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resumo 
 
 

O presente trabalho propõe-se divulgar e sensibilizar para a importância dos 
minerais e rochas nas sociedades actuais, com principal enfoque na 
valorização dos minerais na saúde humana. A obra é composta por uma 
pesquisa bibliográfica em torno da importância dos minerais na sociedade e 
pela criação, aplicação e análise de um jogo sobre Geologia. Finalmente, 
elaborou-se uma reflexão final de toda a obra. 
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abstract 
 

The propose of this work is to divulge and to sensibilise for the importance of 
minerals and rocks in the present societies, with main incision in the valuation 
of minerals in the health human being. The workmanship is composed for a 
bibliographical research around the importance of minerals in the society and 
for the creation, application and analysis of a game on geology. Finally, was 
elaborated a final reflection about the workmanship. 
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 CAPÍTULO I – Enquadramento da investigação 

I.1. Introdução 

“Os que não conhecem o tormento do desconhecido não podem ter a alegria da descoberta.” 

(Claude Bernard) 

Assim se referia Claude Bernard à necessidade intrínseca do ser humano de valorizar o 

seu conhecimento, enriquecer o seu processo de auto-formação. Torna-se determinante nos 

âmbitos pessoal e profissional promover o auto-conhecimento para a melhoria da prática 

profissional. A realização de uma tese de mestrado é sempre valorizadora sobretudo numa 

perspectiva de necessidade de enriquecimento pessoal, profissional e de materialização social. 

Nesta perspectiva, é da responsabilidade de todos os cidadãos inovar, inovando-se, 

orientar-se, orientando. Mais crucial se torna ainda, este processo na formação do professor. 

Este, com a responsabilidade que lhe é reconhecida na construção do conhecimento dos 

indivíduos faz dele elemento fundamental. É desta necessidade de dar respostas significativas 

à envolvente escolar, que se reflectirá na sociedade, que o processo de formação contínua do 

professor é essencial. 

Para a concretização desta tese foram determinantes dois factores: a vontade de 

aprofundar conhecimentos em áreas que não foram significativamente estudadas ao longo 

dos planos de estudo anteriores, bem como a necessidade de ajudar a colmatar uma falha ao 

nível do ensino das Ciências da Terra, onde não é devidamente analisada a importância das 

rochas e dos minerais nas sociedades actuais. Esta transmissão parece-me pouco reforçada, o 

que contribui para uma baixa valorização da Natureza, às vezes com prejuízos e 

consequências directas na destruição do património natural. Não há, nos manuais escolares 

referências directas à importância e necessidade absoluta do Homem em relação aos recursos 

minerais. Esta necessidade passa por situações tão básicas como alimentação ou construção. 
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Os minerais estão por toda parte – nas ruas, nas casas, até no organismo humano – e são 

usados pelo Homem desde o início da civilização. Na Pré-História, rochas duras eram 

utilizadas para fabricar flechas, armas e utensílios. Depois de experimentar outros minerais, 

o Homem descobriu os metais, que, por serem menos quebradiços, passaram a ser mais 

utilizados. Desde então, os minerais têm sido usados das mais diferentes formas. 

É inconcebível a vida actual sem o recurso às rochas e seus constituintes. Desta forma, 

não serão os cidadãos mais conscientes os melhores informados? Não será crucial, numa 

visão de desenvolvimento sustentável, alertar as consciências para um uso inteligente dos 

recursos não renováveis à escala do ser humano e das civilizações? 

O reconhecimento da importância dos minerais na nossa vida e no desenvolvimento 

das sociedades interfere directamente com as questões de gestão dos recursos. Desta forma, 

não é por acaso que hoje em dia estão na linha da frente do poder económico, as situações 

de gestão sustentável.  

Por tudo isto, nesta tese concebeu-se um jogo que poderá servir como elemento de 

transmissão de conhecimentos, deste “saber de Terra feito”, que torna essencial este 

desenvolvimento consciente. 

A elaboração desta tese apresenta-se como uma contribuição para a resolução da 

problemática da ineficiência do reconhecimento da importância das Ciências da Terra. A 

pertinência deste tema não pode ser simplesmente abordada em tempos tardios do 

desenvolvimento do indivíduo. 

Torna-se assim relevante a proposta de divulgação de temas tão ignorados entre nós 

como sejam os minerais, as rochas e os seus elementos constituintes. Não tanto numa 

perspectiva de ciência estanque mas numa visão de dependência total da Natureza que nos 

rodeia. 
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I.2. Enquadramento do estudo 

Esta tese insere-se no plano de trabalho para a realização da dissertação do Mestrado 

em Minerais e Rochas Industriais, do Departamento de Geociências, da Universidade de 

Aveiro. 

A omnipresença dos minerais na vida da sociedade actual é enorme. Os minerais estão 

presentes em tudo e todos, assumindo cada vez mais um papel central. Dependemos de 

materiais como britas, cantarias, rochas ornamentais e industriais, areias para o vidro, argilas 

para a cerâmica, margas para o cimento, sal-gema na indústria química, minerais como o 

ferro, cobre, chumbo, zinco, nas diversas metalurgias, combustíveis fósseis e nucleares, águas 

subterrâneas, entre outros. 

Independentemente desta dimensão, a Geologia e consequentemente os seus dois 

componentes, rochas e minerais, têm também uma dimensão cultural ao dispor do cidadão. 

Os minerais e o seu conhecimento valem por si, pelo que nos podem transmitir acerca da 

génese e evolução das rochas, da litosfera, do planeta Terra. Sobre muitos deles assenta 

grande parte da vida económica e social do Homem, estando portanto entre os parâmetros 

que condicionam e explicam a História e a Pré-História. Foram o ouro, o cobre e o estanho 

as motivações da presença na Península Ibérica de fenícios, cartagineses e romanos, 

espanhóis que, na América Latina fizeram pilhagem de ouro e prata.  

Como refere Galopim de Carvalho, no livro “Introdução à Geologia”, o nome das 

próprias localidades em diferentes partes do planeta advém da presença de determinados 

elementos. Ferrarias é um topónimo vulgar de norte a sul do país e Argentina tem o seu 

nome derivado do latim argenta, que significa prata. Almada, junto a Lisboa e Almadéne, em 

Espanha querem dizer “a mina”. No Brasil, nomes como Minas Gerais, Ouro Preto, 

Diamantina, Cristalina, Quadrilátero Ferrífero, entre outros evocam igualmente a 

importância dos minerais na vida dos povos e das nações.  

O interesse e a curiosidade do Homem relativamente aos minerais desde sempre têm 

permitido a melhoria das condições de vida bem como o desenvolvimento das 

potencialidades físicas da Terra. 
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A utilização intensiva do sílex, quartzo, calcedónia, jade, entre outros, como matérias-

primas no fabrico de utensílios e de objectos de adorno e votivos demonstra que o Homem 

pré-histórico os procurou sistematicamente e que, portanto, lhes dedicou tratamento 

racional, ainda que primitivo, mas que se pode considerar como um esboço de atitude 

científica. O fabrico de objectos em ouro, cobre, bronze e ferro mostra que as primeiras 

civilizações pesquisaram, exploraram e transformaram os respectivos minérios. Os pigmentos 

à base de óxidos de ferro (os ocres vermelho e amarelo, respectivamente hematite e limonite) 

e de manganês (preto, pirolusite) e de outros minerais usados nas pinturas rupestres do 

Paleolítico superior e sobre os corpos dos seus protagonistas permitem idêntica conclusão. 

Fala-se, assim, da Idade da Pedra, Idade do Cobre, Idade do Ferro. Os babilónicos e os 

celtas praticaram prospecção e extracção de minerais. Os chineses faziam furos (sondagens) 

para a extracção de um líquido combustível dois séculos antes da nossa era, líquido esse que 

mais tarde seria conhecido por petróleo.  

Nesta perspectiva de total dependência em relação à Geologia envolvente, torna-se 

necessário e fulcral adquirir uma atitude conhecedora e integrante da Geologia. Assim, 

torna-se essencial o conhecimento dos conceitos numa perspectiva de compreensão, relação 

e aplicação na vida quotidiana. 

I.3. Objectivos do estudo 

O conjunto de trabalhos desenvolvidos nesta tese de mestrado tem como objectivo, 

primeiro, o compêndio de algumas das influências da Geologia na saúde e bem-estar 

humanos. Assim, procurou-se abarcar os principias elementos químicos e mineralógicos que 

influenciam a saúde humana bem como as consequências e patologias a eles associados. O 

motivo principal prende-se com a formação da mestranda, licenciada em Biologia e 

Geologia. 

O segundo objectivo diz respeito ao desenvolvimento e implementação de uma 

estratégia para a comunicação e desenvolvimento de atitudes críticas dos cidadãos face à 

Geologia e à sua importância. Uma sociedade informada é uma sociedade desenvolvida e em 

crescimento. 
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A necessidade de reconhecimento da importância da Geologia na vida vegetal, animal 

e, sobretudo humana, coloca esta ciência em lugares precursores de interesse. Este, não 

apenas académico, permite a reestruturação de pensamentos e de atitudes. Desta forma, 

desenvolveu-se um jogo sobre Geologia, onde são formuladas questões de diferentes áreas da 

Geologia, que foi aplicado a duas turmas do 3º ciclo. 

I.4. Organização do trabalho 

O trabalho encontra-se dividido em três partes: uma primeira, diz respeito à 

investigação desenvolvida em torno da importância dos minerais na sociedade e sobretudo 

ao nível da sua influência na saúde do Homem. Nestes capítulos encontram-se os conteúdos 

teóricos, depois referenciados no jogo, nomeadamente ao nível da importância dos minerais 

na saúde e vida dos seres humanos. 

A segunda parte corresponde à criação, aplicação e análise de um jogo sobre Geologia 

a alunos do ensino básico. Nesta fase, perante a necessidade de se criar uma estratégia de 

transmissão e de reconhecimento da importância da Geologia, desenvolveu-se um jogo de 

tabuleiro denominado “ Calhaus na Cabeça”. Concluída a sua criação, este jogo foi aplicado 

em duas turmas: uma do 7º ano e uma outra do 9º ano. Às duas foi aplicado um 

questionário, quer no início quer no final do jogo. Nesta fase faz-se ainda a descrição do 

momento de aplicação do jogo: analisam-se as posturas, atitudes e interesse pelo assunto. 

Posteriormente analisou-se quer a estratégia adoptada, quer as respostas dos alunos aos 

questionários, verificando a existência ou não de uma melhoria nos conhecimentos e um 

interesse superior pela Geologia. 

A última parte diz respeito à reflexão final desenvolvida relativamente à investigação 

realizada bem como ao jogo criado, a sua aplicação e os resultados obtidos. Também é feita 

uma breve análise das organizações curriculares e dos programas dos 1º, 2º e 3º ciclos do 

Ensino Básico em vigor em Portugal. Ao nível dos 2º e 3º ciclos essa análise é apenas da 

disciplina de Ciências da Natureza e Ciências Naturais, respectivamente. 
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CAPÍTULO II - Importância dos minerais e sua influência na saúde humana   

A omnipresença dos minerais torna-os irremediavelmente fulcrais no processo de 

desenvolvimento do Homem e consequentemente da sociedade. Muitos dos avanços 

tecnológicos fazem-se à custa de descobertas na área da Geologia, no processo de formação 

dos minerais e rochas, no desenvolvimento sustentável.   

II.1. – Formas naturais de exposição: ingestão, absorção ou contacto dermal e 

inalação      

O Homem, inserido na sua envolvente geológica, é necessariamente reflexo desse 

conjunto geológico. A sua exposição é enorme e auferida pelos diversos órgãos do seu corpo. 

Estes registam todas as modificações que ocorrem no meio natural e determinam a própria 

saúde dos indivíduos.  

As rochas sofrem constantemente processos erosivos que contribuem para a libertação 

dos seus minerais e dos seus elementos químicos. Estes podem ser recristalizados em 

minerais neo-formados, adsorvidos em minerais argilosos, incorporados em óxidos e 

hidróxidos, precipitados ou postos em solução. 

