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Apresentamos nesta cartilha experimentos ligados às Geociências, 
mais especificamente `a Fisiologia da Terra, unidade curricular ofere-
cida ao longo dos dois primeiros anos para discentes do Bacharela-
do em Humanidades da Universidade Federal dos Vales do Jequiti-
nhonha e Mucuri. A ideia geral de conteúdo da Fisiologia da Terra é 
conhecer a Terra e seus geossistemas: litosfera, atmosfera, hidrosfe-
ra, biosfera além de contextualizar mudanças que ocorreram no pla-
neta ao longo do tempo geológico.
O plano de ensino da turma do primeiro semestre de 2013 buscou o 
desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas em sala de 
aula, a divulgação de suas ações em eventos acadêmico-científicos 
e a elaboração e publicação de material didático-pedagógico por alu-
nos e professores do ensino básico e público em geral.
Portanto, esta cartilha é a concretização de um dos objetivos da tur-
ma de Fisiologia da Terra do primeiro semestre de 2013: levar por 
meio de práticas lúdicas o entendimento de processos que ocorrem 
tanto no interior do Planeta Terra como em seu exterior, mostrando 
interações entre suas camadas. 

O nosso objetivo não é a produção de práticas científicas, mas elen-
car experimentos que possam ser replicados em espaços de divulga-
ção científica ou em escolas para um melhor aprendizado, a um bai-
xo custo operacional.  Alunos matriculados na unidade curricular de 
Fisiologia da Terra se dividiram em treze (13) grupos de trabalhos 
práticos, apresentados no dia 12 de Agosto de 2013 no espaço do 
Projeto GAIA. 
Os trabalhos práticos vinculados a processos atmosféricos, litosféri-
cos, `a Tectônica de Placas e a evolução da vida ao longo do Tempo 
Geológico foram avaliados por diferentes olhares: Profa. Mariana La-
cerda (professora do Instituto de Geociências da UFMG); Prof. Mar-
celino Morais (prof. do BHu e da Licenciatura em Geografia) e por 6 
crianças: João e Francisco Piuzana Rosa, Gabriel e Mariana Mar-
tins, Samuel Rodrigues e Ana Cecília,  os quais agradecemos muito 
pela contribuição e alegria no momento da exposição. 

Danielle Piuzana
Professora do Bacharelado em Humanidades e da Licenciatura em 
Geografia da UFVJM e Coordenadora do projeto GAIA
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EXPERIMENTOS PRÁTICOS 

APRESENTADOS NO PRIMEIRO SEMESTRE 

DE 2013 PELA TURMA DE FISIOLOGIA DA 

TERRA



1.	 Introdução

 

           O objetivo do nosso trabalho foi apresentar, de forma lú-
dica,  as placas tectônicas e seus limites que podem ser: 

	 limites convergentes - quando uma placa se choca com a 
outra soerguendo uma cadeia de montanhas como, por exem-
plo, os Alpes e as montanhas do Himalaia;

	 limites divergentes -  quando as placas se afastam uma em 
relação á outra, formando assim os rifts; 

	 limites transformantes - quando uma placa se movimenta 
lateralmente em relação a outra, seno o caso mais conhecido a 
Falha de San Andreas, no oeste dos Estados Unidos.  São mais 
vinculadas aos terremotos que ao vulcanismo. 

	 Outro intuito do trabalho foi reforçar a teoria de Wegener 
de que um dia as áreas continentais estiveram unidas, formando 
o supercontinente Pangeia. Foram encontrados fósseis de ani-
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mais e plantas espalhados em vários continentes, como esses 
animais e plantas eram terrestres e a distância entre um conti-
nente e outro é grande, não teria como esses animais e plan-
tas atravessarem estas grandes dimensões oceânicas, sendo es-
tes um dos argumentos científicos que sustentam a Teoria da 
Tectônica de Placas.

2- Metodologia.

A metodologia empregada para a realização deste trabalho 
consistiu em varias etapas, elencadas abaixo: 

         

           Um  dos integrantes do grupo ficou encarregado de 
fazer os moldes das placas, após o molde pronto seria feito o 
preenchimento com gesso, assim foi feito e esperamos secar. 
No momento da pintura notou-se que o gesso estava todo ra-
chado além de ser notado a falta de continentes  e placas. Di-
ante disso, um dos integrantes teve a ideia de usar massa de 
biscuit, ao invés de gesso, no novo trabalho. Além de massa 
de biscuit foram utilizados: 

•	 1 placa  de isopor 40 mm

•	 Folha E V A  (emborrachado)

•	 Cola quente

•	 Cola para isopor 

•	 Palito de picolé

•	 Papel pardo

•	 Papel cartão

•	 Faca

            O molde da maquete foi realizado segundo informa-
çoes do Livro Decifrando a Terra. Usou-se a folha de  isopor 
como base, na qual foram coladas as placas tectônicas (em 
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um primeiro momento em EVA azul para representar os 
oceanos. Depois recortamos o papel kraft representando os 
continentes e passamos a massa de biscuit por cima e a fixa-
mos no isopor.  Para cortá-lo  usamos uma faca quente para 
simular os limites das placas. 

	 Após a secagem  da cola e massa de biscuit passou-se a 
etapa de inserir os detalhes nas placas. Colocamos imagens 
de dinossauros e de uma planta que eram os seres vivos na 
época do Megacontinente Pangea, citados no Livro Decifran-
do a Terra e que viveram em áreas continentais, hoje separa-
das por oceanos, tais como: América do Sul, África, Índia, 
Oceania e Antártica. Os fósseis que utilizamos os desenhos 
são do  Mesosaurus, Lythosaurus, Cynognathus (animais) e 
Glossopteris (planta).

	  Foram coladas setas (em EVA) que indicam onde os limi-
tes eram convergentes, divergentes e transformantes, além de 
96 vulcões que se encontram ativos atualmente.

Ingredientes para a massa de biscuit.

•	 Amido de milho

•	 Cola cascorez

•	 Óleo ou vaselina

•	 Limão

•	 Xadrez (vermelho, verde e cor creme)

•	 Creme de pele

Modo de preparo.

•	 Mistura-se a cola cascorez, o amido de milho, óleo, li-
mão e leve-os ao fogo.

•	 Misturar até a massa ganhar consistência e desgarrar da 
panela.

•	  Ao tirar a massa do fogo antes de esfriar espalhe o cre-
me em uma pedra lisa e sove a massa até ficar lisa.

•	 Misture o xadrez vermelho e verde para conseguir a cor 
marrom e coloque na massa do biscuit para fazer os vulcões e 
o xadrez creme para fazer os continentes.

3. Resultados e Considerações Finais

 	 O resultado obtido foi uma placa bem expositiva e ilus-
trativa das placas tectônicas. A conclusão que tiramos foi á 
importância do trabalho em grupo para a realização de traba-
lhos práticos e disponibilizar o nosso trabalho para o GAIA, 
local visitado por várias crianças e adolescentes. Acreditamos 
que nossa maquete possibilita maior entendimento das crian-
ças em relação ao assunto sobre placas tectônicas, explica-
ções com exposições práticas possibilitaram as crianças e até 
mesmos os adultos de uma forma dinâmica uma maior com-
preensão sobre o assunto.

Referencias Bibliográficas: 
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do a terra, São Paulo: editora Oficina de Texto. página 97 a 
111. 2002.
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1 - Introdução 

	 Diante dos vários temas estudados na disciplina Fisiologia 
da Terra e depois do grupo supracitado, muito ter pensado ante 
ao assunto a ser apresentado, optamos pelo tema: Tempo Geoló-
gico. Escolhemos este tema pelo fato do mesmo retratar os gran-
des eventos geológicos da história do planeta. A escala de tempo 
geológico visa representar a linha do tempo desde o presente até 
a formação da terra.

	 Como pode ser visto no trabalho apresentado, a escala do 
tempo geológico é divido em éons, eras, períodos, épocas e ida-
des. A idade da história na terra pode ser compreendida desde 
sua formação até o período atual. 

	 Supõe se que a idade da terra corresponde a 4,6 bilhões de 
anos. A divisão do tempo geológico em eras na verdade possibili-
tou o entendimento referente à forma de como se encontravam 
distribuídos os continentes e oceanos, como também pelos tipos 
de organismos que neles viviam.

	 Essas eras se dividem da seguinte maneira:
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	 Pré – Cambriana (a mais antiga), Paleozoica, Mesozoica 
e Cenozoica (a mais recente).

