pelos cientistas. 

O facto de a amostra utilizada ser de conveniência, faz com que os resultados 

obtidos sejam apenas indicadores e não podem ser alvo de generalizações. Devido aos 

problemas impossibilidade de existir um outro grupo nesta investigação que utilize uma 

metodologia diferente, não é possível comparar e inferir se existem diferenças reais 

entre metodologias de ensino de determinado conteúdo no aproveitamento e interesse 

dos alunos. Esta situação não pode ocorrer devido à necessidade de todos os alunos 

terem garantidas as mesmas oportunidades em situações de aprendizagem 

equivalentes. 

O plano de intervenção utilizado também pode ser feito e executado em turmas 

diferentes com características díspares da qual foi utilizada nesta investigação. Assim, 

com o aumento de dados recolhidos, é possível retirar novas conclusões sobre a 

investigação. 

 

V.3 Contributo do estudo para o desenvolvimento profissional  
 

O estudo realizado constituiu um bom contributo para o desenvolvimento 

profissional do investigador, tendo evidenciado a importância da diversificação de 

estratégias centradas no aluno, no processo de ensino e aprendizagem de ambos os 

intervenientes levando ao sucesso futuro de ambos. 

O desenvolvimento do relatório de estágio também obriga ao professor em 

formação a valorizar e entender a importância de ter um conhecimento vasto sobre a 

área científico que leciona aos seus alunos e a pesquisa que é necessária fazer para 

estar sempre ao corrente das novas metodologias de ensino. Esta pesquisa e trabalho 

leva a que o professor/investigador desenvolva as suas capacidades de trabalho e de 

criação de novos materiais didáticos e interessantes para as aulas dos seus futuros 

alunos.  
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Capítulo VII - Anexos 
 

Anexo 1 - Avaliação Diagnóstico: Folha de análise de respostas 
 

 
 

AFIRMAÇÃO 

 

       Assinalar com X 
 

Avaliação qualitativa 

 
Verdadeiro 

 
Falso 

Não 
sei 

 
Comentário descritivo 

     1-O sismo de Angra do 
Heroísmo (1980) foi um sismo 
de colapso. 

   Se o aluno conhecer o conceito de sismo de 
colapso, assinala F, na medida em que o 
contexto geológico dos Açores aponta para o 
contexto das placas tectónicas. 

      2- O epicentro do sismo 
não ocorreu na cidade de 
Angra do Heroísmo. 

   Se o aluno conhecer o conceito de epicentro 
e tiver ouvido falar do sismo de Angra, 
assinala V 

      3- A magnitude do sismo 
foi de 7,2. 

   O aluno só assinala V se conhecer bem o 
sismo referido. 

     4- O hipocentro do sismo 
localizou-se junto a uma 
cratera vulcânica da Ilha 
Terceira. 

   Se o aluno conhecer o conceito de 
hipocentro, responderá F 

     5- As ondas sísmicas P 
foram as responsáveis pelos 
estragos observados na 
cidade. 

   Se o aluno conhecer as caraterísticas das 
ondas sísmicas saberá que são as ondas 
superficiais as responsáveis pelos estragos e 
responderá F 

     6- As ondas S não foram 
registadas em estações 
sismológicas da ilha. 

   Conhecedor do trabalho realizado em 
estações sismológicas, o aluno saberá que os 
sismogramas registam ondas P e S pelo que 
assinala F 

    7- O sismo de Angra do 
Heroísmo (1980) pode ter 
originado a fonte hidrotermal 
de Lucky Strike. 

   Sabendo que as fontes hidrotermais podem 
estar associadas a falhas e não se sabendo a 
data de formação da de Lucky Strike, será de 
esperar que o aluno responda V 

    8- A previsão sísmica 
poderia ter levado a uma 
menor intensidade sísmica em 
Angra. 

   Sabendo que a intensidade sísmica pode 
depender de fatores como a densidade 
demográfica, o tipo de construções e o modo 
de atuação da população, o aluno 
responderá V 

    9- A previsão sísmica 
poderia ter levado a uma 
menor magnitude sísmica em 
Angra. 