 Quando solubilizados, ou passam para o solo e são levados a águas de sub-superfície 

ou são transportados por drenagem. No solo, estando solubilizados, podem ser assimilados 

pelas raízes das plantas, entrando na cadeia alimentar (figura 1). "Os povos crescem e 

morrem com o seu solo".  

Os minerais também entram na cadeia alimentar quando levados em solução pela 

drenagem e assimilados pelos seres aquáticos. Estes são posteriormente ingeridos pelo 

Homem. 
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Figura 1 – Ciclos dos elementos até alcançarem as cadeias alimentares, não 

considerando poluições antrópicas (Scarpelli, 2003). 

A água potável também reflecte a composição das rochas do substrato, contribuindo 

para a assimilação de diferentes elementos.  

Além da ingestão, a exposição humana aos minerais pode fazer-se por inalação. O ar 

que diariamente respiramos contém inúmeras poeiras que, quando inaladas em excesso 

contribuem para o desenvolvimento de patologias. Os materiais inalados podem ficar retidos 

nos pulmões, especialmente as poeiras, o que tem graves consequências para a saúde, devido 

às trocas gasosas que ocorrem nos pulmões e à circulação sanguínea, podendo, por inalação, 

atingir qualquer parte do organismo. 

Há ainda a considerar uma terceira forma de exposição, o contacto dermal ou 

absorção, quando há uma exposição mais directa e prolongada a inúmeros minerais. A 

epiderme exclui eficientemente a água, as partículas sólidas, as espécies químicas inorgânicas 

e as substâncias de alto peso molecular. No entanto, é permeável a substâncias lipossolúveis e 

alguns compostos organo-metálicos. Embora a pele constitua uma barreira do organismo 

contra as agressões exteriores, sucede que algumas substâncias podem-na danificar e, em 

consequência, abrir passagem, para esses e outros materiais, para o interior do organismo. 
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II.2. – Processos naturais 

II.2.1. – Geologia médica                                                                                               

“ Qualquer pessoa que deseje investigar correctamente a medicina, deve prosseguir 

assim… devemos também considerar a qualidade das águas, porque enquanto diferem uma 

das outras no gosto e peso, diferem também muito na qualidade.” (Hippocrates, 460-377 

A.C.)  

A citação de Hippocrates, médico grego do período clássico, mostra que a ideia de que 

a saúde e o “lugar” estão relacionados é muito antiga. O conhecimento de doenças animais 

específicas tem também uma origem antiga, sendo já encontradas em escritos chineses do 

século III a.C.. Com o desenvolvimento científico, muitas das relações previamente 

desconhecidas das causas começaram a ser compreendidas e um novo campo científico 

surgiu e desenvolveu-se: a geologia médica. A compreensão do papel das rochas, solos e águas 

subterrâneas no controlo da saúde humana e animal implica uma concertação 

interdisciplinar de mineralogistas, geoquímicos e médicos, entre outros. 

Assim, pode definir-se geologia médica como a ciência multidisciplinar que trata a 

relação entre factores geológicos e saúde no Homem e animais e a compreensão da 

influência dos factores ambientais na distribuição geográfica de tais problemas de saúde 

(Olle Selinus). É de salientar que os factores geológicos podem ter origem natural ou serem 

resultado da acção antrópica. 

Uma das mais antigas documentações de geologia médica foi fornecida por Marco 

Polo, que deixou Veneza, em 1271 para ir para a China. Em 1275, chegou à residência de 

verão de Kubai Klan. Este empregou Marco Polo como seu emissário, numa província 

chinesa. “Ao fim de 10 dias alcança uma província chamada Su-Chau… os viajantes que 

passam este caminho não se arriscam a ir para estas montanhas com nenhuma besta, excepto 

as do país, porque há uma erva venenosa que ali cresce e que provoca nos animais que dela 

se alimentam a perda dos cascos; mas os cavalos do país reconhecem esta erva e evitam-na.” 

Marco Polo relatou que poderia apenas usar cavalos locais nas áreas montanhosas e não os 

seus cavalos europeus. Porém, não sabia que os seus relatórios eram de origem geomédica. 
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Entretanto, sabe-se agora que as áreas descritas contêm índices elevados de selénio e os 

sintomas dos animais doentes mostram que estiveram afectados por envenenamento com 

selénio. 

O mais recente interesse por esta área pode situar-se no século XIX e a percepção de 

que quantidades minúsculas de muitos elementos inorgânicos eram necessários para uma 

boa saúde mas que seriam prejudiciais quando usados em excesso. Uma das primeiras 

conexões era o iodo ambiental, o bócio e o cretinismo humanos: ambientes oceânicos 

antigos têm pouco iodo no solo e este pode agravar a influência de outras substâncias. Na 

primeira metade do século XX a ligação entre o flúor na água potável e a protecção de cárie 

dentária, levou à adição de flúor nas águas em muitas regiões. 

II.2.2. Elementos: simultaneamente essenciais e potencialmente tóxicos      

 “ Todas as substâncias são venenosas; não há nenhuma que não seja um veneno. A dose certa 

diferencia um veneno de um remédio.” (Paracelso, 1493-1541) 

O planeta Terra é a ultima fonte de elementos. Estes são ubíquos na litosfera e 

heterogeneamente distribuídos, ocorrendo em diferentes formas químicas. Todos os 

elementos conhecidos estão presentes em alguma concentração em todo o ambiente, nos 

humanos, outros animais, plantas e os seus efeitos benéficos ou prejudiciais estão presentes 

desde o início da evolução. Muitos destes são essenciais para a saúde dos seres vivos em 

pequenas quantidades, sendo introduzidos no corpo humano na sua dieta (alimento e água) 

e pelo ar que respira.  

Por processos erosivos (químicos e físicos) as rochas deterioram-se para formar solos, 

onde se desenvolve a agricultura e a pastorícia. Os cursos de água, que atravessam as rochas e 

solos, como parte do ciclo hidrológico, e muitas das poeiras e gases atmosféricos têm uma 

origem geológica. Por este motivo, através da cadeia alimentar e da inalação de poeiras e 

gases atmosféricos, há uma ligação directa entre a geologia e a saúde humana.  

Estes mesmos elementos, essenciais à manutenção da vida, em doses elevadas podem 

ser prejudiciais. A sua falta ou excesso podem gerar graves distúrbios. Por outro lado, 
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elementos que não sendo prejudiciais em pequenas quantidades podem-no ser quando em 

excesso. 

Estes elementos não estão, no entanto, totalmente disponíveis para o Homem e são 

controlados por diferentes factores, nomeadamente a geodisponibilidade, difusibilidade, 

mobilidade ou biodisponibilidade. 

II.2.3. Disponibilidade geológica dos elementos químicos ou geodisponibilidade  

 Por geodisponibilidade entende-se a porção do conteúdo total de um elemento ou 

composto, parte de um material geológico que pode ser libertada à superfície ou próximo 

desta, por processos mecânicos, físicos ou biológicos. O grau de geodisponibilidade de um 

elemento numa rocha depende da susceptibilidade dessa rocha à erosão e à abundância dos 

minerais que o contêm, além de uma série de outros factores, como a topografia, o clima, a 

porosidade e a permeabilidade das rochas e a estrutura geológica. Por outro lado, a 

susceptibilidade à alteração é função das propriedades dos minerais (tipos, solubilidades, 

dimensões, textura, impurezas etc.) e da geoquímica das águas (pH e potencial de redox, 

concentrações iónicas, especiações atómicas, ligações cinéticas, entre outros).  

II.2.4. Difusibilidade dos elementos químicos    

Por difusibilidade entende-se o grau de dispersão dos elementos por acção de processos 

físicos. É controlada pela geodisponibilidade, tendo em conta as características dos minerais 

(dimensões, formas, densidades), dos agentes erosivos (clima, topografia) e de transporte 

(ventos, sedimentos de fundo, sedimentos em suspensão).        

II.2.5. Mobilidade dos elementos químicos           

Por mobilidade de uma espécie química entende-se a capacidade de permanecer em 

solução aquosa após a sua dissolução. É controlada fundamentalmente por processos 

químicos e bioquímicos, a partir das reacções com as rochas, sendo influenciada pelas 

características físico-químicas das soluções e das relações iónicas. A mobilidade dos 
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elementos quanto ao seu potencial iónico (carga e raios iónicos) nos ambientes superficiais 

encontra-se representada na figura 2. 

 

Figura 2 - Mobilidade dos elementos químicos em ambientes superficiais, em função 

da carga e do raio iónico ( adaptado de Cortecci, 2002). 

II.2.6. Biodisponibilidade dos elementos químicos       

Por biodisponibilidade entende-se a porção de uma espécie química que está 

disponível para ingestão, inalação ou assimilação por um organismo vivo. Normalmente 

representa uma parte pequena da quantidade inicialmente contida no material geológico, 

sendo função da geodisponibilidade, da difusibilidade e da mobilidade da espécie química, 

além de características do organismo vivo (figura 3). A biodisponibilidade é um pré-requisito 

mas não é determinante para um elemento causar toxicidade, a qual somente pode ser 

proclamada após documentação de efeitos negativos nas funções biológicas dos organismos 

receptores.  
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Figura 3 – Conexões e relações entre concentrações dos elementos em materiais 

geológicos e potenciais efeitos tóxicos sobre os organismos (adaptado de Cortecci, 2002). 

No conceito de biodisponibilidade é de considerar três factores: factores geoquímicos, 

químicos e biológicos.                        

II.2.7. Biodisponibilidade e factores de controlo                                                        

II.2.7.1. Factores geoquímicos    

Raramente são comprovadas relações não ambíguas entre a concentração total de 

metais no ambiente e nos alimentos e a concentração total de metais nos organismos vivos. 

Consequentemente, a biodisponibilidade dos elementos não é função somente da sua 

concentração nos materiais geológicos, mas que essa concentração representa o limite 

superior de biodisponibilidade. Análises comparadas de metais e outros elementos em 

sedimentos, águas e tecidos biológicos mostram que a assimilação e a acumulação por 
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plantas e animais podem variar consideravelmente de um ambiente para outro. Estudos de 

impactos ambientais de pilhas, com As, Pb, Cu, Zn e Cd, mostrou em alguns casos fracas 

correlações entre teores altos dos metais nos excedentes e teores baixos em animais selvagens 

que vivem nesses locais, enquanto em outros casos houve clara correlação entre os teores dos 

resíduos e os teores em animais e plantas.  

A formação de sais minerais pode favorecer bastante a biodisponibilidade dos metais. 

A formação de sais de chumbo é um exemplo, em que a disponibilidade aumenta na 

seguinte ordem:  

Pb-carbonato e Pb-oxalato > Pb-acetato > Pb-sulfeto e Pb-sulfato  

Em consequência, a sequência de biodisponibilidade pode diferir relativamente à 

geodisponibilidade, à difusibilidade e à mobilidade de um elemento químico em particular. 

A biodisponibilidade dos metais ingeridos pelas pessoas e pelos animais é função das 

características de solubilidade do mineral ou da substância que os contém. Todavia, a 

cinética de solubilização de um composto específico no aparelho digestivo pode ser diferente 

da observada em laboratório.  

II.2.7.2. Factores químicos     

A composição química das águas e as propriedades específicas dos elementos químicos 

condicionam a sua biodisponibilidade química para os organismos animais e vegetais e, 

indirectamente, para o Homem. A biodisponibilidade dos catiões, como Al, Cd, Pb e Hg, é 

maior em águas ácidas que em águas básicas. Assim, nos solos a biodisponibilidade varia 

inversamente com a variação de pH. O pH ácido favorece, além da dissolução dos minerais, 

a manutenção em solução de iões simples, mais facilmente absorvíveis pelos organismos que 

os complexos iónicos. Ao contrário dos catiões, os metais na forma aniónica (por exemplo, 

MoO4-) são mais disponibilizados em meio básico.  

