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RESUMO:  
 

É bem comum vermos os estragos que os vulcões causam, mas, não temos muitas informações 

sobre o que eles são, quais suas características, como se formam, entre outras coisas. Afinal, o 

que seria um vulcão? Os vulcões são fenômenos naturais, formados a partir do movimento das 

placas tectônicas. Existem 3 tipos de erupções vulcânicas, e elas são: erupção efusiva, erupção 

explosiva e erupção mista. O objetivo desta pesquisa é descobrir mais sobre vulcões, que é um 

tema bastante interessante e inexplorado, fazer um levantamento sobre o conhecimento de 

alunos do Ensino Fundamental acerca de vulcões e, além disso, construir uma maquete para 

poder explicar este tema com mais facilidade. Para construir essa maquete, os seguintes 

materiais foram utilizados: jornal, tintas (vermelho, amarelo,laranja e marrom), revista, gesso de 

rápida secagem, fita crepe, 2 potes de vidro e  papel alumínio. O presente projeto ainda encontra-

se em desenvolvimento, porém com a análise prévia das respostas nos formulários podemos 

perceber que o conhecimento dos estudantes é bastante superficial e o uso de maquetes e 

modelos facilitaria muito o processo de aprendizagem. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Vulcões são fenômenos naturais que temos em áreas onde as placas tectônicas se encontram. 

Esse fenômeno vem do interior da crosta terrestre, liberam um líquido quente que se chama 

magma, quando o magma vai para a superfície ele se chama lava. Ou seja, são formações 

geológicas responsáveis pelo lançamento de magma, cinzas e gases originados do manto. Com 

ajuda do manto, da crosta terrestre entre outros, os vulcões conseguem entrar em atividade.  

Os vulcões se formam do seguinte modo: quando duas placas tectônicas se chocam (as placas 

tectônicas fazem parte da crosta terrestre), a mais leve vai para baixo da placa mais pesada, 

ficando mais perto do núcleo terrestre. A placa estando mais perto do núcleo terrestre, sofre 

fusão, enquanto a outra placa sofre pressão para cima. Com essa pressão, são formadas dobras 

na crosta terrestre. Essas dobras dão origem a pequenas ilhas vulcânicas (que mais para frente, 

se tornarão vulcões). Desta forma, podemos afirmar que a formação de vulcões está associada 

ao movimento de placas tectônicas. Com este movimento das placas, o magma que está 

localizado no núcleo terrestre, acha um caminho, indo até o interior dos vulcões. Não achando 

caminho para sair, ela acaba se depositando na câmara magmática.  

 

1.1 Tipos de Vulcões 

 

● Platô Basáltico 

Algumas de suas características são ter a lava muito líquida, e o derramamento de lava ser 

amplamente distribuído. A maioria das vezes, suas erupções são efusivas. Alguns exemplos 

de vulcões deste tipo são: Columbia River, Traps da Sibéria, e Paraná-Etendeka 

 

● Cone de cinza 

O cone de cinza é o tipo mais simples de vulcão. Ele é construído através de partículas e 

gotas de lava resfriada. Quando um vulcão entra em erupção, a lava é jogada violentamente 

para o alto, junto com gases e pedaços de rochas, e com isso, acabam criando pequenos 

fragmentos que solidificam, e caem em forma de cinzas ao redor do vulcão, assim, formando 

um cone ou um oval (por isso o nome, cone de cinza). Aqui estão exemplos de vulcões cone 

de cinza: Crateras da lua, Paricutin-México, Massive central-França. 

 

● Vulcão composto  



 
Vulcões compostos são algumas das maiores, mais famosas e bonitas montanhas na Terra, 

incluindo entre elas o Monte Fuji no Japão, o Monte Cotopaxi no Equador, o Vulcão Mayon 

nas Filipinas e o Monte Rainier nos EUA. O vulcão composto já matou mais de 264.000 

pessoas desde o ano de 1.500 d.C. O termo “vulcão em extratos” foi muito utilizado para 

denominar esse tipo de edifício vulcânico. 

 

● Vulcão caldeira  

O vulcão caldeira é o vulcão mais conhecido mundialmente que se localiza no parque de 

Yellowstone. Ele tem forma de cone e sua superfície forma uma cobertura sobre uma área 

da crosta terrestre composta por uma piscina de magma. 

 

● Domo vulcânico 

O domo vulcânico é um de vários tipos de vulcões descobertos até hoje. As suas principais 

características são a lava muito viscosa, ele é relativamente pequeno, podem ser 

explosivos, comumente ocorrem próximo ou dentro de crateras de vulcões compostos. 

 

● Vulcão em escudo 

O vulcão em escudo também é um de vários tipos de vulcões descobertos até hoje. Algumas 

de suas características são a lava emitida a partir de abertura central, ele é extenso, por 

vezes apresenta uma caldeira de colapso. 

 

1.2 Erupções vulcânicas 

 

● Erupções efusivas, caracterizadas por derrame de lava; 

 

● Erupções explosivas, caracterizadas por lançamento violento de matéria no ar. 