	 Pré – Cambriana: Ocorreram dois períodos. O Arquea-
no, com período de 3,8 bilhões a 2,5 bilhões de anos atrás, 
neste período começou a aparecer às primeiras células (orga-
nismos unicelulares), a terra é constantemente atingida por 
meteoros, milhares de vulcões estavam em atividade. O Prote-
rozóico, com período de 2,5 bilhões a 540 milhões de anos 
atrás, começou surgir aqui a formação dos continentes, o acú-
mulo de oxigênio na litosfera. Nesta era a radiação solar é pri-
mordial na formação da camada de ozônio.

	 Paleozoica: 540 milhões de anos a 250 milhões de anos 
atrás. Composto por seis períodos: Cambriano, Ordoviciano, 
Siluriano, Devoníano, Carbonívero e Permiano. Nesta era 
surgem os mares, os primeiros animais vertebrados, peixes 
primitivos, os animais anfíbios, os trilobitas, muitas espécies 

de plantas primitivas, insetos. Nesta mesma era os continen-
tes estavam juntos, formando a Pangéia.
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	 Mesozoica: 250 milhões de anos a 65,5 milhões de anos 
atrás. Períodos existentes: Triássico, Jurássico e Cretáceo. As 
plantas começaram a desenvolver flores e os dinossauros do-
minaram a terra.

	 Cenozoica: 65,5 milhões de anos atrás até o presente. 
Seus períodos são o Terciário e Quaternário. Inicia se nesta 
era a formação de cadeias montanhosas, extinção dos dinos-
sauros, grande desenvolvimento da espécie dos mamíferos, 
após o término da deriva continental (migração dos continen-
tes), o planeta assume o formato atual, surgimento do homo 
sapiens.

2-	 Metodologia

	 A metodologia empregada para a realização deste traba-
lho consistiu em várias etapas elencadas a seguir.

	 A representação do Tempo Geológico partiu do princí-
pio de apresentar de maneira concreta o surgimento da vida 
na terra. Constituiu – se de pesquisa tanto em livro quanto 
na Internet. O livro base utilizado foi “Para entender a ter-
ra”, dos autores Press, Siever, Grotzinger. Já na Internet fo-
ram consultados o site dos Slideshare e vídeos do youtube. 
Também tivemos como base o filme assistido em sala, 
“Como a terra foi formada", do History Channel. Nesse senti-
do, consideramos como prioridade tudo o que foi pesquisado, 
desde as imagens até a parte escrita.

	 Após o surgimento da ideia, veio o questionamento dian-
te dos problemas: como seria feito o trabalho? Qual o materi-
al seria utilizado? 

	 Diante dessas questões concluímos que o trabalho seria 
feito em rocha, uma vez que o mesmo poderia suportar devi-
do sua durabilidade, longo tempo exposto no Gaia.

	 As etapas da execução do trabalho compreenderam – se 
da seguinte maneira: escolha das rochas, que se deu por dois 
processos; primeiramente as rochas escolhidas não poderiam 
ser utilizadas devido à desproporção com relação à medida 
prevista, que seria de 20x20 cm, sendo a base 10x20 cm. 
Vale salientar que essas rochas eram a então chamada pedra 
mineira. Devido à desproporção da medida das rochas, foi ne-
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cessário escolher outro tipo de rocha, na qual o trabalho foi 
feito, denominada de quartzito. Somente o título do trabalho 
foi feito então na pedra mineira.

	 O corte das rochas foi realizado na Marmoraria Pedra 
Polida, totalizando trinta e uma rochas. Dando prosseguimen-
to ao trabalho, foi iniciado o desenho nas mesmas, utilizando 
– se de lápis de pedreiro e borracha. A pintura e a escrita nas 
rochas podem ser consideradas as últimas etapas desse proces-
so.

	 Para a pintura das rochas foram utilizadas: tinta acrilex 
(de tecido), pincel, palito de dente (utilizado como pincel), 
verniz spray. 

	 A última etapa do processo do trabalho foi à colagem 
das rochas. Essa se fez através de massa plástica.

3 -	 Resultados e Considerações Finais

	 A respeito da prática do trabalho realizado, concluímos 
que não houve dificuldades durante o processo de sua execu-
ção, só no carregamento das rochas devido ao peso das mes-
mas. No que se refere à colagem das rochas, procuramos in-
formações na própria marmoraria em que as rochas foram 
cortadas do que seria exequível na sua colagem.

4- Agradecimentos

Agradecemos a Deus e aos que contribuíram para a realiza-
ção deste trabalho, que foi uma grande experiência. A profes-
sora Danielle Piuzana pela praticidade da disciplina; ao Sr. 
Leoniz (marido da discente Lídia) por transportar as rochas 
várias vezes e ainda auxiliar na colagem das mesmas; ao Lui-
de (filho da discente Lídia) pelo auxílio na colagem das pe-
dras.

5-	 Referências Bibliográficas:
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http://www.youtube.com/watch?v=1_d4rJtqx4 (acessado: 
27/07/2013)

http://www.youtube.com/watch?v=1rlrJsE2JiQ (acessado: 
27/07/2013)

http://www.slideshare.net/claudiacssmoura/erasgeologicas 
(acessado: 19/07/2013)

http://www.slideshare.net/treis/etapas-da-historia-daterra-p
resentation (acessado: 19/7/2013)

PRESS, F.; SIEVER, R.; GROTZINGER, J. E JORDAN, T. 
H. Para Entender a Terra. 4° ed. Porto Alegre: Bookman, 
2006
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1- Introdução

          Todos os dias olhamos para o céu e nos perguntamos: 
qual é fase da Lua? Pensando nisso e na visita que fizemos ao 
GAIA vimos a necessidade que o espaço tinha de passar para as 
crianças e visitantes sobre as fases da Lua. Resolvemos, então,  
fazer uma Televisão reciclável com o objetivo de apresentar esse 
ciclo lunar, que demos nome de TV Lunática. 

         Esses chamados ciclo da Lua estão inseridos em dois perío-
dos, o período sinótico que tem a duração de 29 dias, 12 horas e  
44 minutos e o período sideral que tem exatamente dois dias a 
menos que o período sinótico. O período sinótico que é o tempo 
que a Lua demora para fazer o movimento de translação em tor-
no da Terra, o período sideral é o tempo que a Lua demora pra 
completar suas fases. As fases da Lua se tem basicamente por 
causa da sua posição em relação ao Sol, pois, a Lua é um bóli-
do,  ela não tem luz própria, ela apenas reflete a luz do sol. 
Quando a Lua faz o movimento de translação iniciam se os  ci-
clos, a Lua nova é o primeiro ciclo, ela acontece quando sua 
face visível não recebe Luz do sol, ou seja, a Lua encontra se en-
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tre o Sol e a Terra, por tanto como sua face visível estar volta-
da para nos e de costas para o sol não podemos vê-la.

         Em seguida a essa fase, temos a fase da Lua Quarto 
Crescente, quando a parte visível da Lua começa receber luz 
do sol, para nos , ela fica com uma formula semicírculo  apon-
tando para o leste. Essa fase culmina com apenas metade da 
parte visível da Lua recebendo a luz do Sol, por isso que se 
chama (Quarto) que apenas um quarto da Lua iluminada. E 
ela esta em uma posição de 90 graus em relação ao sol e a ter-
ra.

         Após o quarto-crescente temos a fase  Lua cheia. Nesta 
fase a lua  se encontra totalmente iluminada pelo sol. A Lua 
cheia é visível durante toda noite, o horário que ela nasce é 
por volta das 18horas e se põe por volta de 6 da manha. Ela 
se encontra em uma posição ao contrario do sol, ou seja sol, 
terra e lua.

       Após a lua cheia temos a lua quarto-minguante, nesta 
fase a lua se encontra em uma posição de 90 graus em rela-
ção ao sol e a terra, assim como na lua quarto-crescente, só 
que virada para o oeste, porque a lua já esta terminando o 
seu movimento de translação.  Ocorre 22 dias após a lua 
nova, e o disco iluminado, visto da terra também é somente 
de um quarto da lua.