A dureza da água, essencialmente controlada pelo conteúdo de cálcio e magnésio, 

também influencia sensivelmente a biodisponibilidade e eventualmente a toxicidade dos 

elementos químicos. Em geral, os metais tornam-se mais tóxicos em águas pouco duras, com 
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menos de 75 mg/L de Ca + Mg, provavelmente devido a que, com baixas concentrações de 

cálcio se verifica um aumento da permeabilidade da membrana celular para os outros 

catiões. O estado de oxidação é também importante, como no caso dos iões molibdnato (VI) 

e cromato (VI), os quais são muito mais tóxicos que os iões Mo (II) e Cr (III), e do As, cuja 

toxicidade aumenta em função do estado de valência: As (0) < As (III) < As (V).  

Como já foi mencionado anteriormente, os efeitos da dieta química sobre o estado de 

saúde não dependem tanto e somente da geodisponibilidade dos elementos mas 

particularmente da biodisponibilidade e, em particular, da especiação pela qual um elemento 

se coloca disponível ao organismo receptor. As formas químicas e físicas (especiação) de um 

elemento, seja na água, nos sedimentos ou nos solos, depende de uma série de factores 

ambientais, como o pH, as condições redox, a tipologia e a disponibilidade de agentes 

complexantes, a formação de complexos e a actuação de processos biogeoquímicos. Nos 

solos e nos sedimentos, as concentrações dos metais são maiores nas partículas sólidas que 

na água intersticial. Nesses sólidos, os metais ocorrem nas seguintes formas: adsorvidos em 

argilas, óxidos e hidróxidos, em complexos orgânicos (quelatos), dispersos na rede cristalina 

de minerais primários e secundários e incluídos em restos biológicos e compostos 

inorgânicos amorfos. As relações entre a especiação química e os processos de transferência 

de massa encontram-se representados na figura 4. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 -Formas de ocorrência dos elementos químicos nas interacções entre soluções e 

meio sólido ( adaptado de Cortecci, 2002). 
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II.2.7.3. Factores biológicos        

Entre os factores biológicos próprios do organismo humano, a concentração e o tempo 

de exposição, a capacidade de assimilação, a presença de outros metais, a idade e o estado de 

desenvolvimento têm funções muito importantes na definição da biodisponibilidade de um 

elemento em especial. As formas naturais de exposição do Homem compreendem a inalação, 

a ingestão e a absorção através da pele. O tempo de permanência no corpo humano varia 

conforme os elementos. O chumbo é particularmente tóxico nas crianças, que o assimilam 

muito mais rapidamente que os adultos. Ao contrário, a acumulação de cádmio no corpo 

humano é gradual e chega a alcançar uma grande concentração nos adultos. As partículas 

atmosféricas podem ser pequenas (< 2,5 μm) ou grandes (>2,5 μm) sendo que em ambientes 

de actividade antrópica são geralmente pequenas. No caso de partículas de diâmetro inferior 

a 0,05 μm, os pulmões humanos retêm cerca de 90% delas e absorvem quase 100% do 

chumbo nelas contido. 

A toxicidade de um elemento pode depender de seu estado de oxidação. O exemplo 

clássico é o do Cr (VI), muito mais tóxico que o Cr (III) e que chega ao Homem pelos 

alimentos. A inalação de pó contendo Cr pode levar à formação de cancro bronquial e o 

risco é sensivelmente maior no caso de exposição ao Cr (VI). A biodisponibilidade dos 

metais pode ser activada em complexos com moléculas orgânicas, como no caso do Pb-

tetraetil e do metil-Hg, ambos solúveis nas membranas celulares.  

Ao nível do organismo, a biodisponibilidade e a reacção aos metais podem ser 

influenciadas por interacções com outros elementos. Assim, a assimilação de chumbo é 

maior em pessoas cuja dieta é pobre em cálcio, ferro ou fosfatos; a assimilação de zinco reduz 

a assimilação de cobre, mas protege contra a toxicidade de cádmio e chumbo. Uma dieta 

pobre em fosfato favorece a toxicidade do alumínio, que normalmente não é um elemento 

tóxico para o homem.  

De um modo semelhante, também têm influência a idade e o estado de 

desenvolvimento da pessoa. Por exemplo, o nível de chumbo no sangue diminui durante a 

adolescência, enquanto o elemento é depositado nos ossos. Na menopausa, o nível vai 
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aumentando, simultaneamente ao aparecimento de osteoporose, por desmineralização dos 

ossos. Muitos metais têm acção negativa durante o desenvolvimento fetal: o chumbo e o 

mercúrio podem transferir-se da placenta para o feto, mas não o cádmio, que é 

selectivamente bloqueado pela placenta.  
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CAPÍTULO III – Relações geomédicas – minerais e patologias associadas  

III.1. Introdução  

O papel da Geologia em investigações epidemiológicas no campo vegetal, animal e 

sobretudo humano, é cada vez mais proeminente. Nesta investigação estão envolvidas outras 

disciplinas, desde a química à pedologia, da botânica à zoologia, da microbiologia à ciência 

veterinária.  

Nem sempre é possível estabelecer correlações seguras e a pesquisa no campo da 

geomedicina tem um papel importante contribuindo para as decisões que as autoridades de 

saúde devem tomar em áreas de risco, a fim de reduzir a exposição da população a elementos 

químicos potencialmente perigosos. Existem relações confirmadas entre a geoquímica e a 

saúde, como as que envolvem os elementos iodo, flúor, arsénio entre outros. É de salientar, 

mais uma vez, a estreita fronteira entre o necessário e o tóxico, uma vez que a mesma 

substância pode ser essencial e tóxica: “Tudo é veneno, nada é veneno. É tudo uma questão 

de dosagem.”.       

  III.2. Elementos importantes em pequenas quantidades        

"Os elementos traço são mais importantes para a vida que as vitaminas. São mais críticos 

porque não podem ser sintetizados mas têm que ocorrer no ambiente em gamas de concentração muito 

limitadas. Representam o sol surgindo sobre a terra e o mar e sem ele a vida cessaria.” (da Crounse, 

1983) 

Como é referido, uma dieta adequada implica uma ingestão diária de muitos 

elementos químicos. A tabela I, apresenta as doses diárias recomendadas segundo a USRDA 

(United States Recommended Daily Allowances) e a acção biológica dos elementos mais 

recomendados para uma boa saúde. 
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Elemento USRDA Acção Biológica 

Ca - cálcio 
800 – 

1.200 mg 

Necessário para fortalecimento de ossos e dentes. Usado nos 

mecanismos de contracção e relaxamento muscular, na coagulação 

do sangue, na regulação da permeabilidade celular e na transmissão 

de impulsos nervosos. 

Cl - Cloro 
750 – 

3.600 mg 

Presente sobretudo na forma iónica. Necessário para o balanço 

hídrico e controlo da pressão osmótica. Participa na digestão e na 

assimilação dos alimentos. 

Cr- 

Crómio 

50 – 200 

μg 

Importante para o metabolismo dos açúcares. Sintomas de falta 

de crómio (intolerância a glicose, resistência à insulina, crescimento 

lento, neuropatia periférica, redução da fertilidade dos 

espermatozóides) são encontradas em crianças desnutridas e 

indivíduos com diabetes. 

Cu -Cobre 
1,55 – 3 

mg 

Essencial para o metabolismo energético, sendo componente de 

enzimas oxidantes. Necessário para a síntese da hemoglobina, para 

funções neuro-cerebrais e para queratização e pigmentação da pele e 

do cabelo. Sintomas de falta de cobre são osteoporose, deficiência 

de glóbulos brancos e a redução de defesa imunológica. 

F - Flúor 
1,5 – 4 

mg 

Presente nos ossos e nos dentes. Evita cárie dentária e 

osteoporose. 

I -  Iodo 150 μg 

Presente sobretudo na tiróide e como constituinte da hormona 

tiroidal. Necessário para controlo da temperatura corporal, o 

metabolismo, a reprodução e o crescimento. 

Fe - Ferro 
10 – 15 

mg 

Constituinte da hemoglobina e da mioglobina (molécula que fixa 

e transporta oxigénio no sangue e nos tecidos) e de complexos 

enzimáticos. Necessário para a geração de energia a nível celular e 

para a integridade do sistema imunológico. 

Mg 

Magnésio 

280 – 

350 mg 

Presente principalmente nos ossos. Participa no mecanismo de 

contracção muscular e é indispensável para a acção de numerosas 

enzimas. 
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Mn 

Manganês 
2 – 5 mg 

Promove o crescimento, o desenvolvimento e as funções 

celulares. É parte integrante de ossos e cartilagens e factor essencial 

nas reacções enzimáticas que envolvem os metabolismos proteico, 

lipídico e glucídico. 

Mo 

Molibdénio 

75 – 250 

μg 

Constituinte de enzimas que participam de importantes reacções 

de óxido-redução (oxidação de aldeídos e outros). De certa forma, o 

papel do Mo é análogo ao do Mn. 

P - Fósforo 
800 – 

1.200 mg 

Essencial para boa saúde dos ossos e produção de energia. 

Participa de quase todas as reacções químicas que ocorrem no 

organismo. 

K -Potássio 
2.000 – 

3.500 mg 

Regula o balanço dos fluidos corpóreos. Actua também nas 

contracções musculares e na transmissão de impulsos nervosos. 

Se -Selénio 
55 – 70 

μg 

Tem papel importante na prevenção de algumas doenças 

cardiovasculares e neoplasias. Evita oxidação por radicais livres, 

retardando o processo degenerativo de envelhecimento. 

Na - Sódio 
500- 

2.400 mg 

Tem papel importante na manutenção do equilíbrio hidrossalino 

do organismo. Actua na transmissão dos impulsos nervosos e no 

transporte dos metabolitos. 

Zn - Zinco 
12 – 15 

mg 

Ocorre em todos os tecidos corpóreos, em particular em ossos, 

músculos e pele. Protege o fígado de danos químicos. Necessário 

para integridade do sistema imunológico. Regula o crescimento. 

Tabela I – Doses diárias recomendadas para a boa saúde de uma pessoa adulta 

(USRDA (United States Recommended Daily Allowances)). 

Destes elementos, alguns têm associadas patologias graves, resultado de dosagens 

indevidamente estabelecidas, quer por excesso como por defeito.      

       III.2.1. Flúor – Fluorose      

O ião flúor (F
-

) é essencial para a saúde humana, principalmente para a boa 

preservação de ossos e dentes. Não obstante, quando ingerido em excesso provoca uma série 
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de sintomas classificadas como fluorose dental, que torna os dentes manchados e frágeis, e 

fluorose do esqueleto, causador de dores nas costas e no pescoço, e até deformações 

permanentes dos ossos. Por outro lado, a deficiência de flúor aumenta a vulnerabilidade dos 

dentes à cárie. As relações entre a concentração de flúor em água e os problemas sanitários 

estão apresentadas na Tabela II.  

Concentração 

(mg/L) 
Efeitos sobre a saúde 

0,0 Limitações do crescimento 

0,0 – 0,5 Não evita cárie dentária 

0,5 – 1,5 
Evita enfraquecimento dos dentes, com efeitos benéficos 

sobre a saúde 

1,5 – 4,0 Fluorose dental (manchas nos dentes) 

4,0 – 10,0 
Fluorose dental. Fluorose esquelética (dores nas costas e ossos 

do pescoço) 

> 10,0 Fluorose deformante 

Tabela II – Efeitos do ião flúor, dissolvido em água, na saúde humana. 

Diferentemente de outros elementos traço essenciais à boa saúde, o flúor é 

essencialmente ingerido com a água. É esta a razão fundamental da alta incidência de 

fluorose em países como Índia, Gana, Tanzânia, Sri Lanka, Quénia, Senegal e 

principalmente na China, nos quais rochas magmáticas ricas em flúor são abundantes e o 

abastecimento de água é feito através de poços que atingem o nível freático, rico em flúor. 

Nessas regiões a geoquímica do flúor em águas de subsolo tem grande importância social, 

devido à fluorose, cujos efeitos são persistentes e incuráveis. O flúor pode ainda ser 

introduzido no ambiente pelas indústrias (gás freon, fluoretos orgânicos, entre outros) e 

práticas agrícolas (fertilizantes fosfatados podem conter até 3 a 4% de flúor).  