   Sabendo que a magnitude é independente 
de qualquer tipo de prevenção sísmica, o 
aluno responderá F 

    10- Na Ilha Terceira, em 
1980, existia um Plano de 
Prevenção Sísmica. 

   Só conhecendo a data em que começaram a 
ser estabelecidos Planos de Prevenção 
Sísmica (23 out 1980), nos Açores, o aluno 
será capaz de responder F 

    11- Uma das evidências do 
impacto do sismo de 1980 na 
Biosfera foi a praga de insetos 
que se lhe seguiu, na cidade. 

   Não havendo memória de pragas de insetos 
associadas a fenómenos sísmicos, é de 
esperar que o aluno responda F 

    12- O sismo de Angra podia 
ter sido evitado. 

   Sabendo que os sismos constituem 
catástrofes naturais, o aluno responderá F. 
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Anexo 2 – Folha de avaliação do pré e pós teste   
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Anexo 3 – Estudo de Caso de Angra do Heroísmo  
 

 

 

 

 

BIOLOGIA E GEOLOGIA                                                                                         10ºano 

Estudo de caso 

 

Às 15 horas, 42 minutos e 39 segundos 

do primeiro dia de 1980, a energia acumulada 

ao longo de milhões de anos numa falha 

transformante (que roça uma na outra) da 

Dorsal Médio-Atlântico, no limite entre a 

placa tectónica euroasiática e a norte-

americana, libertou-se e originou um 

terramoto de magnitude 7,2 na escala de 

Richter. O sismo começou no mar, 

precisamente nas coordenadas 38º 42,0′ N 27º 

42,0′ W, entre as ilhas da Terceira, São Jorge e 

Graciosa e a apenas 10 quilómetros de 

profundidade. O evento matou 73 pessoas, 

feriu mais de 400 e deixou quase 30 mil 

desalojadas. 

Foi de tal modo catastrófico que 

Ramalho Eanes, o então Presidente da 

República, declarou três dias de luto nacional 

e pediu auxílio à Marinha e à Força Aérea dos 

Estados Unidos destacadas na Base das Lajes 

para ajudar as autoridades portuguesas. Mas, 

se não fosse este sismo — o mais destrutivo 

dos últimos 200 anos em Portugal — a rede de 

estações sismográficas que esta segunda-

feira nos ajudou a identificar a crise sísmica 

que tem sacudido os Açores ainda não 

existiria. 

“A estrada parecia 
borracha” 

Os Açores estavam habituados a 
abalos quase diários: assentes numa 
microplaca que baloiça entre outras três 
maiores — a africana, a euroasiática e a 
norte-americana –, os açorianos sabiam 
que o afastamento entre as duas últimas e as 
tensões provocadas pela placa africana nas 
rochas em profundidade estavam na origem 
dos sismos registados na região. Mas 
Manuel António Arruda, agricultor, jurava 
nunca ter visto nada assim: “Os animais 
estavam inquietos. Poucos minutos depois 
corremos para a rua e neste momento já   
ouvia gritos e barulho de casas a cair. A 
estrada parecia borracha, descia e subia aos 
solavancos…” 
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Outros testemunhos foram guardados num site (…). O de Maria João Borges é um 
deles: “Consigo ouvir o barulho que fez, parecia um avião a cair. Quando cheguei à porta da 
minha casa, vi o orfanato a desabar. Na altura, já estava casada e morava no desterro onde 
abaixo da minha casa morreram cinco pessoas da mesma família. Na minha habitação, a 
parede da frente separou-se das outras”. 

