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Resumo:
Este artigo se compõe em uma maquete juntamente com um vulcão, mostrando o processo de ebulição e os componentes químicos de uma base e ácido que são substâncias perigosas que acabam sendo neutralizadas sendo total ou parcial. Na construção do vulcão usaremos alguns materiais químicos e materiais de fácil coleta.
Introdução:
Este trabalho está relacionado com algumas reações químicas que a maquete de vulcão estará demonstrando ao público, onde estaremos explicando alguns processos em que um vulcão pode entrar em ebulição.
Justificativa e Motivação:
 Resolvemos fazer este projeto por várias razões uma delas é que como é a 2° amostra cientifica da escola gostaríamos mostrar algo que chama-se a atenção do público e que poderia estar envolvida na matéria de química mostrando os vários tipos de reações que a ebulição do vulcão pode mostrar, ajudando os alunos a compreenderem melhor sobre esta matéria. Além disso, mostraremos os vários lugares que são cercados por vulcões, os desastres, causas e conseqüências que ele pode trazer para a sociedade e o que fazer quando um vulcão entrar em erupção, quais os lugares que eles devem procurar numa situação dessas.
Objetivo:
Nosso objeto é mostrar e orientar os que alunos que qualquer reação química pode ser invertida através de uma reação de análise, e que algumas reações podem ser reversíveis. Além de mostrar os tipos de vegetação que habitam perto de um vulcão, e as cidades que se encontram no mesmo deslocamento.
Objetivo Geral:
Mostrar as reações químicas que a ebulição de um vulcão pode trazer.
Objetivos Específicos:
As causas que um vulcão pode trazer a sociedade,
As vantagens e desvantagens de ter por perto,
E os tipos de reações químicas encontradas no experimento,
Materiais e Métodos:
Metodologia:
Não temos as datas certas em mente, até porque a data de apresentação do trabalho esta marcado para maio sendo que ano passado foi realizado em uma data superior, mas colaremos mesmo assim em tópicos sem data.
Neste dia foi nossa primeira reunião para escolhermos nossa experiência
Preenchemos todos os dados para a ficha de avaliação técnica
Criamos e o diário de bordo e mostramos a nossa orientadora sobre tudo o que fizemos até o dia de hoje
Não precisamos comprar os materiais, pois tudo o que necessitamos para o trabalho já tínhamos em mãos
O nosso trabalho ainda está em construção, está quase completo precisamos dar alguns acabamentos até o dia previsto de entrega e apresentação
Materiais:
- Copo de iogurte vazio
- Barro
- Tintas
- Bicarbonato de sódio
- Colher de chá
- Colher de sopa
- Corante alimentar vermelho
- Detergente
- Vinagre
1. Molda o barro à volta do copo de iogurte vazio em forma de cone vulcânico. Deixa secar bem o barro e pinta-o a gosto para que parecesse um vulcão.
2. Coloca duas colheres de chá de bicarbonato de sódio no copo que agora é a chaminé do vulcão. 
3. Deita umas gotas de corante alimentar e de detergente dentro do copo vulcão. 
4. Faz agora a contagem decrescente do dez até ao zero e deita uma colher de sopa de vinagre dentro do copo vulcão: observa-o a entrar em erupção!
Resultados Esperados:
O que pode se esperar deste trabalho é uma grande avaliação sobre o grupo abordando vários assuntos que não são tão julgados nos dias atuais e quais são suas funções, causas etc.
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