O aspecto mais saliente da geoquímica do flúor é a facilidade com que ele substitui o 

anião hidróxido (OH
-

) nos minerais, inclusive nas hidroxi-apatites (Ca(PO
4
)3OH), que são 

convertidas em flúor-apatites (Ca
5
(PO

4
)3F). As hidroxi-apatites são componentes principais 
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de dentes e ossos, tanto do homem como nos animais. Os dados epidemiológicos são 

dramáticos: mais de 100 milhões de pessoas no mundo sofrem de fluorose, com 40 milhões 

afectadas por fluorose dentária e 2 a 3 milhões de fluorose esquelética, só na China.                                       

III.2.2. Arsénio – Arseniose   

O arsénio está entre os metais mais nocivos à saúde humana, podendo provocar graves 

danos quando absorvido pelo Homem. A toxicidade do arsénio e os seus efeitos sobre os 

organismos vivos são conhecidos desde a antiguidade.  

Na crosta terrestre, o arsénio ocorre naturalmente e pode ser libertado através de 

fenómenos naturais, como o contacto da água dos rios e nascentes com rochas que 

apresentam elevadas concentrações do metal. Estes são essencialmente sulfatos metálicos 

como a arsenopirite, pirite, pirrotite, calcopirite entre outras.  

O arsénio é um elemento químico que ocorre em diferentes estados de oxidação, 

formando vários compostos. Na água pode aparecer nas formas orgânicas e inorgânicas. O 

arsénio ocorre inorganicamente com valência 5, como arsenatos, e valência 3 como 

arsenitos. A forma mais nociva à saúde humana é a inorgânica, sendo o estado de valência 5 

o mais tóxico.  

Uma parte considerável de arsénio é adicionada ao ambiente humano através da sua 

aplicação industrial. Este é usado em insecticidas, conservantes para madeiras, pigmento de 

tinta, papel de parede, banho de peles, aditivos de vidro, composição de remédios (em 

pequenas concentrações) entre outros.  

Porém a maior exposição ao arsénio ocorre no ambiente natural. A elevada 

concentração de arsénio em águas de subsolo, em zonas de geologia rica em arsénio constitui 

uma ameaça para milhões de pessoas. É o caso de Bengala Ocidental. Quando a água surgiu 

nos poços de Bengala Ocidental, na Índia, há uma geração atrás, a população local chamou-  

-lhe “a água do Diabo”. Historicamente, os habitantes usavam a água superficial mas com os 

poços, que vão buscar água a mais de 150 metros de profundidade, os habitantes facilmente 

perceberam a importância e a possibilidade de aumentarem o número de colheitas, vendo os 
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campos irrigados durante todo o ano. Assim, os que falavam em “água do Diabo”, 

rapidamente mudaram de ideias. 

Porém, a água continha elevados níveis de arsénio e para muitos habitantes as 

colheitas saíram muito pior que o imaginado. Em Bengala Ocidental, mais de 400 aldeias 

foram afectadas e o maior envenenamento de arsénio mundial deixou mais de 600 000 

pessoas desfiguradas e perto de uma morte precoce.  

Estudos revelaram que as camadas de rochas sedimentares continham elevados níveis 

de arsénio, sobretudo pirite que contaminou muitos poços. A grande densidade demográfica 

levou a um intenso bombeamento das águas do sub-solo, causando uma diminuição do nível 

freático das águas e intensificação da intemperizaçao dos cristais de pirite que ficaram acima 

do nível freático (figura 5). Isso levou à contaminação das águas do sub-solo.  

Figura 5 - Diminuição do nível freático das águas e intensificação da intemperizaçao dos 

cristais de pirite que ficaram acima do nível freático. (Scarpelli, 2003). 

 Incidentes sobre a contaminação de arsénio em águas subterrâneas e o consequente 

estado de saúde das pessoas têm sido extensamente relatados também em outras zonas 

(figura 6). O incidente de contaminação de arsénio nos poços de Taiwan (1961-1985) causou 

uma doença designada de Blackfoot.  

Problemas similares foram relatados em Antofagasta, Chile, onde, durante os anos 

entre 1959-1979, a grande maioria das pessoas bebia água com elevados níveis de arsénio. O 

envenenamento crónico por arsénio é também relatado em algumas partes da região 

Lagunera, no México. A concentração do arsénio nas águas era de 0,41 mg/l. Também na 
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Argentina incidentes similares foram relatados em 1955. Muitos outros pequenos incidentes 

são relatados em muitas outras partes do Globo. 

Figura 6 - Exemplos de casos de contaminação de arsénio. (W. Scarpelli, 2003). 

A WHO (World Health Organization – Organização Mundial da Saúde), órgão das 

Nações Unidas, recentemente reduziu o valor máximo aceitável para arsénio em água potável 

de 50 ppb para 10 ppb, reconhecendo a sua alta toxidade para o Homem. Os sintomas de 

envenenamento por arsénio são os seguintes: conjuntivite, melanose, despigmentação e 

queratose (feridas) (figura 7). São também relacionados ao arsénio os tumores na bexiga, no 

fígado, nos pulmões e nos rins. 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Afectações mais evidentes provocadas pelo excesso de arsénio nas águas. 



Os minerais na vida humana:  
Desenvolvimento de um jogo para o 3ºCiclo 

                                                                                                                                            Página 26  

      III.2.3. Chumbo – Saturnismo                                                             

O chumbo é um elemento comum na crosta terrestre e, portanto, facilmente 

disponível para o Homem. É um metal cinzento-azulado, muito mole e maleável. 

Apresentando-se brilhante logo que acaba de ser cortado, torna-se rapidamente baço em 

contacto com o ar. Nos solventes orgânicos usuais é insolúvel, não se dissolvendo 

praticamente também na água. Em contacto com o ar, o chumbo oxida-se à temperatura 

normal, recobrindo-se com uma película descorada de óxido de chumbo. A oxidação é mais 

rápida por aquecimento e, segundo a temperatura, dá origem a diversos óxidos 

nomeadamente de massicote, de litargírio e de mínio.  

Não sendo um elemento essencial para a vida humana, o chumbo pode ser um 

elemento tóxico quando a sua concentração supera um pouco os valores normais. Além de 

ser encontrado no ar, água, solo e alimentos (figura 8), o chumbo pode estar presente em 

materiais aparentemente “inocentes”, como utensílios de cerâmica pintada, selos metálicos 

de garrafas de vinho, alimentos enlatados e suplementos de cálcio. Outras fontes de 

contaminação por chumbo estudadas são tintas de parede, baterias de automóveis, soldas, 

gasolina aditivada com tetraetilchumbo (banida desde 1982) e emissões industriais. Como é 

fácil deduzir as aplicações do chumbo são várias. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Ciclo geoquímico simplificado do chumbo, incluindo a contribuição antrópica. 

(Scarpelli, 2003). 
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A industrialização aumentou em muito a exposição humana ao chumbo. Este entra no 

corpo humano quer por contacto cutâneo, que é mínimo mas possível, em casos de lesões da 

pele, ou por inalação, com penetração respiratória de poeiras muito finas e sobretudo de 

vapores que entraram nos últimos anos na atmosfera, principalmente devido aos gases das 

descargas dos automóveis e dos fumos resultantes das unidades industriais.  

Ainda outra forma de exposição passa pela contaminação da cadeia alimentar. As 

cadeias tróficas aquáticas são atingidas por este poluente, seja por deposição atmosférica ou 

por descargas de chumbo na água, provenientes sobretudo da indústria do ferro e do aço. 

Nos organismos aquáticos é nos peixes carnívoros, grandes predadores, onde se encontra 

mais chumbo. Os géneros alimentícios processados e enlatados, são de um modo geral, 

muito mais ricos em chumbo pois em meio ácido pode haver migração do chumbo das latas 

para os alimentos.  

As plantas de folhas largas (alface, espinafre e muitas outras), apresentam teores de 

chumbo mais elevados, devido à poluição do ar, sobretudo nos grandes centros urbanos e 

junto das vias com tráfico intenso. Os tubérculos e raízes apresentam menos chumbo, apesar 

da penetração de algum nas camadas superficiais do subsolo.  

As velhas canalizações das casas, feitas à base de chumbo, são motivo de preocupação, 

e mais ainda, quando se sabe que o chumbo da água é mais absorvido no tracto 

gastrointestinal. As crianças, nos primeiros anos de vida, absorvem mais este metal. 

Além destes modos de poluição, existem outros relacionados com uso de materiais 

com este elemento. É o caso de baterias e acumuladores, utensílios de cozinha (sobretudo as 

louças de barro vidrado de má qualidade), embalagens de conserva. As madeiras velhas, 

pintadas, quando queimadas para fazer grelhados ou aquecer fornos de pão, têm sido causa 

de intoxicações agudas.  

A acumulação de chumbo no organismo ocasiona uma intoxicação conhecida por 

Saturnismo.  



Os minerais na vida humana:  
Desenvolvimento de um jogo para o 3ºCiclo 

                                                                                                                                            Página 28  

O termo "saturnismo" é uma referência ao deus Saturno, idolatrado na Roma antiga. 

Os romanos acreditavam que o chumbo, "o metal mais antigo", foi um presente que Saturno 

lhes deu e com ele construíram aquedutos e produziram acetato de chumbo, utilizado pelos 

aristocratas da época para adocicar o vinho. Acredita-se que essa mistura bombástica e a 

consequente intoxicação por ela provocada seria a causa da imbecilidade, perversidade e 

esterilidade reconhecidas de imperadores como Nero, Calígula (figura 9), Caracala e 

Domiciano, este último construtor de fontes que jorravam vinho "chumbado" nos jardins de 

seus palácios. O mundo das artes também inclui vítimas famosas do chumbo, entre eles os 

pintores Van Gogh e Portinari (fonte: tintas), o vitralista Dirk Vellert (fonte: vidros 

coloridos) e o compositor Beethoven (fonte provável: tipografia das partituras). 

 

 

 

 

 

Figura. 9 – Calígula: vítima histórica. 

A absorção do chumbo depende dos níveis de Mg, Ca, F e vitamina D presentes na 

dieta. Quando estes valores são baixos a absorção de chumbo aumenta. 

Tendo em vista os prejuízos do Saturnismo na saúde humana e as suas graves 

consequências sócio-económicas, a agência americana EPA (Environmental Protection 

Agency) e outras organizações governamentais e não-governamentais estabeleceram limites 

toleráveis de chumbo no ar (< 1,5 μg/m3), em água potável (< 15 μg/l), em tintas (< 0,06%) e 

no sangue (<10 μg/dl). Quando o nível plasmático de chumbo no sangue de um trabalhador 

ultrapassar 50 μg/dl, recomendam que ele seja afastado para avaliação médica e tratamento. 

Sugerem, ainda, que seja promovida a distribuição de panfletos sobre fontes de 

contaminação por chumbo e seus malefícios à saúde em fábricas e escolas e que seja 
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monitorizado periodicamente o nível sanguíneo de chumbo em crianças da escola primária. 

Os efeitos perversos de intoxicação por chumbo manifestam-se mais frequentemente em 

crianças de famílias de baixo nível.  

Há várias estratégias terapêuticas para o saturnismo, algumas já em uso e outras sob 

investigação com animais experimentais. Incluem desde o tratamento com quelantes de 

chumbo (exemplos: CaNa2EDTA, penicilamina, dimercaprol ou BAL (British Anti-Lewisite) 

e antioxidantes (exemplos: N-acetilcisteína ou NAC, ácido lipóico, vitaminas B6, C e E, 

taurina, etoxiquina, captocapril, caroteno, melatonina, zinco, selénio e, mais recentemente, 

bioflavonóides) ou uma combinação de ambos.  

No caso do chumbo, a conexão entre a geoquímica e a saúde humana é frágil, dada a 

contaminação a nível global, ocorrendo até nas mais remotas regiões do planeta. 

III.2.4. Zinco      

O corpo humano contém 2-3 mg de zinco, principalmente no fígado e nos ossos. O 

zinco é crítico para grande número de funções biológicas, através de enzimas organo-

metálicas. No Homem, a deficiência não sistemática de zinco pode provocar distúrbios 

comportamentais, gastrointestinais, perda de cabelo, irritações cutâneas, anemia e 

inapetência. Em dietas cronicamente deficientes em zinco ocorre nanismo, hipogonadismo e 

imaturidade sexual.  