O que mudou nos Açores 

Estima-se que este sismo tenha sido registado durante entre 20 e 30 
segundos: a julgar pelos sobreviventes entrevistados pelos geólogos, “primeiro 
houve um impulso rápido que se atenuou durante um certo intervalo de tempo, 
seguido de um balanço marcado, terminando num arranque forte que logo parou”, 
pode ler-se no estudo “Dez Anos Após o Sismo dos Açores de 1 de janeiro de 1980”. 
De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, à época chamado 
apenas Instituto de Meteorologia, os dez primeiros segundos do terramoto foram 
os mais intensos, embora não tenham sido sentidos em duas das ilhas açorianas: 
Flores e Corvo. O sismo ainda deu origem a um tsunami que chegou primeiro a 
Angra do Heroísmo precisamente sete minutos e 50 segundos depois do abalo. No 
entanto, o tsunami não causou muitos estragos: as ondas foram chegando à costa 
ao longo de uma hora e 40 minutos, mas nunca tiveram mais do que 41 centímetros 
de altura. 

Só quando as réplicas terminaram, três dias depois do terramoto, é que se 
começaram a fazer contas aos estragos. O número de mortos subiu de 52 para 61 
e apenas mais tarde é que se fixou nas 73 vítimas mortais. A Delegação da Terceira 
da Secretaria Regional do Equipamento Social dizia que, das 86 mil pessoas que 
moravam na Terceira, Graciosa e São Jorge, mais de 21 mil ficaram desalojadas e 
tiveram de ser acolhidas na Base das Lajes, em tendas montadas pela ilha ou em 
casas portáteis fornecidas pela associação People to People International. Estima-
se que 57% de todas as habitações foram atingidas: um quinto delas ficaram 
completamente destruídas e 10.100 ficaram danificadas. Estudos posteriores 
provaram que todas elas estavam perto de falhas em solos instáveis e que as 
infraestruturas não tinham sido avaliadas pelas entidades competentes, nem 
durante a construção nem depois dela. E isso fez com que este sismo fosse o mais 
destrutivo dos últimos 200 anos em Portugal. 

Adaptado de https://observador.pt/2018/02/12/sismo-dos-acores-em-1980-a-historia-do-terramoto-mais-destrutivo-

dos-ultimos-200-anos-em-portugal/ 

 

 

 

https://observador.pt/2018/02/12/sismo-dos-acores-em-1980-a-historia-do-terramoto-mais-destrutivo-dos-ultimos-200-anos-em-portugal/
https://observador.pt/2018/02/12/sismo-dos-acores-em-1980-a-historia-do-terramoto-mais-destrutivo-dos-ultimos-200-anos-em-portugal/
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Seguidamente, é apresentado o quadro com os participantes no debate e as 
explorações que são expectáveis, no âmbito da análise de causas e de consequências do 
sismo ocorrido. 

 

 

Personagem 

 

Aspetos a abordar 

 

Manuel António Arruda/ 

Maria João Borges 

Como foi sentido o sismo, em Angra? 

Geólogo(s) Que enquadramento geológico justifica a  

ocorrência deste sismo? 

Biólogo(s) Que consequências poderão ter tido o sismo e o  

Tsunami para a Biosfera? 

Médico do INEM/ 

Enfermeiro do INEM 

O serviço de emergência médica estava  

preparado para a ocorrência? 

Diretor da rede de estações sismográficas 

Técnico(s) 

Que registos das ondas sísmicas foram feitos? 

Como foram determinados o epicentro e a 

magnitude sísmicas? 

Presidente da República A ajuda externa foi eficaz? De que modo? 

Que consequências terá o sismo para o país? 

Engenheiro civil Estavam as infraestruturas preparadas para este 

Sismo? O que melhorar para o futuro? 

Arquiteto 

 

O planeamento urbano foi favorável à prevenção 

 de consequências negativas? 

 

           Nota: O debate terá um “tempo de antena” de 50 minutos. 