Esquema apresentando as fases da Lua. (retirado de 
http://astro.if.ufrgs.br/lua/)

2- Metodologia

   

 	 Primeiro tivemos a ideia de fazer uma tv LCD reciclável 
com uma manivela, porém, esse método não deu certo ao lon-
go do experimento. A partir da ideia preliminar foi usada 
uma iluminação para mostrar as fases da lua, como se a luz 
fosse o próprio sol. Foi então que começamos a confeccionar 
a nossa tv lunática. 
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	 Primeiro aproveitamos os canos de rolamentos do pri-
meiro projeto, enquanto alguns do grupo recortavam as luas 
em papel colorset outros encapavam a caixa com papel alumí-
nio por dentro. Depois recortamos a parte da frente da caixa, 
fazendo a tela da tv, depois que a tela estava cortada coloca-
mos então o papel manteiga ( tivemos que refazer 4 vezes, 
pois o papel rasgou) e o papel celofane (rasgou 3 vezes). 

	 Depois que a tela estava pronta a Tv lunática foi enfeita-
da: primeiro, a encapamos com papel manteiga branco de-
pois recortamos, amassamos e colamos pedaços de folhas de 
revistas na caixa toda, tomando muito cuidado com os deta-
lhes. 

	 O penúltimo  passo foi fazer o bocal com a lâmpada, 
nos recortamos um pedaço de papelão colocamos o bocal 
com a lâmpada, encapamos a parte de dentro com papel alu-
mínio, e a parte de traz enfeitamos assim como toda a tv. 

	 Depois furamos dos buracos na tv para colocar os canos 
com os formatos das luas devidamente recortados e enrola-
dos e encaixamos tudo. Depois passamos verniz e testamos o 
trabalho.

3- Conclusão

    	 Nós nos surpreendemos com o trabalho, e percebemos 
que não precisa de dinheiro para fazer um trabalho legal, 
que com criatividade e materiais recicláveis podemos elabo-
rar um trabalho didático e interativo para crianças e adultos 

entenderem. Além de aprender sobre as fases da lua e dar 
um incentivo para todos que estavam ao nosso redor nos ven-
do fazer o trabalho. 
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1- INTRODUÇÃO:

	 A atmosfera é a camada gasosa que envolve o planeta Ter-
ra, ela é composta por vários gases que ficam retidos devido a 
força da gravidade e o campo magnético que envolve nosso pla-
neta. Ela é dividida em 5 camadas :

	 Troposfera - que geralmente se estende a 12 km (entre 20 
km no equador e 8 km nos pólos). É nesta camada que aconte-
cem praticamente todos os fenômenos que influenciam o tempo.

	 Estratosfera - estende-se até aproximadamente 50 km com 
temperaturas parecidas com as da troposfera até o limite de 
20km. Esta camada é mais quente por causa do ozônio que se 
acumula e que absorve os raios ultravioletas.

	 Mesosfera - camada na qual a temperatura novamente di-
minui. Esta camada vai até cerca de 80 km. A esta altura, a tem-
peratura chega a -90ºC.

	 Termosfera -  camada que não possui um limite inferior 
muito bem definido. Aqui as moléculas se agitam com uma velo-
cidade enorme, o que significaria uma temperatura altíssima. 
Entretanto, a concentração dessas moléculas é muito baixa o 
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que diminui drasticamente a quantidade de energia que essas 
moléculas poderiam transmitir para qualquer corpo que se 
encontrasse ali, anulando, de certa forma, a temperatura. A 
termosfera, por sua vez, compreende uma camada situada en-
tre 80 a 900 km, chamada de ionosfera.

	 Ionosfera - como o próprio nome já diz, é composta por 
uma infinidade de íons criados a partir da radiação solar que 
incide nas moléculas de oxigênio e nitrogênio, liberando elé-
trons. A ionosfera é composta por três camadas (da mais pró-
xima a mais distante) D, E e F que possuem concentrações di-
ferentes de íons. Durante a noite as camadas D e E pratica-
mente desaparecem, porque não há incidência de raios sola-
res e, consequentemente, não há formação de íons. Ou seja, 
durante a noite, os íons se recombinam formando novamente 
as moléculas de oxigênio e nitrogênio. Mas, à noite ainda há 
incidência de raios solares, mesmo que de menor intensidade, 
o que explica porque a camada F não se extingue também.

	 Essa maquete foi feita com o pressuposto de mostrar 
qual é a importância da ATMOSFERA na promoção da 
vida, e  como a biosfera depende intrinsicamente dessa cama-
da.

2- METODOLOGIA	

	 Para elaborar uma maquete é necessário reservar alguns 
materiais ou mesmo optar pelo tipo de material que deseja 
utilizar, a aparência que deseja dar à mesma. Aqui foi menci-

onado os materiais utilizados na confecção da maquete:  
 
2.1 A base da maquete :  
	 2 Folhas de isopor mais grossa  
	 1 Tampo de madeira  
 
2.2 Os imóveis:  
	 Todas as casas, prédios e a Igreja  foram feitas de madei-
ra, e devidamente pintadas com tinta de tecidos de cores for-
tes para despertar a atenção das crianças.  

2.3 As ruas e avenidas:

	 Foram feias com lixa de pintor mais grossa, foram corta-
das em tiras e os espaços entre as ruas foram cobertas com 
serragem. 
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2.4 Os automóveis e Helicóptero:  
	 5 carrinhos de plástico 

	 1 Helicóptero  comprado em lojas  
 
2.5 As pessoas:  
	 22 Bonequinhas e bonequinhos pequenos plásticos

	 Pedaços de retalho para serem feitas as roupas dos mes-
mos.  
 
2.6 Árvores, animais e plantas:  
	 6 Pinhas devidamente coloridas de verde. 

2.7 Lago

	 Para ser confeccionado basta fazer no isopor um buraco, 
pintá-lo com tinta de tecido marrom e usado um pote de gel 
de cor azul.

2.8 Animais

	 Todos comprados em loja, e uma carroça para despertar 
a curiosidade das crianças.

2.9 Camada de Ozônio

	 Foi utilizada um metro de feltro de cor roxa, que foi sus-
penso por 4 ferros utilizados em construção

2.10 Sol

	 Para a confecção do Sol foi utilizada uma lâmpada co-
mum de cor amarela, e 2 fios para fazê-la acender.

2.11: Vulcão

	 2.11.1: Materiais necessários

	 	 - 1 fio paralelo (1,5 m) com tomada. 

	 	 - 2  copos de 250 ml com água 

	 	 - Sabão em pó ou neutro e bicabornato

	 	 - 1 vidro com capacidade para 3l

	 	 - 1 rolha 

	 	 - 1cano ¼ de 10cm

	 	 - 1 boquilha de geladeira

	 	 - 1 lâmpada de geladeira

	 	 - Pedaços de Jornais

	 	 - 1 balde para fazer a massa feita com os jornais.

	 	 - 1 tubo de cola

	 	 - 3  frascos de tintas (cor de terra queimada ,verde, 
vermelho)

	 	 - 1  tabua de 50 x 60 para fazer a superfície rígida.

2.11.2: Construção do Vulcão

	 -Na superfície rígida que é a madeira coloque o litro

	 -Faça a massa de jornal com água para ser a estrutura 
vulcânica 

	 -Desencape as duas pontas do fio para o negativo e o po-
sitivo e  depois os  enfie  dentro do litro, cuidado para os dois 
não se encostarem  .
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	 -Fure a rolha e passa o cano  

	 -Vire um pouco de  água dentro do litro e coloque duas 
colheres de sabão em pó, no momento que ele recebe energia 
elétrica ele começa a liberar o cheiro desse produto e fumaça.

 	 - Coloque meia colher de bicarbonato e um frasco de co-
rante liquido no vidro e tampe com a rolha e o cano.

	 - Coloque ao redor do litro a massa de jornal com cola, 
é preciso fazer uma compressa, deixe um buraco sem receber 
a massa para facilitar a visualização dos visitantes. 

- Encaixe a lâmpada na  boquilha  e  pegue  dois fios e os 
emende nos que estavam dentro do litro .

-

-

Alguns cuidados: 

Não coloque sabão de barra 

Cuidado com a base, não pode ser  fria, porque pode dar cho-
que térmico e trincar o vidro

Não tampar o cano porque o vapor tem que sair 

Não deixe o vulcão muitas horas ligado

2.12: Orçamento da Maquete

	 A Maquete Camada Invisível ficou no preço de R$ 
191,10 ( Cento e noventa e um reais e dez centavos).

3- CONCLUSÃO

	 Essa maquete serviu para certificar a importância de 
que o geossistema da  atmosfera exerce sobre o planeta Ter-
ra,  principalmente com as relações que envolve a biosfera. E 
possibilitou a junção da teoria com a prática.