Evidências experimentais sugerem correlações entre deficiência de zinco no Homem e 

o cancro, deficiência imunológica, doenças vasculares, disfunções sexuais e malformações 

congénitas.  

O zinco é abundante nos alimentos, principalmente em carnes, fígado, moluscos, ovos, 

farinhas integrais e leite. A adição artificial de zinco a um solo pobre no metal aumenta 

muito a produção das culturas e melhora a saúde dos animais, devido à íntima relação 

espacial entre o solo, a forragem dos animais e os teores de zinco.  
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III.2.5. Selénio        

O selénio é considerado um elemento essencial para o Homem devido a uma série de 

funções metabólicas e, em particular, como componente de enzimas com acções anti-

oxidantes e preventivas de doenças degenerativas de membranas biológicas. Doses diárias 

menores de 0,04 mg são consideradas insuficientes, enquanto que doses superiores a 0,1 mg 

podem ser consideradas tóxicas. O selénio é envolvido na origem de várias doenças, como o 

cancro, a esclerose muscular e a distrofia muscular. Há uma relação clara entre o selénio e 

doenças degenerativas dos ossos e do coração. A síndrome de Keshan, comum em várias 

regiões da China, é uma cardiomiopatia crónica provavelmente devido à deficiência em 

selénio (figura 10 ).  

Figura 10 – Doenças ocorridas na China, resultado da deficiência em selénio. (Scarpelli, 

2003). 

Por outro lado, o selénio parece retardar o envelhecimento e estimular o sistema 

imunológico. Pesquisas recentes sobre a SIDA sugerem que a estrutura genética do vírus 

HIV contém genes cujo funcionamento depende da disponibilidade de selénio, de forma 

que o aparecimento de patologias devido ao vírus HIV pode ser retardada com a ingestão de 

alimentos pobres em selénio.  
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Do ponto de vista geoquímico, o comportamento do selénio é similar ao do enxofre, 

com o qual se encontra associado em compostos geológicos naturais. Tal como o enxofre, o 

selénio possui quatro estados de oxidação (-2, 0, +4 e +6), sendo capaz de estar presente em 

grande número de substâncias. A principal fonte de selénio é a alteração supergénica de 

sulfetos a sulfatos e seleniatos solúveis, e gases vulcânicos ricos em ácido sulfídrico e 

anidridos sulfurosos. 

 A concentração de selénio no solo está em geral entre 0,01 e 2,0 mg/g (10 a 2.000 

ppm), sendo o valor médio mundial de 0,4 mg/g (400 ppm). A biodisponibilidade para as 

plantas é controlada pela especialização do elemento nas águas intersticiais do solo e, 

portanto, pelo pH e pelo Eh (figura 11). As formas químicas com selénio (VI) são solúveis e, 

portanto, mais disponíveis às plantas que as formas com selénio (IV), o qual forma 

complexos muito estáveis com óxidos e hidróxidos de ferro (III).  

                   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Especiação do selénio no solo em função das condições de Eh e pH da água 

intersticial. Os campos de estabilidade da espécie química são circunscritos ao campo de 

estabilidade O
2
/H

2
O da água. (adaptado de Cortecci, 2002). 
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Em águas superficiais e subterrâneas, a concentração de selénio é normalmente muito 

baixa, raramente superando o limite de 10 mg/l recomendado pela WHO (World Health 

Organization) para água potável.                                                                

III.2.6. Mercúrio – doença de Minamata           

A relação entre a qualidade ambiental, em termos de metais pesados, e a saúde 

humana pode ser exemplificada com o caso clássico de contaminação por mercúrio (Hg) na 

baía de Minamata em Japão. Na década de 30, iniciou-se a descarga na baía de efluentes de 

indústrias químicas contendo mercúrio. Os primeiros casos apareceram na década de 60, 

com pessoas com paralisia cerebral e outros sintomas como tonturas, cegueira, surdez e 

dificuldades de fala (doença de Minamata). Em 1982 foi diagnosticado envenenamento por 

metil-mercúrio, o qual causou a morte de muitas pessoas, das quais mais de 700 ficaram 

permanentemente paralisadas. O metil-mercúrio penetra no cérebro e desgasta-o, causando 

os sintomas citados, até à completa paralisia. No mar, o mercúrio é metilizado pela 

actividade de microorganismos em metil-mercúrio, libertados na água e acumulando-se 

gradualmente nos peixes. O envenenamento ocorreu porque a dieta dos habitantes de 

Minamata baseava-se, principalmente, em peixes e moluscos pescados na baía.  

III.2.7. Iodo     

O iodo (I) foi o primeiro elemento a ser reconhecido como essencial à saúde humana e 

importante em termos geo-ambientais. A deficiência de iodo na dieta alimentar é a causa 

mais comum de patologias de atraso mental como, por exemplo, o cretinismo. Com 

referência a esta doença, cerca de 1,5 milhões de pessoas estão em risco no mundo, com 50 

milhões de crianças afectados e aparecendo 10.000 novos casos todos os anos. A deficiência 

de iodo é em grande parte responsável por hipertrofia da tiróide, glândula situada na base do 

pescoço, formando papeira.  

A incidência da doença é maior em países subdesenvolvidos, principalmente da zona 

tropical (Índia, Indonésia, Nepal, Sri Lanka e Vietname), enquanto que nos países 

industrializados o problema é evitado pela variedade de alimentos, incluindo a adição de 
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iodo aos alimentos, na forma de sal, e pela rara ocorrência de factores que limitam a 

biodisponibilidade do elemento.  

Na natureza, 70% do iodo é encontrado em sedimentos de origem marinha, com 

teores médios de 0,8 a 2,7 mg/kg. Devido a sua alta volatilidade, ele é praticamente ausente 

nas rochas magmáticas e metamórficas, com teores de 0,24 mg/kg. A água do mar é rica em 

iodo, com 58 ppb, e representa a principal fonte de iodo no âmbito continental (figura 12). 

Figura 12 - Ciclo do iodo na natureza. ( I
- 

= ião  de iodo; I
2 
= iodo molecular; IO

3- 

= ião  

iodato; CH
3
I = metilato de iodo ) (adaptado de Cortecci, 2002). 

A frequente ocorrência de cretinismo e hipertrofia da tiróide em países como 

Indonésia e Sri Lanka mostra como a biodisponibilidade do iodo está controlada por outros 

factores além da geodisponibilidade. Nas regiões tropicais de alta pluviosidade e grande 

velocidade de erosão do solo, este é intensamente lixiviado do seu conteúdo em iodo. Outro 

factor de grande importância é a acção inibidora das funções da tiróide por substâncias 

orgânicas contidas em alguns vegetais, como o repolho e a couve e inorgânicas, como argilo-

minerais, que retêm iodo e o retiram da cadeia alimentar. Estas substâncias interferem com o 
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uso do iodo por parte da tiróide e, portanto, com o processo de síntese hormonal, incitando 

reacções negativas sobre a tiróide e provocando a sua hiperactividade e o seu engrossamento, 

na forma de papeira ( figura  13).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Papeira, caso de hipertrofia da tiróide devido a deficiência de iodo nos alimentos. 

III.2.8. Alumínio        

O alumínio não é um elemento essencial para o Homem, apesar de sua abundância na 

crosta terrestre e em todo o Sistema Solar. Com referência à saúde humana, a ingestão de 

hidróxido de alumínio por via oral, como anti-ácido, pode diminuir significativamente a 

assimilação de fosfato e de flúor, causando hipofosfatemia e desmineralização de ossos. Tem 

sido considerado que a doença de Alzheimer seja correlacionável com a acumulação de 

alumínio em regiões críticas do cérebro e com a formação de ligações alumínio-DNA. 

Pacientes com sérios problemas renais e tratados por hemodiálise desenvolveram distrofia 

óssea, possivelmente pelos altos teores de alumínio (>15 mg/l) em água usada na diálise.                                

III.2.9. Cádmio – doença Iti-Itai     

O envenenamento por cádmio (Cd), é bem conhecido, sobretudo no Japão, com 

afectações sérias à saúde, representadas por casos de enfraquecimentos e amolecimento de 
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ossos, acompanhados por fortes dores, e danos nos rins (doença Itai-Itai), registado numa 

população que durante a Segunda Guerra Mundial se alimentou com comida rica em 

cádmio, principalmente arroz. O caso ocorreu com os habitantes de uma vila situada no vale 

do rio Zintsu, abaixo de uma mina de chumbo e zinco, que utilizaram a água do rio para 

consumo e para irrigação dos arrozais. 

 A relação entre a patologia Itai-Itai e o cádmio, o qual ocorre associado com o zinco 

no mineral esfalerite (ZnS) e com o chumbo no mineral galena (PbS), baseia-se no alto teor 

de cádmio no sangue, na urina e nos órgãos dos doentes e na grande incidência da doença 

em rins dos trabalhadores empregados na metalurgia do cádmio. A assimilação de cádmio 

numa dieta normal é da ordem de 0,2-0,4 mg/semana, valor semelhante ao máximo 

recomendado pela WHO (World Health Organization), que é de 0,45-0,5 mg/semana. 

 Os fumadores estão particularmente expostos ao cádmio, devido ao alto conteúdo do 

metal no tabaco, com 20 cigarros correspondendo a 0,04 mg, ou seja, dose duas vezes 

superior à especificada para consumo semanal. O cádmio é uma toxina forte e em casos de 

exposições continuadas podem ocorrer enfisemas pulmonares, perda de olfacto, distúrbios 

vasculares e hipertensão.      
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CAPÍTULO IV – Processos antropológicos 

IV.1. Introdução  

Nos processos antropológicos, incluiu-se um conjunto de minerais que pelas suas 

características e propriedades são de grande uso por parte do Homem. Os critérios de 

escolha foram a sua larga utilização bem como a implicação, muitas vezes prejudiciais na 

saúde do Homem.  

Muitos outros minerais há que, embora com implicações no Homem do mesmo tipo, 

não foram mencionados. Havia que fazer uma selecção e optou-se por escolher um conjunto 

de minerais que, ao mesmo tempo que mais usados, são mais conhecidos e cuja implicação 

ao nível da saúde humana é mais óbvia. 

IV.2. Minerais industriais 

IV.2.1. Asbestos 

Amianto é uma designação sinónima de asbestos dada a um conjunto de minerais 

fibrosos em que os principais são o crisótilo, a crocidolite, a amosite, a antofilite, a tremolite 

e a actinolite, predominantemente constituídos por silicatos (figura 14). 

O nome radica no latim amiantos que significa “incorruptível”, neste caso “ não 

destruído pelo fogo nem facilmente atacável pelos ácidos”. À semelhança do termo amianto, 

também asbesto deriva do grego asbestós, que significa “ incombustível, inextinguível.” 

(Carvalho, 2002) 

 



Os minerais na vida humana:  
Desenvolvimento de um jogo para o 3ºCiclo 

                                                                                                                                            Página 38  

 

Figura 14 – Variedades mineralógicas dos asbestos. 

O crisótilo pertence ao grupo das serpentinas, sendo portanto um filossilicato (figura 

15). As outras cinco variedades mais conhecidas pertencem ao grupo das anfíbolas e têm 

características semelhantes entre elas.  

 

 

 

 

 

Figura 15 – Diagrama esquemático da estrutura de uma fibra de crisótilo (adaptado de 

Velho, 1998) 

As fibras de asbestos possuem um conjunto de propriedades muito específicas que 

condicionam a sua aplicação: elevada resistência à tracção; flexibilidade; elevada superfície 

específica; capacidade de construir trama ou tecido; resistência ao ataque químico; 

resistência à degradação térmica. Os diferentes minerais de asbestos diferem entre si na 
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composição química, na resistência mecânica, na flexibilidade e na utilidade das suas fibras 

(tabela III). 

 

Tabela III – Análises químicas e principais propriedades dos asbestos. (adaptado de Velho, 

1198). 