 

Mas também existem outros que são: Erupções mistas, como já citado, Erupções efusivas e 

Erupções explosivas. O que pode causar uma erupção vulcânica são as forças internas da Terra, 

são elas quem mantém o manto terrestre e o material magmático em atividade. 

 

2. OBJETIVO  



 
 

  2.1  Objetivo geral: 

Aprofundar o nível de conhecimento sobre vulcões, suas características, tipos e processo de 

formação para poder responder a questionamentos cotidianos, como:  “O que são vulcões?”, 

“Como os vulcões se formam?”, entre outros. 

 

  2.2  Objetivo geral: 

 

 Construir uma maquete de vulcão que seja possível de entrar em erupção e analisar por meio 

de formulários com perguntas o nível de conhecimento dos alunos de Ensino Fundamental sobre 

vulcões e suas características. 

 

3. PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

 

É bastante comum vermos estragos de vulcões nos noticiários da TV ou em rádios, mas é 

bastante raro ver a definição de um vulcão, suas partes ou como ele se forma, geralmente só 

falam que o vulcão entrou em erupção e os prejuízos causados. O mais intrigante é que eles se 

parecem somente com umas montanhas que soltam lava, mas não é só isso, eles são totalmente 

extraordinários. Além disso, muitas pessoas também não sabem a definição correta do que vem 

a ser um vulcão. Dessa forma, surgem questionamentos como: como surgiu um vulcão? Quais 

suas características? Quais os tipos de erupções? 

 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

4.1 Levantamento Teórico 

 

Durante as aulas de iniciação científica foram realizadas pesquisas em sites, jornais e artigos 

científicos para melhor compreensão do tema e para definição dos próximos passos do projeto. 

 



 
4.2 Formulário 

 

Um formulário foi construído na plataforma Google Forms para avaliar o quanto as pessoas 

conhecem sobre vulcões. Foram colocadas fotos e vídeos para deixar o formulário mais 

completo. Até agora, temos 59 respostas que estão sendo analisadas de acordo com o 

desenvolvimento do projeto. 

 

4.3 Construção da Maquete 

 

Para construção da maquete, foram utilizados os seguintes materiais: jornal, tintas (vermelho, 

amarelo e marrom), revista, lâmpada, gesso de rápida secagem, fita crepe, tábua de madeira, 2 

potes de vidro e papel alumínio. 

 Primeiramente, foram feitos alguns furos na madeira e colocados 2 potes de vidro para ser a 

estrutura da maquete, e no interior do pote, uma lâmpada. Os potes foram envolvidos com papel 

alumínio e jornal e, em seguida, presos com fita crepe. Após dar o formato de desejado com 

jornal e fita crepe, o vulcão foi então revestido com gesso de secagem rápida e pintado. 

 

 

4.4 Erupção da Maquete 

 

Para o experimento de erupção da maquete foram utilizados os seguintes materiais: 65 ml de 

vinagre, corantes vermelho e marrom, uma colher e meia de sabão em pó, uma colher e meia de 

bicarbonato de sódio e vidrarias de laboratório.  Após mistura do vinagre, corantes e sabão em 

pó, o bicarbonato de sódio foi adicionado ao recipiente e observou-se o desencadeamento de 

uma reação química que simularia perfeitamente uma erupção vulcânica.  

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

      5.1 Maquete 

 



 
A maquete foi construída com papel, potes de vidro e gesso e possui em seu interior 

uma lâmpada para simular o efeito incandescente da lava. Os dois recipientes adicionados 

em seu interior permitem que sejam realizados diferentes experimentos para demonstrar o 

processo de erupção vulcânica e ainda é possível higienizar esse recipiente e utilizá-lo com 

outros experimentos ou outras demonstrações. 

 

Figura 1: Maquete capaz de simular uma erupção vulcânica.  

 

      5.2 Formulário 

 

O formulário foi enviado para turmas do terceiro ao sétimo ano do Ensino 

Fundamental e até o momento foram obtidas mais de 60 respostas. A análise e 

categorização desses resultados vêm sendo realizada semanalmente ao longo do 

desenvolvimento do projeto e, por hora, podemos perceber com base nas respostas 

encontradas que o conhecimento dos alunos sobre o tema é bastante superficial.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O conhecimento teórico adquirido durante a realização das pesquisas bibliográficas 

possibilitou o desenvolvimento de um modelo de vulcão possível de ser elaborado e 

utilizado em sala de aula para ajudar a compreensão do tema, que é bastante complexo e 



 
interessante. O uso de modelos e a disseminação de tais conhecimentos mostra-se de 

fundamental importância, pois muitas vezes as pessoas possuem uma visão equivocada ou 

até mesmo negativa de um vulcão e não se dão conta de sua importância e magnitude.   

O projeto ainda está em desenvolvimento, então ainda há alguns passos a serem 

feitos, como a conclusão da análise das respostas do formulário.  
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