 

 

                    

                    SESSÃO TELEVISIVA 

 

       O SISMO DE ANGRA DO HEROÍSMO 

 

Conhecer os porquês nos contextos 

científico e social… 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwigj_ORlKffAhXNxoUKHQceBkEQjRx6BAgBEAU&url=http://curiosidadesmoz.blogspot.com/2015/06/lista-de-emissoras-de-televisao-de.html&psig=AOvVaw1V5n92_8-DPmnS9uOa57t3&ust=1545146144148997
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Anexo 4 – Grelha do pré e pós teste  
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Anexo 5 – Planos de Aula 
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Anexo 6 – Descritores interpretativos do teste diagnóstico 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AFIRMAÇÃO A AVALIAR NO 

TESTE COGNITIVO 
Avaliação qualitativa 

 
Descritores interpretativos 

     1-O sismo de Angra do Heroísmo 
(1980) foi um sismo de colapso. 

Se o aluno conhecer o conceito de sismo de colapso, assinala F, na 
medida em que o contexto geológico dos Açores aponta para o 
contexto das placas tectónicas. 

      2- O epicentro do sismo não ocorreu 
na cidade de Angra do Heroísmo. 

Se o aluno conhecer o conceito de epicentro e conhecer o sismo de 
Angra, em 1980, assinala V 

      3- A magnitude do sismo foi de 7,2. O aluno só assinala V se conhecer bem o sismo referido, situação que 
se espera que aconteça com o estudo de caso. 

     4- O hipocentro do sismo localizou-se 
junto a uma cratera vulcânica da Ilha 
Terceira. 

Se o aluno conhecer o conceito de hipocentro, responderá F 

     5- As ondas sísmicas P foram as 
responsáveis pelos estragos observados 
na cidade. 

Se o aluno conhecer as caraterísticas das ondas sísmicas saberá que 
são as ondas superficiais as responsáveis pelos estragos e responderá 
F 

     6- As ondas S não foram registadas 
em estações sismológicas da ilha. 

Conhecedor do trabalho realizado em estações sismológicas, o aluno 
saberá que os sismogramas registam ondas P e S pelo que assinala F 

    7- O sismo de Angra do Heroísmo 
(1980) pode ter originado a fonte 
hidrotermal de Lucky Strike. 

Sabendo que as fontes hidrotermais podem estar associadas a falhas 
e não se sabendo a data de formação da de Lucky Strike, será de 
esperar que o aluno responda V 

    8- A previsão sísmica poderia ter 
levado a uma menor intensidade sísmica 
em Angra. 

Sabendo que a intensidade sísmica pode depender de fatores como a 
densidade demográfica, o tipo de construções e o modo de atuação 
da população, o aluno responderá V 

    9- A previsão sísmica poderia ter 
levado a uma menor magnitude sísmica 
em Angra. 

Sabendo que a magnitude é independente de qualquer tipo de 
prevenção sísmica, o aluno responderá F 

    10- Na Ilha Terceira, em 1980, existia 
um Plano de Prevenção Sísmica. 

Só conhecendo a data em que começaram a ser estabelecidos Planos 
de Prevenção Sísmica (23 out 1980), nos Açores, o aluno será capaz 
de responder F 

    11- Uma das evidências do impacto do 
sismo de 1980 na Biosfera foi a praga de 
insetos que se lhe seguiu, na cidade. 

Não havendo memória de pragas de insetos associadas a fenómenos 
sísmicos, é de esperar que o aluno responda F 

    12- O sismo de Angra podia ter sido 
evitado. 

Sabendo que os sismos constituem catástrofes naturais, o aluno 
responderá F. 



FCUP 
Sismologia: Efeito na Biosfera. Ensino baseado em casos. 

46 

 

Anexo 7 – Grelha dos resultados 
 

 

Nº da 

QUESTÃO 

Pré-teste-T1 
(antes do estudo de 

caso) 

Pós-teste-T2 
(após o estudo de caso) 

 

Apreciação global comparativa  

entre os resultados observados em T1 e T2 

Nº alunos 

V 

Nº alunos 

F  

Nº alunos 

V 

Nº alunos 

F 

1 21 04 14 11  

 

 

 

Globalmente, os alunos melhoraram 

o seu desempenho entre T1 e T2, 

tendo aumentado o seu 

conhecimento com o estudo de 

caso. Esta situação é evidenciada em 

todas as perguntas. 