De acordo com as suas propriedades, os abestos têm diferentes aplicações e aspectos 

comerciais: 98% provém da extracção do crisótilo e 2% da extracção da amosite e 

crocidolite. 

O amianto foi formado no Paleozóico. Neste período, rochas de silício (como a 

peridotite, composta por magnésio, silício e ferro) foram alteradas, física e quimicamente, 

pela pressão, pelo calor e pela água, formando veios de fibras paralelas, com milímetros de 

comprimento (entre 1 a 40 mm). 

A sua ocorrência encontra-se praticamente distribuída por todo o globo terrestre. Os 

principais produtores de amianto, em 1992, foram a Rússia, o Canadá, o Casaquistão e o 

Brasil. 
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Em Portugal, a sua exploração foi feita até aos anos 60, na Mina de Santana (Portel, 

Évora). Nas regiões de Vinhais e Macedo de Cavaleiros, há pequenos depósitos de amianto 

dos tipos serpentinítico e anfibólico (sobretudo crisótilo e tremolite, constituídos por veios 

irregulares que preenchem fracturas). 

Devido às suas propriedades e sobretudo às suas fibras, o amianto pode ser muito 

nocivo para o organismo humano. A sua perigosidade encontra-se relacionada com as suas 

características intrínsecas. Assim sendo, há minerais de asbestos mais perigosos cuja 

aplicação está restrita e regulamentada. Muitos edifício construídos com fibrocimento, 

formado à base de amianto estão a ser destruídos ou parcialmente reconstruídos, eliminando 

zonas com possibilidade de libertar fibras nocivas (figura 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Notícia retira da revista Visão, de 5 de Maio de 2005. 
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A afectação dos minerais no organismo tem em conta diferentes factores. O tamanho 

das fibras é de elevada relevância. Podem ser nocivas as fibras muito pequenas, invisíveis aos 

olhos, com 5 a 200μm de comprimento e menos de 3μm de diâmetro, conhecidas como 

"fibras respiráveis”, as suas dimensões, são suficientemente pequenas para penetrar e 

permanecer nos alvéolos pulmonares (Figura 17). 

 

Figura 17 – Fibras de asbestos nos alvéolos pulmonares (fotografia de microscópio). 

Outro factor muito importante é a concentração em que as fibras se verificam. Um 

conceito usado em todo o mundo é o de LT, limite de tolerância. Segundo ACGIH 

(Conferência Americana dos Higienistas Industriais Governamentais), o limite de tolerância 

significa "a concentração para uma jornada de oito h/dia, 40 h/semana, à qual 

aproximadamente todos os trabalhadores podem ser expostos repetidamente, dia após dia, 

sem efeitos adversos". Foi a partir desse conceito que se estabeleceram, a nível mundial, os 

limites em vigor para o amianto e outras substâncias. 

Associado a este conceito encontra-se o de tempo de exposição. Este é definido como 

sendo o período (anos) que uma pessoa permanece em contacto com o amianto. As doenças 

relacionadas com as fibras de amianto são todas de instalação lenta, surgindo em média após 

15 a 40 anos.  

A biopersistência é um conceito recente e refere que, para provocar dano pulmonar, a 

fibra precisa de ter capacidade de penetração e de durabilidade nos alvéolos. As fibras rectas, 
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duras e pontiagudas penetram com mais facilidade no tecido pulmonar. Neste tipo inserem-    

- se as fibras dos anfibolitos. Por outro lado, as de crisótilo são curvas e sem ponta, podendo 

ser digeridas pelas células de defesa do pulmão, logo, têm menor poder de penetração nos 

alvéolos.  

IV.2.2. Talco 

Ao termo talco estão associados três conceitos: o de mineral (figura 18), de produto 

comercial e o de mineral industrial. 

 

 

Figura 18 – Imagens do mineral talco. 

A palavra talco é de origem árabe. Foi utilizada pela primeira vez por Jahiz, de Bassorá, 

no Iraque, no ano de 869, tendo sido introduzida na Europa por Agrícola. Na antiguidade, o 

talco era designado de “magnetis lithos”. (Velho, 1998) 

Mineralogicamente, o talco é um silicato hidratado de magnésio (Mg3Si2O5(OH)3). 

Estes são caracterizados por possuírem tetraedros (SiO4) que partilhando três oxigénios 

formam uma espécie de folhas com extensão infinita. O talco tem uma estrutura do tipo 2:1 

ou Te:Oc:Te, isto é, a camada estrutural é constituída por duas folhas tetraédricas que 

ladeiam uma folha octaédrica (figura 19) . 

O talco tem uma dureza muito baixa (grau 1 na escala de Mohs), tem propriedades 

oleofílicas (absorve substâncias resinosas ou oleosas), hidrófobo (repele a água, sendo muito 

difícil a formação de suspensão aquosa) e aerofílico (adere com facilidade a bolhas de ar). A 
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sua baixa abrasividade, que advém da ausência de quartzo dos seus depósitos, dá-lhe várias 

vantagens em relação a outros minerais na competitividade das suas aplicações.  

 

Figura 19 – Estrutura do talco. 

O talco é, de entre os silicatos, o mais enriquecido em magnésio em relação ao ferro. 

Este alto teor em magnésio do talco, condiciona a sua ocorrência a rochas com elevados 

níveis deste elemento. Assim, o talco ocorre preferencialmente em rochas ultramáficas 

metamorfizadas e dolomitos siliciosos (Velho, 1998). Porém, nem sempre tem condições de 

ocorrer neste tipo de rochas devido essencialmente à presença de quantidades significativas 

de Al2O3, de CaO e de K2O, que podem originar outros minerais tais como a clorite, 

tremolite e mica. A sua origem é restrita à superfície da crosta terrestre ou a pequenas 

profundidades devido ao seu limite de estabilidade. 

Na selecção de talco para comercialização é necessário ter em conta as suas 

propriedades naturais. Pode sofrer processos de beneficiação mas a sua qualidade é logo 

determinada nos depósitos.  

As aplicações do talco são diversas e a sua selecção é condicionada pelas suas 

propriedades naturais. Despendendo destas, o talco apresenta inúmeras vantagens que são 



Os minerais na vida humana:  
Desenvolvimento de um jogo para o 3ºCiclo 

                                                                                                                                            Página 44  

exploradas por diferentes sectores. As aplicações vão desde a cerâmica à cosmética, entre 

outras, como se verifica na tabela IV.  

Sector Aplicações Vantagens 

Cerâmica 
Refractário, mosaicos, 

azulejos, isoladores 

Uniformidade, 

granulometria, cor, 

contracção uniforme 

Tintas 

Tintas industriais, tintas 

decorativas, revestimentos 

em pós 

Cor, pureza, resistência 

química, forma das 

partículas, resistência à 

humidade 

Papel 
Controle de resina, carga e 

cobertura 

Superfície específica, cor, 

pureza, baixa abrasividade, 

elevada absorção 

Cosmética 

Pó talco para bebés, 

amaciador, cremes e loções, 

sombra de olhos e pó de 

arroz 

Macieza, cor, pureza, 

ausência de odor e retenção 

de aromas 

Tabela IV– Algumas aplicações do talco (adaptado de Velho, 1998). 

A sua elevada aplicabilidade advém do vasto conjunto de características que o talco 

possui, mostrando assim uma grande versatilidade. Isto leva a que o talco tenha um largo 

espectro de mercados. Também as associações de minerais que o talco estabelece são 

determinantes. Neste caso o talco associa-se comummente a carbonatos (calcite, dolomite e 

magnesite) e silicatos (quartzo, mica, sericite, antofilite, tremolite e serpentinite). 

O mercado do talco é, de certo modo, influenciado pela presença de minerais de 

hábito fibroso, em especial antofilite, tremolite e actinolite. Muitos fabricantes de tintas 

exigem dos produtores de talco garantias de ausência de minerais fibrosos (asbestos). Em 

Junho de 1992, o organismo norte-americano OSHA (US Occupational Safety and Health 
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Administration), regulamentou as variedades não asbestiformes de antofilite, tremolite e 

actinolite. 

A exposição ao pó de talco, nos processos de extracção, tem vindo a ser associado com 

a prevalência de pneumonoconiose. Porém, a natureza destas doenças pulmonares ocorridas 

desta forma têm vindo a ser matéria de alguma interpretação. Frequentemente, estes relatos 

contém observações e declarações que claramente implicam outros agentes que não o 

próprio talco. É o caso da sílica e do quartzo, implicados no talco-silicose, e das fibras 

minerais, como os asbestos. 

IV.2.3. Antimónio 

O antimónio, na forma do seu sulfureto natural, antimonite ou estibina (figura 20), 

era já conhecido na Antiguidade sendo usado como cosmético e fármaco. O Antigo 

Testamento refere o seu uso por Jezebel como um cosmético para os olhos. As mulheres 

egípcias também adornavam os olhos com o sulfureto de antimónio, o que é evidenciado 

pela sua presença em artigos encontrados em túmulos antigos.  

 

 

 

 

Figura 20 – Imagens do mineral antimonite ou estibina. 

Plínio, nos seus escritos do primeiro século, descreve os fármacos que podem ser 

obtidos a partir da estibina (sulfato de antimónio). O antimónio metálico aparece 

mencionado nos primeiros trabalhos de Dioscorides, também do século I D.C. (Figura 21 - 

Esquema A). A arte de produção de antimónio metálico era bem conhecida no século XVII: 

a sua preparação foi descrita por Basil Valentine na sua obra "O carro triunfal de 
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antimónio", provavelmente escrita em 1350, mas publicada em 1604 (Figura 21 - Esquema 

B). 

 

 

 

 

Esquema A                                                        Esquema B                                                     

Figura 21  - Esquema A - Dioscorides e uma das suas obras; Esquema B - Basil Valentine e a 

sua obra "O carro triunfal de antimónio" 

Libavius descreveu, em 1615, o uso de ferro para reduzir a estibina directamente em 

antimónio metálico. Lemery, no seu livro "Curso de Química" publicado em 1675, também 

descreve alguns métodos para a sua preparação, prova de que era um metal bem conhecido 

pelos artesãos da Idade Média.  

O nome antimónio foi obtido do termo latino antimonium, que surgiu pela primeira 

vez numa tradução latina da obra de Ceber.  

A abundância terrestre do antimónio é de cerca de um grama por tonelada, ou seja um 

quinto do arsénio. Mais de uma centena de minerais de antimónio foram identificados, ao 

passo que quantidades dispersas de antimónio metálico são encontradas na Natureza, apesar 

de raras. A fonte mineral mais importante é a antimonite ou estibina (trisulfureto de 

antimónio), que se encontra normalmente em pequenos depósitos junto à superfície, não 

contendo mais do que alguns milhares de toneladas de minério. Minérios desta natureza são 

encontrados espalhados por todo o mundo, por exemplo na Argélia, Bolívia, China, México, 

Perú e ex-Jugoslávia.  
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Outros minérios de antimónio economicamente importantes são a stibicontite, 

cervantite, valentinite, senarmontite e a kermasite (2Sb2S3.Sb2O3). Minérios complexos de 

antimónio como a livingstonite (HgSb4S7) e a jamisonite (Pb2Sb2S5) são também uma fonte 

deste metal. Encontra-se igualmente presente no cobre e chumbo, em pequenas quantidades, 

mas de valor suficiente para serem exploradas. Outra fonte importante de antimónio é o 

desperdício de chumbo: cerca de metade de todo o antimónio produzido é daqui derivado. 

As aplicações vão desde a soldadura, caracteres de imprensa, acumuladores de 

chumbo, detectores de infra-vermelho até à maquilhagem. 

O antimónio é usado na metalurgia como elemento aditivo uma vez que as suas 

propriedades físicas não são adequadas para aplicações em engenharia. A sua aplicação mais 

importante é como constituinte de uma liga à base de chumbo para conferir dureza e rigidez, 

melhorando igualmente a resistência à corrosão. É também utilizado como ingrediente em 

ligas de estanho. O antimónio é ainda usado em revestimento de cabos, moldes, soldaduras, 

tubos, etc.  