	 É perceptível que a vida perpetua devido a contribuição 
que essa camada exerce, como a fotossíntese realizadas pelas 
plantas que transformam o gás carbônico em gás oxigênio.

	 No momento da apresentação percebemos como as cri-
anças ficaram encantadas com esse projeto, todas os materi-
ais adquiridos serviram como subsídio para que tivéssemos 
esse retorno. Essa iniciativa da professora Danielle Piuzana 
possibilitou que graduandos podem realizar trabalhos que fu-
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jam do parâmetro de seminários e sejam mais versáteis e não 
percam a essência didática.
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1- Introdução

        O tema escolhido para a realização deste trabalho foi pla-
cas convergentes, com o intuito de mostrar o movimento das pla-
cas tectônicas em áreas vulcânicas.

        A elaboração do trabalho se deu por meio de pesquisas so-
bre o respectivo tema, sendo representado por uma maquete. O 
objetivo foi o de construir o vulcão, juntamente com uma placa 
tectônica, para demonstrar que a maioria das placas convergen-
tes estão próximas a vulcões ativos.

2- Metodologia

       Após o assunto ser trabalhado em sala de aula e pesquisado 
em livros e na internet, foi decidida a elaboração do primeiro 
elemento do trabalho: o vulcão.

       O material necessário  para a experiência do vulcão foi argi-
la, um vidro grande de azeitona, um vidro pequeno que de prefe-
rencia caiba certinho em cima do pote grande, ambos vazios, 
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quatro pacotes de argila, tintas guache vermelha, amarela e 
marrom, pincéis para finalizar pintando, uma pequena exten-
são com uma lâmpada vermelha para dar o efeito vermelho 
dentro do vulcão, um papelão para o suporte da base do vul-
cão, areia verde para fazer o efeito de grama em volta do vul-
cão, cola, jornal e papel alumínio.

       

Passos para a construção:

1.	 A primeira coisa a se fazer é cobrir o vidro maior com 
papel alumínio, deixando apenas a boca sem papel. Após ter 
feito isso, insira a lâmpada dentro do vidro colocando-o de 
cabeça para baixo bem no centro da base de papelão, em se-
guida cubra todo o vidro com argila para proteger do calor 
gerado pela lâmpada.

2.	 Para fazer o interior do vulcão deposita-se o vidro peque-
no em cima do vidro grande, e coloca-se vários pedaços de 
jornal em volta, que será coberto por argila em seguida, mo-
delando ate dar a forma de vulcão. 

3.	 Apos todo esse processo, dê pinceladas de tinta marrom, 
pra tirar um pouco a cara de argila do vulcão, e depois algu-
mas listras de guache vermelha para dar o aspecto da lava. 

 4.	  Em seguida, espalhe cola ao redor do seu vulcão e jo-
gue a areia verde no resto da base.

5.	  Os ingredientes para dar o efeito da lava são: bicarbona-
to de sódio, vinagre, e detergente, você mesmo determina a 
quantidade usada.

6.	  E para finalizar o experimento, ligue a extensão em 
uma tomada para que a luz possa dar o efeito de reflexos ver-
melhos esperados. 

Procedimentos para confecção das placas tectônicas

  	 Já para a produção das placas foi utilizado: duas folhas 
de isopor, três pacotes de gesso, tintas guache azul, marrom, 
branca e amarela.

     1. Para fazer a mistura do gesso, deve-se ir adicionando 
agua e o gesso aos poucos, pois a mistura endurece rapida-
mente.

     2. Na produção da placa oceânica deve-se passar um fina 
camada de gesso, espere uns minutos ate secar e passe a tinta 
guache azul.

     3. Na fabricação da placa continental aplica-se uma cama-
da mais espessa de gesso, modelando ate dar a forma das 
montanhas, espere alguns minutos ate secar o gesso para apli-
car a tinta.  

   4. Dilua a tinta amarela com a tinta branca e aplique na 
base da placa, espere secar e dê leves pinceladas de marrom 
em cima dessa mistura. Nas montanhas foi usada a tinta mar-
rom na forma pura.

3. Resultados e Considerações Finais

   A experiência em relação ao nosso projeto foi de modo ge-
ral, satisfatória. Porém, faríamos uma alteração: no material 

26



utilizado para a fabricação do vulcão, nos utilizamos argila e 
ela acabou trincando (craquelando), tivemos que consertar 
varias vezes nosso vulcão pois a massa após secar, estava que-
brando. Nesse caso trocaríamos a argila pelo gesso ou pelo pa-
pel machê.

4. Agradecimentos

   O grupo agradece ao GAIA que juntamente com a profes-
sora Danielle Piuzana disponibilizou o espaço para que os tra-
balhos fossem expostos. Também gostaríamos de agradecer 

aos colegas e avaliadores que dedicaram um pouco do seu 
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1- INTRODUÇÃO

	 Este trabalho, de cunho prático, foi realizado para se desen-
volver moldes de fósseis ou réplicas de fósseis principalmente do 
Éon Fanerozoico. 

	 Para desenvolvimento da atividade, trabalhamos com répli-
cas de fósseis (palavra derivada do Latim folossilis, que significa 
desenterrado ou extraído da terra) do Projeto GAIA (Geociên-
cias, Arte, Interdisciplinaridade e Aprendizagem) de: 

1) de um tigre dente de sabre (Smiladon Populator) encontrado ori-
ginalmente na região de Lagoa Santa- MG. Os tigres dente 
de sabre existiam em toda região da América do Sul até 
20.000 anos atrás.  A réplica do dente do Tigre pelo tamanho 
e forma indica o quão poderoso  era, pois penetrava e dilace-
rava os tecidos de suas vítimas, animais e homens existentes 
naquelas épocas;  

2)  réplica  de fóssil de amonóide conhecido também como amo-
nite, da família dos moluscos. Seu registro fóssil é composto 
por sua carapaça  mineralizada.
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2 - OBJETIVO

	 Facilitar o manuseio dos moldes e construir novas répli-
cas para serem utilizadas em trabalho acadêmico, educação 
infanto-juvenil em kits pedagógicos. 

3- METODOLOGIA

	 Primeiramente, começamos com uma aula realizada no 
espaço do GAIA  ministrada pela professora Danielle Piuza-
na. Ao longo da  aula nos identificamos como núcleo da Pa-
leontologia, que tem o objetivo de desenvolver a aprendiza-
gem de forma mais dinâmica e atraente.  Este núcleo é com-
posto por fósseis e réplicas de diversas eras e períodos geológi-
cos, desde seres vivos referenciados como parte da  Biota Edi-
acarana até os mamíferos da megafauna pleistocênica, desper-
tando a nossa curiosidade em realizar algo para a educação 
ambiental que é realizada no local. Com esse interesse sobre 
a paleontologia resolvemos a criar moldes para duas réplicas 
já comentadas anteriormente o dente do Tigre dente de sa-
bre e o Amonóide.

 	 Para realizarmos o trabalho utilizamos vários métodos e 
experimentos, gesso, argila e silicone. Depois de várias experi-
ências sem sucesso,  aprofundamos mais  conhecimento acer-
ca de massas (biscuit, silicone) com artesãs e vídeos do Youtu-
be. Unindo as experiências realizamos o preparo do molde. 

	 Na confecção dos moldes utilizamos primeiramente sili-
cone, vaselina sólida, amido de milho (Maisena), papel alumí-
nio, rolo de massa e dois recipientes para confecção dos mol-
des. 

	 Para começar, estendemos o papel de alumínio sobre 
uma pedra de granito, por ela ser lisa e fria, adicionamos o 
amido de milho, em sequencia, o silicone.  Estes ingredientes 
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foram misturados até se tornar uma massa homogênea. Foi 
utilizada  vaselina para untar o fóssil e o recipiente onde a 
massa foi despejada, impedindo que a mesma ficasse pegajo-
sa e agarrada depois de seca, tanto no fóssil quanto no recipi-
ente. Pressionou-se a massa sobre o recipiente utilizamos o 
rolo para nivelar, foi colocado o fóssil na posição adequada 
para se obter o molde, deixando-a  descansar em seis horas 
lacrada em um saco plástico. 
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1. Introdução 

Vulcanismo é um fenômeno geológico que ocorre do interior da 
Terra para a superfície, quando há o extravasamento do magma 
em forma de lava, além de gases e fumaça. O termo vulcanismo 
é utilizado para designar uma série de fenômenos e elementos 
vulcânicos. 