2 09 16 15 10 

3 05 20 20 05 

4 24 01 15 10 

5 21 04 09 16 

6 21 04 04 21 

7 06 19 15 10 

8 04 21 16 09 

9 16 09 03 22 

10 21 04 04 21 

11 23 02 20 05 

12 16 04 03 22 

 

% de alunos 

que 

revelaram 

conhecimento 

Nº da questão (entre parentesis a opção que revela conhecimento) 

1 
(F) 

2 
(V) 

3 
(V) 

4 
(F) 

5 
(F) 

6 
(F) 

7 
(V) 

8 
(V) 

9 
(F) 

10 
(F) 

11 
(F) 

12 
(F) 

_ 
µ 

(media) 

Antes do 
estudo de 

caso 
(pré-teste) 

 

16% 

 

36% 

 

20% 

 

04% 

 

16% 

 

16% 

 

24% 

 

16% 

 

36% 

 

16% 

 

08% 

 

36% 

 

20,3% 

Após o 
estudo de 

caso 
(pós-teste) 

 

44% 

 

60% 

 

80% 

 

60% 

 

64% 

 

84% 

 

60% 

 

64% 

 

88% 

 

84% 

 

20% 

 

88% 

 

66,3% 
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Anexo 8 – Apresentação multimédia 
 

Slide 1 

 

 

Slide 2 
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Slide 3 

  

 

Silde 4 
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Silde 5 

 

 

Slide 6 
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Slide 7 
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Slide 9 
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Slide 11 
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Slide 13 
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Slide 17 

 

 

Slide 18 

 

 

 

 

 

 



FCUP 
Sismologia: Efeito na Biosfera. Ensino baseado em casos. 

56 

 

Slide 19 
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Anexo 9 – Ficha Formativa  
 

   BIOLOGIA E GEOLOGIA 10º ANO 
 

         Assunto: Sismologia                                                   Ficha formativa 
 

                                                                                                                                                                               

Ano Letivo de 2018/19                               
                                                                                                                                

 

 
Grupo I 

 
Na resposta a cada um dos itens de 1 a 12, selecione a única opção que permite obter uma 

afirmação correta. Escreva, na folha de respostas, o número do item e a letra que identifica a 
opção escolhida. 

 
1- Sismos tectónicos são movimentos vibratórios com origem… 

(A) na formação de ondas gigantes, no oceano. 

(B) na libertação de energia em pontos da litosfera. 

(C) nas temperaturas elevadas do magma. 

(D) na intervenção humana na crusta terrestre. 

 
2- Segundo a Teoria do Ressalto Elástico… 

(A) blocos fraturados sofrem deslocamento de sentido oposto ao das forças 

deformadoras. 

(B) blocos fraturados sofrem deslocamento de sentido igual ao das forças 

deformadoras. 

(C) os blocos fraturados não sofrem deslocamento devido a forças deformadoras. 

(D) nenhuma das opções anteriores está correta. 

 
3- Designa-se profundidade focal… 

(A) a distância entre o foco e o nível do mar. 

(B) a distância entre o hipocentro e a falha tectónica mais próxima. 

(C) a distância entre o hipocentro e o epicentro. 

(D) a distância entre o epicentro e o centro da Terra. 

 
4- As ondas sísmicas que comprimem e distendem a matéria na direção de 

propagação da frente da onda designam-se… 

(A) ondas S. 

(B) ondas P. 

(C) ondas de Love. 

(D) ondas de Rayleigh. 

 
5- São ondas com origem no hipocentro de um sismo… 

(A) apenas as ondas de Love. 

(B) apenas as ondas de Rayleigh. 

(C) as ondas P e as ondas S. 

(D) as ondas de Love e as ondas de Rayleigh. 

 
6- São ondas sísmicas transversais e de grande amplitude… 

(A) as ondas P. 

(B) apenas as ondas de Rayleigh. 
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(C) as ondas S. 