O trióxido de antimónio usa-se como revestimento cerâmico e em instrumentos de 

metal. É também utilizado como pigmento branco em tintas. Com compostos de cloro ou 

polímeros é usado no fabrico de objectos à prova de fogo e plásticos. Usa-se ainda na 

composição de vidros, na preparação de fármacos e mordentes de tinta.  

O sulfureto de antimónio é utilizado na vulcanização da borracha, como pigmento 

vermelho. A lenta oxidação do sulfureto forma um pigmento amarelo e este, misturado com 

outros pigmentos, permite a obtenção do azul. É ainda usado, em menores quantidades, em 

fogo de artifício, fulminantes e balas tracejantes (tabela V). 

Na Natureza, o antimónio nativo (Sb) e a antimonite ou estibina (Sb2S3) são as formas 

em que ocorre. Há ainda outros minerais que constituem fonte de antimónio, como sendo a 

tetraedrite (Cu8Sb2S7) e a jamesonite (Pb2Sb2S5). O antimónio pode ser produzido 

secundariamente pela fusão e refinação de minerais de chumbo e de prata bem como a 

reciclagem de escórias. 
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Maioritariamente, os depósitos de antimónio são constituídos por estibina dispersa 

numa ganga siliciosa, geralmente acompanhada por pirite, ouro e pequenas percentagens de 

sulforetos de prata e mercúrio. Também pode ocorrer a estibina estar associada a pirite, 

arsenopirite, sinábrio e schelite.  

 Fórmula Química: Sb2S3  

Classe: Sulfuretos  

Dureza: 2  

Cor: Cinzento-chumbo; Cinzento azulado; Negro  

Risca: Cinzento escuro  

Transparência: Opaco  

Brilho: Metálico  

Densidade: 4,6 a 4,7  

Clivagem: Perfeita segundo a face {010}  

Fractura: Concoidal a irregular  

Hábito: Cristalino; Agregados fibrosos ou granulares  

Sistema Cristalino: Ortorrômbico  

Forma dos Cristais: Prismas longos estriados verticalmente, fibrosos e aciculares; 
Maclas   

Ocorrência: Abundante  

Génese: Hidrotermal  

Paragénese: Auripigmento; Realgar; Ouro; Cinábrio; Arsenopirite; 
Marcassite; Barite; Boulangerite; Enxofre; Quartzo; Siderite   

Aplicações: Principal minério de antimónio; Pirotecnia; Indústria textil; 
Indústria da borracha; Vidraria; Medicina  

Tabela V – Propriedades da antimonite ou estibina. 

Estas associações mineralógicas condicionam por vezes as aplicações do antimónio. 

Como metal, o antimónio é aplicado em ligas de grande dureza, resistente ao choque e à 

corrosão e possuindo baixo ponto de fusão. Estas ligas de antimónio e chumbo são utilizadas 

como revestimentos anticorrosivos de objectos metálicos, como bombas e tubagens para 



Os minerais na vida humana:  
Desenvolvimento de um jogo para o 3ºCiclo 

                                                                                                                                            Página 49  

produtos químicos, chapas de coberturas, revestimentos de depósitos e de cabos. A sua 

utilização é ainda feita para endurecer as placas das baterias de acumuladores e em projécteis. 

O antimónio e os seus compostos são ainda utilizados com fins estratégicos, no fabrico 

de munições, na produção de fumos densos de ocultação, na sinalização e controlo de 

projécteis bem como no fabrico de foguetes de iluminação nocturna intensa. 

O antimónio surge naturalmente na natureza, ocorrendo também em aplicações 

humanas. As pessoas que trabalham directamente com o antimónio são as que podem sofrer 

mais com os seus efeitos nefastos, sobretudo devido à respiração das suas poeiras. 

A exposição ao antimónio pode ser feita por meio da respiração, de água potável e da 

comida que o contenha, bem como por contacto cutâneo com terra, água e outras 

substâncias que possuem antimónio. A respiração do antimónio com hidrogénio na fase 

gasosa é o que produz efeitos mais nefastos na saúde humana. 

A toxicidade do antimónio depende do seu estado químico. O antimónio metálico é 

relativamente inerte, no entanto a estibina é altamente tóxica. A toxicidade dos outros 

compostos do elemento pode ser classificada entre estes dois extremos. O manuseamento do 

antimónio e dos seus compostos deve ser feito em ambientes devidamente ventilados para 

evitar a contaminação atmosférica. Caso contrário existe o perigo de formação de dermatites.  

A exposição a quantidades relativamente altas de antimónio (9mg/m3 de ar) durante 

um longo período de tempo pode provocar irritação dos olhos, pele e pulmões.  

Uma exposição contínua pode produzir efeitos mais graves, tais como doenças 

pulmonares, problemas de coração, diarreia, vómitos severos e úlceras estomacais. Não se 

sabe ao certo, se o antimónio pode provocar cancro. 

IV.2.4. Silício 

O silício não se encontra isolado na Natureza. Pode surgir combinado com o oxigénio, 

na forma de dióxido de silício, e com oxigénio e diversos metais, na forma de silicatos. No 

seu conjunto, os silicatos e a sílica, representam 60 % da crusta terrestre. O tetraedro SiO4 é 
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a unidade estrutural primária de todas estas substâncias. Na verdade, os silicatos são um 

grupo de compostos muito extenso, surgindo da combinação de iões metálicos ou iões 

negativos bastante complexos com unidades SiO4  (Tabela VI). Existem silicatos minerais de 

quase todos os 42 metais e não metais para além das terras raras.  

Silicatos 
Organização dos tetraedros 

de SiO4  
Exemplos 

NESOSSILICATOS 

(TETRAEDROS ISOLADOS) 

 
 

Olivina 

SOROSSILICATOS 

(TETRAEDROS AOS PARES) 

 
 

Epídoto 

CICLOSSILICATOS 
(TETRAEDROS EM ANÉIS) 

  
Berilo 

INOSSILICATOS   

(TETRAEDROS EM CADEIA 

SIMPLES) 

 
 

Piroxenas 

INOSSILICATOS   (TETRAEDROS EM CADEIA 

DUPLA)  

 
Anfíbolas 
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Silicatos 
Organização dos tetraedros 

de SiO4  
Exemplos 

 

 

FILOSSILICATOS  

(TETRAEDROS EM FOLHA) 

 

 Biotite 

Moscovite  

TECTOSSILICATOS 
(TETRAEDROS ASSOCIADOS 

EM ARMAÇÃO) 

 

Feldspato 

 Quartzo 

Tabela VI – Classificação dos silicatos, segundo o mineralogista alemão H. Strunz. 

O dióxido de silício, vulgarmente chamado sílica, é um dos mais importantes 

compostos de silício que ocorre na Natureza, surgindo em três formas cristalinas distintas: 

quartzo, tridimite e cristobalite. Estas duas últimas encontram-se apenas em rochas 

vulcânicas e não têm aplicações industriais. Aquando do teste da primeira bomba atómica 

no Novo México surgiu outra forma cristalina de silício: a keatite. O quartzo é muito comum 
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e ocorre no granito, na areia e em arenitos. É uma substância piezoeléctrica utilizada para 

estabilizar circuitos amplificadores, para medir potenciais eléctricos muito elevados (milhares 

de volts) ou para medir pressões instantâneas muito elevadas. Surgem na Natureza cristais de 

quartzo suficientemente grandes e puros para serem utilizados com fins ópticos.  

Também ocorrem diversas formas de sílica amorfa com água, tais como a opala ou a 

geyserite. Destas destaca-se a opala negra da Austrália, uma das pedras preciosas mais 

valiosas.  

O silício elementar foi preparado pela primeira vez por Berzelius, em 1823, que 

colocou tetraflureto de silício na presença de potássio aquecido. Pensa-se, contudo, que Gay-

Lussac e Thenard já haviam tentado obter o silício amorfo pelo mesmo método, em 1809. O 

que Berzelius conseguiu foi um produto mais puro, resultante de filtragens prolongadas. 

Também preparou silício a partir da reacção de fluorsilicatos de potássio com o próprio 

potássio.  

Na sua forma cristalina, o silício só viria a ser preparado por Deville, em 1854, através 

da electrólise de cloreto de sódio-alumínio impuro com cerca de 10 % de silício. Já no 

princípio deste século (1907), Potter estudou a interacção da sílica com o carbono, que 

serviu de base ao processo de obtenção de silício para fins comerciais durante quase todo o 

século XX.  

O silício elementar é preparado comercialmente pelo aquecimento de dióxido de 

silício com carvão de coque em fornalhas eléctricas. Para se obter silício monocristalino 

recorre-se ao método de Czochralski que consiste em introduzir uma semente cristalina em 

silício fundido, baixando então lentamente a temperatura para que se dê a cristalização.  

O vidro comum utilizado para fazer janelas ou garrafas é, na sua maior parte, sílica (75 

%), sendo os restantes 25 %, uma mistura de Na2O (15 %), CaO (8 %) e Al2O3 (2,7 %). Por 

vezes introduzem-se no vidro algumas "impurezas", como compostos de boro, para aumentar 

a resistência ao calor dando origem ao que vulgarmente é conhecido como Pyrex.  
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O silício elementar é utilizado na preparação de silicones, na produção de ligas 

metálicas com o ferro, o alumínio, o cobre e o manganésio ou como agente redutor na 

manufactura do aço. A liga de ferro-silício é produzida pela redução simultânea de óxido de 

ferro e sílica com carbono, a altas temperaturas numa fornalha eléctrica, encontrando 

posterior aplicação como agente redutor na produção de magnésio e crómio. A inclusão de 

uma pequena percentagem de silício em ligas de alumínio (cerca de 14 %) aumenta a sua 

consistência e a sua resistência à corrosão provocada pela água salgada.  

Quando se procede à aditamento de um monocristal de silício elementar puro com 

pequenas quantidades de outros elementos, como o boro ou o fósforo, obtêm-se substâncias 

com propriedades eléctricas singulares - os semicondutores. Estas substâncias encontram 

uma miríade de aplicações na tecnologia actual, pois é com base nos semicondutores que se 

inventaram dispositivos como os transístores ou os díodos, que constituem a base de 

qualquer circuito electrónico digital. Os semicondutores podem também ser usados em 

rectificadores de potência ou em células solares.  

A sílica pode ser encontrada em quase todos os organismos vivos. É possível que o 

silício tenha desempenhado um papel importante, ou mesmo indispensável, no 

aparecimento da vida da Terra. O padrão de deposição de sílica nas plantas é biologicamente 

específico sendo possível identificar as plantas pelo exame microscópico das partículas de 

sílica. Por vezes a presença de sílica parece indiciar uma maior resistência da planta a diversas 

doenças ou insectos. As folhas das urtigas, por exemplo, estão revestidas de milhares de 

microcristais de silício.  

Os tecidos humanos contêm normalmente 6 a 90 mg de sílica por 100 gramas de 

tecido muscular; no entanto, esta percentagem varia muito com a idade. Os pulmões têm 

cerca de 10 mg na infância e podem chegar às 2000 mg por 100 g de tecido na velhice.  

Certas profissões, onde as pessoas estão mais expostas a poeiras ricas em silício, como 

os mineiros, pedreiros ou os oleiros, podem provocar doenças pulmonares graves como a 

silicose (figura 22).  
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A silicose é a formação permanente de tecido cicatricial nos pulmões causada pela 

inalação de pó de sílica (quartzo). Trata-se da doença profissional mais antiga que se 

conhece, desenvolve-se em pessoas que inalaram pó de sílica durante muitos anos. O pó de 

sílica (figura 23) é o elemento principal que constitui a areia, sendo por isso frequente a 

exposição entre os mineiros do metal, os cortadores de arenito e de granito, os operários das 

fundições e os oleiros. 

       

Figura 22 – Notícia do Diário de Noticias, de 10 de Janeiro de 2005. 

 

 

 

 

Figura 23 – Pó de sílica visto ao microscópio electrónico. 