O processo de vulcanismo é resultado das características de pres-
são e temperatura contidas no subsolo. Além disso, os vulcões se 
estabelecem, em geral, em regiões que limitam placas tectôni-
cas, salvo o vulcanismo ligado ao ponto quente, neste caso esse 
processo pode ocorrer no interior de uma placa.  
 
O entendimento do fenômeno em questão teve início na primei-
ra metade do século XX, no entanto, sabe-se muito pouco, dian-
te desse fato não se pode prever precisamente quando haverá 
uma nova erupção vulcânica. Por exemplo, existem vulcões loca-
lizados em áreas de contato com placas tectônicas, que entram 
em atividade com explosões extremamente violentas, sem mes-
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mo ter dado nenhum tipo de sinal antes do acontecimento do 
fenômeno.  
 
Ao entrar em atividade, seus efeitos representam um grande 
risco para os moradores que vivem nas proximidades, isso em 
razão dos gases, fumaça, explosões, dentre outros. As lavas ex-
pelidas podem destruir tudo o que encontrar em seu cami-
nho, entretanto, se por um lado elas são destrutivas, por ou-
tro formam ilhas e contribuem na formação do relevo.

2. Metodologia

O professor de Geografia pode, em suas aulas, promover um 
trabalho empolgante com os alunos: a construção de um vul-
cão. Esse trabalho pode ser executado para finalizar determi-
nado conteúdo (vulcanismo, por exemplo) relacionado ou 
para apresentação em uma feira de ciências. Para isso são ne-
cessários alguns materiais, como: 

• Uma placa grossa de isopor para maquete ou madeira; 

• Jornal modelar o vulcão; 

• Garrafa pet; 

• Corante de alimentos nas cores amarela e vermelha. 

• Vinagre; 

• Detergente líquido; 

• Tinta e pincel; 

• Bicarbonato de sódio. 

Modo de fazer 

- Utilizando o jornal picado e molhado, modele o vulcão so-
bre a placa de isopor ou madeira. No topo do vulcão coloque 
a embalagem do filme fotográfico com a boca para cima, 
essa representará a cratera. 

- após a secagem da argila faça a decoração do vulcão e das 
áreas periféricas. Pinte-o de maneira que caracterize o que 
está sendo representado. 

- finalizada a parte estrutural do vulcão, é hora de colocá-lo 
em funcionamento. Para isso, coloque dentro da cratera duas 
colheres de bicarbonato de sódio, uma colher de detergente, 
três gotas de corante vermelho e três, de amarelo. E, por fim, 
acrescente uma colher de vinagre. 

- com a união desses elementos você verá o resultado. Esse 
processo produz uma fiel representação de um vulcão em ati-
vidade, vale apena conferir.
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3. Resultados e Considerações Finais

Chamamos de vulcanismo os fatos e fenômenos geográficos 
relacionados com as atividades vulcânicas, através dos quais 
o magma do interior da terra chega à superfície. Nos pontos 
de contato entre diferentes placas, onde a crosta terrestre é 
menos estável, ocorrem erupções vulcânicas. As erupções vul-
cânicas formam o edifício vulcânico, que é uma montanha 
onde se distinguem a cratera e a chaminé vulcânica. Nas áre-
as onde ocorreram erupções vulcânicas, formam-se planaltos 
basálticos. É por isso que geralmente essas áreas são densa-
mente povoadas. 

5. Referências Bibliográficas:

PRESS, F.; SIEVER, R.; GROTZINGER, J. E JORDAN, T. 
H. Para Entender a Terra. 4° ed. Porto Alegre: Bookman, 
2006
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1. Introdução 

Em busca de originalidade de conteúdo para apresentação deste 
trabalho, pesquisamos em vídeos e em conteúdo pedagógico in-
formações. Onde em discussão acreditamos que com este tema 
o trabalho apresentaria pontos interessantes.

2. Metodologia

A metodologia empregada para a realização deste trabalho con-
sistiu em varias etapas, elencadas abaixo: 

Para a realização deste trabalho utilizamos os materiais reciclá-
veis abaixo:

•	 01 madeirite de construção

•	 04 sacos de lixo de papel reciclável de gráfica 

•	 04 de polvilho doce

•	 04 potes de tinta guache marrom

•	 01 Purpurina branca
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•	 400 gr Serragem 

•	 400 ml de cola branca

•	 06 litros pet

•	 02 cabos de madeira 

Deixamos os papéis de molho durante três dias. Depois pega-
mos uma peneira, colocamos um balde em baixo e passamos 
o papel sobre ela. Depois de ralado, deixamos o papel secar.

Enquanto isso, fizemos o grude. Onde, dissolvemos 300 gr de 
polvilho doce em 400 ml de água fria e 1 litro de água ferven-
do para obtermos uma consistência gelatinosa. Quando a 
água estiver fervendo misture a solução de polvilho com a 
água, misturando bem para não empelotar e ficar com certa 
transparência. Com o papel seco e o grude pronto, mistura-
mos para assim, obtermos o papel machê.

Sobre a madeirite colocamos uma fina e consistente camada 
de papel machê, onde começamos a subir as paredes da ca-
verna com os litros pet. Para fazer a frente da caverna molda-
mos o papel machê e subimos as estruturas e a entrada da ca-
verna. Moldamos as estalagmites e algumas rochas em seu in-
terior. Na parte superior, colocamos um cabo de madeira 
para dar suporte e sustentação para assim, poder colocar as 
rochas móveis. Após 15 dias de secagem começamos o proces-
so de pintura com a tinta e purpurina. 

3. Resultados e Considerações Finais

A realização do trabalho nos proporcionou um grande apren-
dizado sobre o tema de modo que não saísse do conteúdo da 
disciplina. E que também se adequasse ao que foi proposto, 
ou seja, que as crianças pudessem interagir com o conteúdo. 
Alguns dos procedimentos, porém, não ocorreram da forma 
prevista o primeiro ocorreu ao colocar a massa no madeirite. 
Percebemos que ela estava mole, sem consistência adequada 
para a realização do procedimento. O segundo ocorreu quan-
do a maquete foi transportada para o GAIA devido ao impac-
to dentro do carro que causou rachaduras. 
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1- Introdução

	 As erupções vulcânicas são em regra procedidas por abalos 
de terra, os quais resultam provavelmente do fraturamento da 
fenda da câmara magmática em consequência dos movimentos 
ascensionados do magma. Relacionadas com as erupções, no-
tam-se frequentes variações locais no campo magmático 
terrestre.Com base nos estudos já realizados geólogos acreditam 
que na astenosfera a temperatura pode chegar ao mínimo 
1.300ºC, o que é mais que suficiente para que as rochas come-
cem entrem em fusão, material este chamado de lava.

	 O vulcão é a elevação ou montanha constituída pelo acú-
mulo de lavas e outros materiais eruptivos, as rochas, os mag-
mas. As interações ocorridas para descrever o longo processo, 
desde a fusão da rocha até o momento de erupção, constitui um 
geossistema vulcânico (áreas na superfície da terra onde, diver-
sos componentes naturais se encontram em conexão).

	 Há três razoes que fazem dos vulcões um geossistema im-
portante sendo eles:
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•	 Vulcanismo processo tectônico fundamental para a cros-
ta terrestre.

•	 Erupções vulcânicas constituindo riscos naturais e soci-
ais.

•	 Lavas do vulcão fornecem dados aos cientistas.

	 Os geossistemas vulcânicos são quimicamente modifica-
dos à medida que são gerados e lançados na superfície da ter-
ra.

	 Diante do exposto, o principal objetivo desse trabalho 
consiste na realização de um estudo sistematizado sobre a for-
mação e erupção de um vulcão utilizando materiais reciclá-
veis.

	 	 	

2. Metodologia 

	 A metodologia empregada para a realização deste traba-
lho consistiu em várias etapas, elencadas abaixo:

A).	 Materiais utilizados:

•	 400 folhas de caderno (200 mm x 275 mm)

•	 Jornais 

•	 Água 

•	 Peneira do tipo crivo

•	 Polvilho azedo 

•	 Tinta guache (verde, vermelho, marrom)

•	 Tinta acrílica (marrom terra, amarelo, lilás)

•	 Compensado 

•	 Garrafa pet (pitchulinha)

•	 Balde

•	 Cabo de vassoura

•	 Serragem 

•	 Pincel

B).	 Materiais utilizados para criação das lavas.