(D) as ondas de Love e as ondas de Rayleigh. 

 
7- Quanto maior a densidade dos materiais constituintes da geosfera… 

(A) maior a velocidade de propagação das ondas sísmicas. 

(B) menor a velocidade de propagação das ondas sísmicas. 

(C) mais a velocidade das ondas sísmicas tende a ser constante. 

(D) menor a rigidez observada nos referidos materiais. 

 
8- A intensidade de um sismo depende essencialmente de… 

(A) caraterísticas das rochas atravessadas pelas ondas sísmicas. 

(B) magnitude sísmica. 

(C) profundidade focal. 

(D) todas as situações referidas em a), b) e c). 

 
 

9- A Escala de Richter permite conhecer… 

(A)a energia libertada no epicentro. 
(B)a energia libertada no foco sísmico. 
(C)o grau de destruição no epicentro. 
(D)a probabilidade de ocorrência de tsunami. 

 
 

10- A energia libertada, expressa em joules, num sismo de magnitude 5,09 é de cerca 

de… 

(A) 105                 
(B) 108                     
(C) 1011                   
(D) 1013 

 
 

11- O contexto geológico que mais contribui para o grau de sismicidade em Portugal 

Continental é determinado por… 

(A) deslocamento da placa Africana para Norte e movimento divergente na dorsal 

atlântica. 

(B) deslocamento da placa Nazca para Norte e movimento divergente na dorsal 

atlântica. 

(C) deslocamento da placa Norte-Americana e movimento divergente na dorsal atlântica. 

(D) deslocamento da placa do Pacífico e movimento convergente na dorsal atlântica. 

 
 

12- De acordo com a figura 1, a maior parte dos sismos que ocorrem no Chile, Peru, 

Equador e Colômbia são sismos com origem… 

 

(A) interplaca, de colisão entre 
uma placa oceânica e uma placa 
continental. 

(B) interplaca, de colisão entre 
duas placas continentais. 

(C) interplaca, de colisão 
entre duas placas oceânicas. 

(D) intraplaca, sendo devidos 
à ocorrência de falhas ativas. 

 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjg6NyppPrfAhVuBGMBHaRRD3sQjRx6BAgBEAU&url=http://geologiaifmg.blogspot.com/2015/06/placas-tectonicas-e-sul-americana.html&psig=AOvVaw1J0UT68ejTElTjO_lAJntD&ust=1548002355909452
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 Fig.1 

 
13- Na Indonésia, é comum a ocorrência de tsunami. 

13.1- Explique a formação de um tsunami na sequência de um sismo no mar. 

13.2- Diga como explica que, pouco tempo antes da ocorrência de um tsunami, 

se observe geralmente um recuo acentuado da frente marinha. 

 
 

 
 

GRUPO II - EXERCÍCIO SAÍDO EM EXAME (2011)   

 

O Sismo de Hyogo-Ken Nambu 
 

O Japão constitui um arco insular resultante de atividade vulcânica que ocorre quando a 
Placa do Pacífico e a Placa das Filipinas subductam o bordo Este da Placa Euroasiática.  

Originariamente, o Japão era um bordo continental da Ásia, tendo-se separado do 
continente há cerca de 15 milhões de anos, com a abertura do mar do Japão. Neste arquipélago, 
devido à instabilidade tectónica, as atividades vulcânica e sísmica são bastante intensas.  

Existem perto de oitenta vulcões ativos e são sentidos, em média, mil sismos por ano.  
Em 1995, o sismo de Hyogo-Ken Nambu, perto da cidade de Kobe, teve uma magnitude de 

7,2 na escala de Richter e resultou da rotura de uma falha do tipo desligamento, numa extensão 
de 40 km. Algumas estruturas da cidade de Kobe, nomeadamente o porto marítimo, foram 
edificadas em ilhas artificiais construídas com materiais graníticos, não consolidados e saturados 
de água. Foi exatamente nestas ilhas que se registaram os maiores prejuízos, quer como 
consequência direta do sismo, quer como resultado do deslizamento dos terrenos que se 
verificou na sequência do mesmo. A Figura 2 representa o contexto tectónico do Japão e a 
localização do epicentro do sismo de Hyogo-Ken Nambu (1995). Os sismogramas A e B, 
representados na Figura 3, foram obtidos em dois locais com diferentes características rochosas, 
próximos de Kobe. 