•	 Água oxigenada (volume 10)

•	 Xadrez liquida vermelho (10 gotas)

•	 Fermento biológico (uma colher de chá)

•	 Permanganato de Potássio (dois comprimidos

C).	 Como fazer a cola (passo a passo)

•	 Coloque 250 ml de água para mornar

•	 Em uma panela coloque quatro colheres de sopa de pol-
vilho

•	 Umedeça o polvilho com um pouco de água 

•	 Em seguida adicione a água morna na panela, volte ao 
fogo mexendo sempre para não embolar a cola estará pronta 
assim que começar a soltar da panela.  
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D). Montagem do vulcão 

	 Primeiramente foram rasgadas as 400 folhas de caderno 
(usadas) e colocadas em um balde com água suficiente para 
cobri-las após esse processo foram maceradas com o auxilio 
de um cabo de vassoura, em seguida passadas na peneira, co-
loque a massa já peneirada em um saco de pano e torça para 
remoção do excesso d água. Acrescente a cola à massa, mistu-
re-a com as mãos, com a massa pronta modele 25 cm do vul-
cão em cima do compensado, insira a garrafa Pet e modele 
ao redor formando o topo.

	 Em segundo lugar foram utilizados os mesmos procedi-
mentos descritos acima porem com jornais, foi coberto todo 
o compensado ao redor do vulcão formando o piso, daí pe-
gue pequenas partes da massa modele como se fosse uma co-
xinha para representar as montanhas e cole-as na parte de-
trás do vulcão. Secagem exponha ao sol por três semanas.

E). Pintura

	 O vulcão foi pintado de marrom, as montanhas de ver-
de como o topo marrom para melhor demonstração, as lavas 
de vermelhos. Deixe secar.

	 Misture com as mãos a serragem a meio pote de tinta 
guache verde, espalhe cola no térreo da maquete e jogue a 
serragem.

	 As Placas tectônicas e os abalos sísmicos são representa-
dos com a tinta lilás, o magma representado com marrom ter-
ra.

F). Vulcão em erupção

	 Na garrafa pet que foi colocada no topo adicione 10 go-
tas do xadrez vermelho mais o fermento biológico e também 
o permanganato em seguida adicione a água oxigenada aos 
poucos. 

3.	 Resultados e Considerações Finais

Observando o trabalho durante sua realização concluímos 
que: O jornal seca mais rápido porem e mais difícil para ser 
macerado e peneirado, o permanganato não produziu, po-
rém ele criou uma coloração especial que parecia ser uma 
lava queimada, o trabalho deve ser feito com paciência e tem-
po, os materiais utilizados todos foram reciclados, criando-se 
o papel machê que pode ser utilizado em diversos trabalhos.

4. Agradecimentos
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1.	 Introdução 

        As correntes marítimas são movimentos de grandes massas 
de água dentro de um oceano ou mar. Tal qual a circulação dos 
ventos, as correntes marítimas têm a característica de influenci-
ar o clima das regiões em que atuam, possuem direções e cons-
tâncias bem definidas.

        As correntes marítimas têm sua origem na circulação dos 
ventos na superfície e pelo movimento de rotação da Terra. Elas 
transportam consigo umidade e calor interferindo também na 
vida marinha e, consequentemente, tendo influência direta no 
equilíbrio dos oceanos e mares. As principais correntes mari-
nhas do mundo são: a corrente do golfo, que se move no sentido 
sul-norte pela costa oeste dos EUA e depois pela Europa, a cor-
rente do Brasil, que se move no sentido norte-sul pela costa bra-
sileira, a corrente de Humbolt, que se move pelo oceano pacífi-
co e, que está relacionada com o acontecimento do efeito “El-
Niño”, e a corrente de Bengala, que se move no sentido oeste-
leste na direção do Oceano Índico.
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       As correntes marítimas podem ser classificadas de acor-
do com a temperatura do local onde se formam em: corren-
tes quentes, se formam nas zonas equatoriais (correntes das 
Guinas, do Golfo do México, do Brasil e a Sul Equatorial); 
correntes frias, que se formam nas regiões polares (correntes 
do Labrador, de Humbolt, das Malvinas, de Bengala e a Cir-
cumpolar Antártica).

       O fenômeno El Niño é um evento climático natural que 
ocorre no Oceano Pacífico, aquecendo suas águas e alteran-
do a distribuição de calor e umidade em várias partes do glo-
bo. O El Niño é um evento climático natural que ocorre no 
Oceano Pacífico, podendo ser definido como um aquecimen-
to anormal das suas águas, seguido pelo enfraquecimento dos 
ventos alísios. Tais alterações modificam o sistema climático 
de distribuição das chuvas e de calor em diversas regiões do 
planeta. Não há uma única teoria que defina a origem do El 
Niño, existindo diversas hipóteses como ciclos solares, erup-
ções vulcânicas, acúmulo sazonal de águas quentes no Ocea-
no Pacífico e quedas de temperatura na Ásia Central. Regis-
tros paleoclimáticos, históricos, arqueológicos e relatos de na-
vegadores apontam para a sua ocorrência há mais de 500 
anos.  Esses apontamentos envolvem mudanças nas forças 
dos ventos, transformações na quantidade e intensidade de 
chuvas, secas, enchentes, atividade pesqueira e produção agrí-
cola. O El Niño está relacionado até mesmo à crise agrícola 
que ajudou na decadência da civilização Maia.

       O El Niño altera a distribuição de calor e umidade em 
diversas localidades. Na Oceania, em especial a Austrália, e 

em algumas ilhas do Pacífico, além de países do Sudeste Asiá-
tico, como Indonésia e Índia, os verões normalmente úmidos 
acabam tendo uma redução na quantidade de chuvas. No li-
toral da América do Sul e da América do Norte ocorre um 
aumento das temperaturas e, especialmente nos meses de ve-
rão, há também um aumento das chuvas e enchentes. Para as 
áreas pesqueiras do Pacífico leste, como Peru, Chile e Cana-
dá, o El Niño pode ser dramático, diminuindo consideravel-
mente a quantidade de peixes de acordo com o nível de aque-
cimento das águas.

Retirado de: 
http://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2009/08/f
ull-1-81f5c1e5ec.jpg

42

http://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2009/08/full-1-81f5c1e5ec.jpg
http://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2009/08/full-1-81f5c1e5ec.jpg
http://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2009/08/full-1-81f5c1e5ec.jpg
http://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2009/08/full-1-81f5c1e5ec.jpg


2.	 Metodologia

Para a confecção da televisão atmosférica utilizamos os se-
guintes materiais:

  • Uma caixa grande, de bicicleta;

  • Tinta guache preta;

  • Pincel;

   • Cola;

  • Cartolinas, nas cores amarela, azul-claro, azul-escuro e ver-
de;

  • Palitos para espetinho de carne;

  • Tesoura;

  • Gliter azul.

A metodologia empregada para a realização deste trabalho 
consistiu em varias etapas, elencadas abaixo: 

	 Recortamos a caixa, no formato de um retângulo, para 
que ficasse com uma aparência de televisão, e fizemos dois 
buracos na parte de traz dela. Após ter feito isso, utilizamos a 
tinta preta para pintar a caixa, no seu interior e exterior. 
Com as cartolinas, fizemos um mapa para que pudéssemos 
representar oceanos e os países do mundo. Com a cartolina 
azul-claro, fizemos representações de ventos e colamos nos 
espetos que também foram pintados de preto. Em um palito, 

colocou-se gliter azul (para representar vento frio), e em ou-
tro, colocou-se gliter também azul (para representar vento 
quente). Utilizamos cartolinas para fazer nuvens contendo in-
formações sobre o conteúdo que seria apresentado. Com as 
sobras das cartolinas, colamos nas laterais. Os palitinhos com 
os ventos passarão pelos buracos feitos na parte de trás da cai-
xa, e se movimentarão com ajuda de movimentos (para cima 
e para baixo) feitos por um integrante do grupo. 
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3.	 Resultados e Considerações Finais

Nosso trabalho teve o objetivo de passar para as pessoas um 
pouco sobre as correntes marítimas e os fenômenos atmosféri-
cos que ocorrem no nosso planeta, como o El niño. Não tive-
mos nenhuma dificuldade na escolha e na confecção do traba-
lho. Apenas tivemos uma sugestão de que um dos ventos sim-
bólicos deveria ser de outra cor, como o gliter azul representa 
o vento frio, deveríamos ter utilizado outra cor, poderia ter 
sido vermelho para representar o vento quente. 

4.	 Agradecimentos
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1 - Introdução

	 Como um quebra cabeça, as placas tectônicas protegem 
todo o globo terrestre, pois no momento que elas se divergem 
em um determinado local deverão convergir em outro, conser-
vando assim toda área da superfície do planeta. Quando a con-
vergência das placas ocorre em dois continentes, a subducção da 
placa mais densa acontece. Entretanto,  nota-se que em superfí-
cie uma placa sobrepõe a outra, criando uma espessura dupla 
da crosta que é amassada e espessada, formando as cordilheiras 
de montanhas mais altas do mundo e, associadas a elas,  os vas-
tos e altos planaltos.

	 Nessas áreas de colisões continente-continente ocorrem  
uma forte concentração de terremotos na crosta, que está sofren-
do enrugamento.

	 Diante dessa dinâmica situação `as vezes difícil de ser visua-
lizada, escolhemos como modelo prático, representar a conver-
gência de placa  continente- continente por meio de maquete, 
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permitindo a visualização deste processo não apenas em su-
perfície, mas também em direção ao interior do planeta.

2. Metodologia

Materiais para a montagem do trabalho:

	 2 isopores de laje para construção civil;

	 4kg de gesso também para construção civil;

	 2kg de areia(especificamente saibro, encontrado em lo-
jas de matérias de construção)peneirada;

	 4 bisnagas de tinta para pintura de casa, nas cores: cin-
za, marrom, vermelho, amarelo e verde;

	 recursos como pincel, pistola de cola quente, colheres, 
cola, estilete, lápis preto.

Passo a passo para a montagem do trabalho:

	 Corte cada isopor na proporção de um por um(metro);

	 Cole com a pistola de cola quente um isopor sobre o ou-
tro,onde a lateral fique com aproximadamente 15cm;

	 Dissolva o gesso com água para que fique com uma tex-
tura pastosa;

	 Dividir a areia em cinco recipientes,para que com as bis-
nagas você possa tingir(usar colheres para misturar);

	 Despeje o gesso sobre o bloco de isopor  até a metade, 
com a mão ou algum material de preferência, modele o gesso 
formando picos ou montanhas, espere secar, a outra metade 
vai ser para a parte relacionado ao planalto;

Observação:(esse procedimento deve ser acelerado,porque o 
gesso é de secagem rápida, podendo haver perda do materi-
al.)

	 Com o lápis, risque horizontalmente a lateral formando 
três  camadas, faça em todos os lados da maquete.

	 Depois de ter delimitado todas as camada, agora é só 
passar cola com um pincel em cada área demarcada,  e tam-

bém nas montanhas e na parte plana.
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	 Essa parte é a mais delicada, agora você terá que cobrir 
com a areia tingida  toda a maquete, obviamente cada cor es-
pecífica a cada elemento.

3- Resultados

	 Através do trabalho, pôde-se perceber que o estudo da 
tectônica de placas, se realizada  com auxílio de maquete 
pode ser uma ferramenta muito importante no aprendizado 
da matéria Fisiologia da Terra e da geociências em geral, 
pois o tema exposto aborda em uma visão detalhada tridio-
mensional de como placas tectônicas convergem, consequen-
temente ocorrendo a subducção.

	 Pode-se dizer que a atividade prática escolhida para a 
realização desse projeto despertou a curiosidade dos alunos e 
professores avaliadores. Além disso, o desenvolvimento desse 
projeto permitiu uma reflexão sobre as atividades geológicas 
que ocorrem no globo terrestre e como são fundamentais 
para os outros geossistemas e para a manutenção do planeta.

	 É importante que propostas pedagógicas como esta se 
tornem vigentes no ensino de ciências nas escolas, para que-
brar a barreira existente entre a teoria e a prática. Acredita-
mos que atividades como esta deveriam ser inseridas e ter 
continuidade, pois são oportunidades nas quais alunos po-
dem aprender a elaborar e montar seus próprios projetos, 
proporcionando meios alternativos e lúdicos no ensino da ma-
téria.

4- Considerações finais

	 O trabalho foi bastante satisfatório, percebemos que esse 
tipo de apresentação de trabalho é muito importante para a 
maior integração do corpo docente com os alunos, melhor ní-
vel de socialização  do aluno e desenvolvimento de habilida-
des específicas dos discentes, além de mostrar os objetivos do 
aluno na apresentação.

Os participantes demostraram interesse em aprender e cita-
ram que, pela maquete e por outros meios didáticos, é mais 
fácil a compreensão e visualização de ensinamentos votlados 
a Tectônica de Placas.

5- Agradecimento

	 No final deste trabalho não podemos deixar de expres-
sar o nosso sincero agradecimento a professora Doutora Da-
nielle Piuzana, pela sua dedicação e disponibilidade de nos 
fornecer o espaço GAIA para a montagem do trabalho, pelas 
suas sugestões sempre pertinentes, pelos seus ensinamentos e 
sempre com o seu incondicional apoio durante este período.

47



5.	 Referências Bibliográficas:

PRESS, F.; SIEVER, R.; GROTZINGER, J. E JORDAN, T. 
H. Para Entender a Terra. 4° ed. Porto Alegre: Bookman, 
2006

CELINO.J.J et al. Da Deriva dos Continentes a Teoria da 
Tectônica de Placas. Geo.br 1 (2003) p; 1-23  Salvador: Ba-
hia. 

48



1.	 Introdução 

	 O planeta Terra existe a aproximadamente 4,5 bilhões de 
anos. Essa datação só é possível ser feita através de estudo cientí-
fico de  datação de rochas e de também da datação de rochas da 
Lua, que  é o nosso satélite natural. Com o  decorrer da vida da 
Terra, ele tem passado por diversas era geológicas. A evolução 
do planeta foi divido em alguns Éons classificados como:

I. 	Arqueano que aconteceu entre 4,5 bilhões de anos e 
2,5 bilhões de anos;

II. 	Proterozoico que ocorreu entre 2,5 bilhões de anos e 
545 milhões de anos;

III. 	Fanerozoico que vem de 545 milhões de anos até os 
dias de hoje.

A justificativa deste trabalho consiste em que com o mesmo é 
possível auxiliar, os estudantes de escolas públicas e ou pessoas 
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interessadas no assunto, o entendimento do conteúdo teórico 
com a visualização das maquetes desenvolvidas com a prática 
aplicada. 

Os objetivos do estudo são: 1) Apresentar algumas eras geoló-
gicas em forma de maquete; 2) Despertar o interesse pela di-
nâmica da Terra; 3) Exemplificar com maior clareza como o 
planeta Terra encontrava-se em cada uma das épocas apre-
sentadas. 

Este trabalho consiste em  apresentar  na prática algumas 
eras geológicas da Terra após seu surgimento.

2.	 Metodologia

A metodologia utilizada para a confecção deste trabalho foi 
uma junção de uma pesquisa bibliográfica, com o conteúdo 
apresentado em sala de aula e a montagem das maquetes de 
algumas eras que o planeta passou.

A realização deste trabalho prático consistiu em varias eta-
pas, elencadas abaixo:

Material utilizado:

•	 Esferas de isopor 200mm;

•	 Cola branca;
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•	 Massa corrida;

•	 Tinta guache nas cores verde, azul, branca e marrom;

•	 Pincel;

•	 Arame;

•	 Espátula de pedreiro;

•	 Lápis de escrever.

Método de confecção

•	 Colam-se as duas metades das bolas de isopor;

•	 Finca-se um grampo de 5 cm feito com o arame para 
servir de gancho para pendurar a maquete;

•	 Com a espátula passe-se a massa corrida em todo o en-
torno da bola de isopor de forma irregular e deixar secar;

•	 Depois de seca, com o lápis de escrever, desenham-se os 
continentes de acordo com a era a se representar;

•	 Pintam-se os oceanos com a tinta guache e deixa secar;

•	 Preenchem-se os continentes com massa corrida e deixa 
secar;

•	 Após a secagem, pintam-se os continentes representan-
do a era geológica em tinta marrom e deixando secar;

•	 Pincelar com tinta verde sobre os continentes.

3.	 Resultados e Considerações Finais

Após a confecção do trabalho,  foi possível constatar que o 
material utilizado foi todo adequado ao resultado que se pre-
tendia ao iniciar o trabalho.