 



FCUP 
Sismologia: Efeito na Biosfera. Ensino baseado em casos. 

65 

 

 
 
 
 
 
 

Na resposta a cada um dos itens de 1 a 6, selecione a única opção que permite obter uma 
afirmação correta. Escreva, na folha de respostas, o número do item e a letra que identifica a 
opção escolhida. 

 
1. O sismo associado à falha de Kobe ocorreu devido ao comportamento… 

        (A) frágil das rochas, por atuação de forças que provocaram o deslocamento relativo 
dos blocos na horizontal.  

(B) frágil das rochas, por atuação de forças que provocaram o cavalgamento do bloco de 
teto sobre o de muro.  

(C) dúctil das rochas, por atuação de forças que provocaram a rotura do material rochoso.  
(D) dúctil das rochas, por atuação de forças que provocaram o estiramento do material 

rochoso. 
 
2. As primeiras ondas registadas num sismograma são… 
 (A) transversais, provocando a vibração das partículas paralelamente à direção de 

propagação da onda.  
 (B) transversais, provocando a vibração das partículas numa direção perpendicular ao raio 

sísmico.  
 (C) longitudinais, provocando a vibração das partículas paralelamente à direção de 

propagação da onda. 
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 (D) longitudinais, provocando a vibração das partículas numa direção perpendicular ao raio 
sísmico. 

 
3. O sismograma B, representado na Figura 3, corresponde a uma zona de terreno… 
 (A) aluvial onde, devido a fenómenos de reflexão e de refração das ondas sísmicas, a 

vibração foi mais prolongada.  
 (B) aluvial onde, devido à menor rigidez dos materiais, as ondas sísmicas apresentaram 

maior frequência.  
 (C) consolidado onde, devido à maior rigidez dos materiais, as ondas sísmicas 

apresentaram maior frequência.  
 (D) consolidado onde, devido à ausência de fenómenos de reflexão e de refração das ondas 

sísmicas, a vibração foi mais prolongada. 
 
4. A análise de alterações na velocidade de propagação das ondas profundas 

constitui um método de estudo… 
 (A) indireto do interior da Terra, permitindo verificar que a rigidez dos materiais aumenta 

continuamente com a profundidade.  
(B) indireto do interior da Terra, permitindo estabelecer uma diferença de rigidez entre a 

litosfera e a astenosfera.  
(C) direto do interior da Terra, permitindo determinar diferenças na composição dos 

materiais que constituem a crusta e o manto.  
(D) direto do interior da Terra, permitindo determinar diferenças na composição dos 

materiais que constituem o núcleo externo e o núcleo interno. 
 
5. As ilhas do Japão constituem um arco insular onde ocorre… 
(A) divergência entre limites litosféricos oceânicos.  
(B) divergência entre limites litosféricos continentais e oceânicos.  
(C) convergência entre limites litosféricos continentais e oceânicos.  
(D) convergência entre limites litosféricos oceânicos. 
 
 
6. Um sismo com hipocentro a 600 km de profundidade é indicador de uma zona de… 

        (A) formação de litosfera muito espessa em zonas de baixo fluxo térmico.  
(B) formação de litosfera pouco espessa em zonas de elevado fluxo térmico.  
(C) destruição de litosfera mais fria do que a astenosfera.  
(D) destruição de litosfera mais quente do que a astenosfera. 
 
7. Explique, com base nos dados, por que razão o sismo de Hyogo-Ken Nambu provocou o 

deslizamento de terrenos na ilha do porto de Kobe. 
 

FIM 
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Anexo 10 – JAmaseis 
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