Constata-se ainda que as maquetes do planeta em seus devi-
dos períodos podem enriquecer bastante o conhecimento em 
relação à dinâmica da Terra.

4.	 Agradecimentos

Agradecemos primeiramente a professora Danielle Piuzana, 
pelo desafio do trabalho, pelas aulas dadas a nós, pelo cari-
nho demonstrado no decorrer do período e pelo auxilio du-
rante o processo de construção do trabalho. Agradecemos as 
nossas famílias que são a nossa base e por terem acreditado 
no sucesso do nosso trabalho e agradecemos aos nossos cole-
gas de turma por estarem juntos a nós em mais um degrau 
da vida que galgamos em conjunto.

51



1. Introdução 

	 Falar do tempo geológico é super-interessante, ainda mais 
quando se acreditava em uma outra versão do surgimento da 
Terra. Sabe-se que a Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos, 
quando o Universo beirava os 10,7 bilhões de anos e a Via Lác-
tea já existia há cerca de 5,7 bilhões de anos. 

	 Ao longo do tempo a Terra sofreu uma série de transforma-
ções que deixaram marcas bem definidas nas rochas o que nos 
permite dividir a sua história numa escala geológica de tempo 
contados através das “Eras Geológicas”. As eras são subdividi-
das em períodos e são caracterizados pelas formas em que os 
continentes e oceanos se distribuíram e os seus seres viventes 
que neles se encontravam.  A Geologia divide o tempo da forma-
ção da Terra em “eras” que duram de milhares até milhões de 
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anos. A Terra encontra-se em constante mudança: para se ter 
uma ideia, há 2 bilhões de anos atrás não havia a espécie  hu-
mana (na verdade, poucas espécies de seres vivos). Entretan-
to, o surgimento de áreas continentais e oceânicas que foram 
mudando de posição no planeta ao longo do tempo geológico  
foi muito importante naquele período. Assim podemos ver 
que o mundo está em constante mudança mesmo que lenta-
mente e não perceptíveis ao tempo do homem.       No que 
tange a vida, sabe-se que Era Paleozoica surgiram os primei-
ros animais vertebrados, anfíbios,    formação de rochas, gran-
des florestas,milhares de espécies de insetos,  repteis e  por 
fim os dinossauros. A Era Mesozoica foi marcada por intenso 
vulcanismo além de sedimentação do fundo marinho. Marca-
da também pelo surgimento definitivo dos dinossauros, mamí-
feros, plantas começam a ter flores e foi nesta era que o Me-
gacontinente Pangeia como a se fragmentar. A Era Cenozoi-
ca é dividida em dois períodos: Terciário e Quaternário. O 
Terciário teve o movimentos da crosta terrestre, momento 
que começou o soerguimento de cadeias de montanhas atuais 
como Andes, Alpes e Himalaia.  No período Quaternário (no 
qual vivemos)  há evidências de glaciações recorrentes e tam-
bém surge o “Homem”.  

2. Metodologia

	 Foi realizada  pesquisa sobre o tempo geológico e busca 
de informações de como montar a coluna do tempo geológi-
co na forma de maquete.  Após a etapa da pesquisa passou-se 

a compra dos materiais que seriam gastos como:  cola, isopor, 
EVA, cola quente, folha de seda, folha de papel.

	 Primeiro recortamos isopor para depois montar toda a 
maquete. Recortamos também o EVA e as folhas de seda 
(tudo medido minuciosamente com régua) e  foi sendo confec-
cionada  com a colagem  do EVA, e folha de seda. Usou-se a 
cola quente para colagem do EVA e cola normal para o pa-
pel de seda. Os demais materiais, folha de papel branca, fo-
ram coladas após a impressão  dos nomes das  eras geológicas  
e suas subdivisões. Foram coladas camadas de isopor umas so-
bre as outras com cola quente.

3. Resultados e Considerações Finais

	 A maquete sobre o “Tempo Geológico” não foi difícil de 
ser montada.  É um trabalho simples porém, rico, nas infor-
mações que podem ser passadas para os alunos para explicar 
o conteúdo o qual esteja ligado ao tema “Tempo geológico”. 
Além disso foram adicionadas figuras das formas de vida que 
existiram nos diferentes momentos ao longo da história da 
Terra o que interage com conteúdos de outras disciplinas.

4. Agradecimentos
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grupo que tanto contribuíram para que esse trabalho fosse 
concluído. Se não fosse um pouquinho do tempo de cada 
uma “que sabemos que é corrido devido ao trabalho que 
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Como fiz a Lua de isopor e o que usei de forma a representá-la 
como se ela fosse uma miniatura?

Primeiro passo: 

O que comprar para fazer e o quanto gastar:

	 Comprei uma bola de isopor do tamanho médio (R$06,00) 
além de  tinta cinza (cinza lunar), preta  e bege para tecido cujo 
valor foi de cerca de sete reais. Para detalhes brilhantes foi com-
prado purpurina, prateada e branca (perolada) no valor de 
R$06,00 reais e tinta 3d alto relevo branca metálica. Para realce 
da textura em locais determinados da Lua, foi adicionado bro-
ca, (um tipo de purpurina maior que a normal) nas cores branca 
e prateada. 	

	 Comprei verniz geral transparente,  mas não era verniz de 
isopor. Usa-se esse tipo de verniz para dar brilho na pintura, 
usa-se depois que se finaliza a pintura. O preço é cerca de seis 
reais.
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	 	 Colas para isopor, super bonder num total de cerca 
de nove reais tambem foram utilizadas.

Como fazer a Lua:

	 O primeiro passo é pegar a bola de isopor e pintá-la de 
bege para dar uma base à pintura.

	 O segundo passo é colar com super bonder (sem exces-
so) as duas partes da bola do isopor, que vem separadas, pode 
-se passar só de um lado e de outro em um espaço de um cen-
tímetro em cada lado para  colar. O terceiro passo é desenhar 
o São Jorge em seu cavalo lutando com o dragão, copiando 
exatamente esta foto:

São Jorge em seu cavalo lutando contra o dragão

E depois desenhar três bolinhas em outras áreas da Lua.

Não se deve ultrapassar a área de 15% na pintura de crateras 
(areas denominadas de  mare ou maria)  que representa cerca 
de  15% da superfície lunar. 

	 O quarto passo é pintar essa área de preto, a área do 
São Jorge em seu cavalo lutando contra o dragão e a área das 
bolinas, onde foi ou estará desenhado utilizando a tinta para 
tecido.

	 O quinto passo é pintar de cinza o restante do isopor, a 
área restante que representa 85% usando a tinta para tecido. 
Use duas camadas de tinta.

	 O sexto passo é jogar a purpurina de uma forma bem 
espalhada e uniforme por todo o isopor, jogue a purpurina 
prateada (um frasco) com a tinta ainda seca, para que quan-
do a tinta secar a purpurina seque com a tinta e grude.

	 O sétimo passo é passar a tinta alto-relevo branca, for-
mando bolinhas e formando algumas curvas pela “Lua”, algu-
mas bolinhas podem ter um buraco no meio. E escolha uma 
parte para fazer uma bola bem pequena e desta bola faça al-
guns raios saindo dela, mas faça isso em apenas 10% da 
“Lua”. Mas deve-se pintar com a tinta alto-relevo somente 
na parte cinza, na parte preta não, pois é a parte menos mon-
tanhosa.

	 O oitavo passo é pintar esta parte que foi feita no item 
anterior de cinza, a mesma tinta que foi usada para pintar a 
Lua e pinte as bolinha e as curvas que foram feitas com a tin-
ta alto-relevo com essa tinta cinza também.
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	 O nono passo é colar as pedrinhas brancas com super 
bonder nas partes da “Lua” em que achar necessário e pareci-
do com a Lua. Coloque também essas pedrinhas na parte 
que foi feito a bolinha e os raios para ficar bem idêntico a 
Lua, cole exatamente nos raios. Mas não cole de jeito ne-
nhum essas pedrinhas na parte em que foi pintada de preto, 
pois é a área que tem menos crateras e é a área mais baixa, 
então não tem essas pedrinhas brancas, que representa as áre-
as elevadas e estas são regiões rugosas, montanhosas, cheias 
de crateras. Quantidade de super bonder: 4 gramas para fa-
zer tudo, colar as partes do isopor também.

Estará pronta a “Lua”. A que fiz ficou da seguinte forma:
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