Trabalhadores da construção civil, expostos a poeiras, são os principais 
afectados pela silicose 

A silicose é a doença que mais afecta os 
trabalhadores do distrito do Porto. Um 
estudo desenvolvido pelo Centro 
Regional de Saúde Pública do Norte, com 
base nas notificações confirmadas pelo 
Centro Nacional de Protecção Contra os 
Riscos Profissionais, revela que, entre 
1998 e meados de 2004, foram 
detectados 2003 casos de doenças 
ocupacionais. Destas, 491 casos eram 
doentes com silicose, uma doença 
pulmonar que pode levar à morte, 
representando 85 por cento das doenças 
respiratórias apuradas. 
 
Em termos de distribuição geográfica, 
Vila Nova de Gaia é o concelho do 
distrito do Porto onde se regista o maior 
número de doenças ocupacionais. Algo 
que, segundo Rocha Nogueira, 
responsável pela investigação, é explicado  

 pelo elevado número de empresas ali 
sedeadas. Logo a seguir posicionam--se Porto, 
Maia e Matosinhos. Penafiel também ocupa 
um lugar de destaque no ranking das doenças 
profissionais, ainda que a alguma distância 
das anteriores. O número de pedreiras 
localizadas nesse concelho explica a posição. 
Logo a seguir ficam Marco de Canaveses e 
Felgueiras. 
 
A maior prevalência de doenças profissionais 
foi encontrada em indivíduos com actividade 
nas indústrias extractivas, nomeadamente 
pedreiras, construção civil e metalomecânica. 
É precisamente nestes dois primeiros sectores 
económicos que os trabalhadores ficam mais 
expostos a poeiras e, por isso, mais vulneráveis 
a contrair silicose, uma doença respiratória, 
que pode levar duas décadas a manifestar-se e 
ter como consequência a morte. 
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Os sintomas aparecem, geralmente, após 20 ou 30 anos de exposição ao pó. No 

entanto, nos trabalhos em que se utilizam jactos de areia, na construção de túneis e no 

fabrico de sabões abrasivos que requerem quantidades elevadas de pó de sílica, os sintomas 

podem surgir em menos de 10 anos. 

Quando inalado, o pó de sílica atinge os pulmões, onde os fagócitos (p.ex., 

macrófagos) “engolem” as partículas. As enzimas libertadas pelos fagócitos provocam a 

formação de tecido cicatricial nos pulmões. Inicialmente, as áreas cicatriciais são pequenas 

protuberâncias arredondadas (silicose nodular simples), mas, finalmente, essas 

protuberâncias podem aglomerar-se, formando grandes massas (silicose conglomerada) 

(figura 24). Essas áreas cicatriciais não permitem a passagem normal de oxigénio ao sangue. 

Os pulmões perdem a elasticidade e a respiração exige um maior esforço.  

 

 

 

 

 

           A                                                                   B 

Figura 24 – Imagem de raio X, mostrando a silicose (A) e pormenor dos alvéolos pulmonares 

com silicose (B). 

Os indivíduos com silicose nodular simples não têm dificuldade em respirar, mas têm 

tosse e expectoração devido à irritação das grandes vias aéreas, no processo denominado 

bronquite. A silicose conglomerada pode causar tosse, produção de expectoração e dispneia. 

No princípio, a dispneia verifica-se só durante os momentos de actividade, mas por fim 

manifesta-se também durante o repouso. A respiração pode piorar aos 2 a 5 anos depois de 
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ter deixado de trabalhar com sílica. O pulmão lesado submete o coração a um esforço 

excessivo e pode causar insuficiência cardíaca, a qual, por sua vez, pode evoluir para a morte. 

Além disso, os indivíduos com silicose expostos ao microrganismo causador da 

tuberculose (Mycobacterium tuberculosis) são três vezes mais propensos a desenvolver a 

tuberculose do que aqueles que não estão afectados pela silicose. 

O controlo da produção do pó no local de trabalho pode ajudar a prevenir a silicose. 

Quando esta não pode ser controlada, como poderá ser o caso da indústria de jactos de 

areia, os trabalhadores devem usar máscaras que forneçam ar exterior limpo ou que filtrem 

completamente as partículas. Essa protecção pode não estar ao alcance de todos os 

trabalhadores numa zona poeirenta (por exemplo, pintores e soldadores) e, nesse caso, 

sempre que seja possível, devem utilizar-se abrasivos diferentes da areia. 

Os trabalhadores expostos ao pó da sílica devem fazer radiografias ao tórax com 

regularidade, todos os 6 meses os que trabalham com jactos de areia e todos os 2 a 5 anos os 

restantes, de modo que seja possível detectar qualquer problema o mais cedo possível. Se a 

radiografia revelar silicose, o médico, provavelmente, aconselhará o trabalhador a evitar a 

exposição constante à sílica. A silicose é incurável. No entanto, pode deter-se a evolução da 

doença, interrompendo a exposição à sílica desde os primeiros sintomas. Uma pessoa com 

dificuldade em respirar pode sentir alívio com o tratamento utilizado para a doença 

pulmonar crónica obstrutiva, como são os medicamentos que dilatam os brônquios e 

expelem as secreções das vias aéreas. Dado que os indivíduos que sofrem de silicose têm um 

alto risco de contrair tuberculose, devem submeter-se periodicamente a revisões médicas que 

incluam a prova cutânea para a tuberculose. 
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Reportagem: Borralha 

31.08.06 

  

 

 

 

 
Não foi nas minas de volfrâmio da Borralha que Alboím perdeu a cabeça do dedo 
maior da mão direita, aquele que apesar do enxerto conservou o sabugo da unha e a 
fez crescer, centímetros abaixo da carne onde antes se agarrava. Desse trabalho 
subterrâneo em Pisões e do acidente com a britadora não guarda grandes 
recordações: as mais vivas estão aqui, na terra cheia de cicatrizes da extracção de 
minério e areias, perto da barragem da Venda Nova. As feridas visíveis seguem a 
rota da mina abandonada, até à II Guerra Mundial a maior produtora de volfrâmio 
do País e uma das maiores da Europa, usado para fabricar bombas e armamento. As 
feridas rasgadas estão 210 metros debaixo de terra, para onde Alboím descia dentro 
de uma jaula; e estão também nos pulmões de Albino, compostos em 30% por pó 
de volfrâmio. 
 
O mal da mina, a silicose, vitimou centenas de operários que aqui trabalharam 
desde 1890, data do início da exploração. A aldeia da Borralha, construída à custa 
do volfrâmio, está agora tão desprovida de propósito como as minas, habitada por 
uma centena de ex-operários e suas mulheres, mantidos por reformas e trabalhos 
esporádicos. Muitos não conseguem nem querem sair daqui. Passeiam as mazelas a 
céu aberto, as mesmas que contraíram nos subterrâneos do monte que continua a 
dominar o horizonte. Depois de abandonada a exploração de volfrâmio, em 1986, a 
terra ainda foi exaurida de toda a areia que tinha para dar. Até isso acabou, só ficou 
uma cratera ferrugenta onde antes existia uma encosta. 
 
As marés de fárrea, o período áureo destas minas registado a partir da década de 30, 
trouxeram trabalho a Albino Gonçalves. Furava a rocha e carregava os escombros 
das explosões, as lajes que chegavam a ter o tamanho de um homem mesmo depois 
de já serem fragmentos dinamitados do filão – e por isso tinham de ser novamente 
divididas. "Fazia tudo a seco, 160 metros debaixo do chão", e por não humedecer o 
minério o pó apoderou-se dele. 
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A epidemia silenciosa não foi fatal, mas tirou-o das minas após dez anos de trabalho, 
trouxe-o à superfície, onde passou a vigilante. "Sinto todos os dias este pó de pedra, 
fica para sempre nos pulmões", faz perder o fôlego a cada passo, a cada palavra. 
Mesmo assim, Albino chorou quando fecharam as jazidas e só deixou de fumar dois 
maços por dia há quatro anos. Tem 68 e aspecto de octogenário, magro, pálido e 
rugoso. Vende no seu quintal figuras da Nossa Senhora de Fátima em volfrâmio, 
que alguns dizem ser resquícios do contrabando mas ele garante comprar aos 
farristas e apanhistas, os que andam pela zona à procura de vestígios do minério, 
longe das jazidas nas entranhas do monte que "ainda davam para uns 400 anos de 
extracção". 
 
Foram sempre enganados, estes homens e mulheres da Borralha. Alboím ganhava 
20 escudos para trabalhar oito horas por dia em 1964, o ano da sua estreia. Acabou 
com uma reforma de 22 contos em 1986, "que já subiu até aos 60 mil escudos", 
contas feitas como sabe, na moeda antiga. As condições de trabalho eram péssimas e 
os acidentes - quedas da jaula, descuidos com o material, "tirei de lá muitos colegas a 
braços – mais do que frequentes. 
 
As minas estiveram durante décadas na posse de uma empresa franco-belga, e 
trouxeram a Portugal uma aura de riqueza que contrastava com o resto da Europa, 
mergulhada em bombardeamentos e destruição - muito desse armamento, dos dois 
lados da II Guerra Mundial, era construído com a matéria-prima recolhida na 
Borralha. Na altura da emigração, os encarregados ameaçavam os operários com 
despedimentos e obrigavam os seus filhos a trabalhar no volfrâmio, mal dobravam o 
cabo dos 18 anos. Todos dizem que as portas desta vida foram fechadas devido à 
descoberta de jazidas a céu aberto, na China. Não houve lugar a indemnizações. Há 
seis anos, a Universidade do Porto apresentou um projecto para criar um parque 
temático nestas ruínas, aproveitando o património arqueológico, tecnológico e o 
Saber destes ex-operários. Nada avançou. 
 
Mesmo assim, apesar de tudo, Alboím não é um homem amargurado. Percorre as 
ruínas da mina porque lhe pediram para as mostrar, caso contrário não põe aqui os 
pés. "Sempre tomei precauções, molhei bem as lajes quando fazia os furos para 
colocar a dinamite, e não fiquei doente". As mulheres como a sua também 
trabalhavam, mas na lavaria do minério com ácido sulfúrico e na sua separação. "Ali 
era a fundição", recurso que tornava a Borralha única no País: transformava o 
minério em ferro tungsténio, no local. "Eram barras que saíam daqui em bidões 
pequenos, cada um pesava 200 quilos". O ex-operário aponta para a jaula que descia 
110 metros na vertical, fala dos quilómetros percorridos debaixo de terra, a 
bombear água de uma para outra galeria, a farejar volfrâmio. A mina-fantasma 
contorce-se sobre si própria ao pé do rio sem nome, um afluente do Rabagão. 
Alboím pergunta se já chega. 
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IV.3. Conclusões  

O conjunto de conteúdos abordado nos capítulos anteriores serve de base teórica para 

a elaboração de algumas questões do jogo, bem como análise e aprofundamento dos 

conteúdos da Geologia mais relacionados e implicados na saúde. 

Nestes capítulos, abordaram-se assuntos relativos à implicação de diferentes elementos 

na saúde do Homem. Estes podem influenciá-la por acção directa do homem na Natureza, 

como sendo pelo solo ou água que partilha, ou resultado da acção antrópica, para benefício 

directo na sua vida e logicamente sociedade.  

 Estes conteúdos, ainda que escassos, são contributivos para o conhecimento da ampla 

relação existente entre Geologia e Saúde. Não há, actualmente, incrementos ao nível dos 

conteúdos que permitam conhecer, perceber e reconhecer a afinidade entre estas áreas. 

Muitas questões ainda poderão ser levantadas, sobretudo no que diz respeito ao 

trabalho desenvolvido para colmatar eventuais danos mais prejudiciais, a forma como as 

populações são conhecedoras das implicações, entre outras. Também ao nível dos elementos 

influentes a lista exposta é muito reduzida, tendo apenas sido mencionado alguns minerais 

considerados mais significativos. Esta lista é de todo discutível e alterável. É apenas uma 

selecção possível entre outras tantas. 

Serve, porém, este conjunto de base para a sua divulgação ao nível do ensino básico, 

na forma de um jogo, que ensaiado em grupos de alunos, é extensível a todos os elementos 

da sociedade, desde o mais adulto e conhecedor até ao mais jovem, que apresente capacidade 

de discernimento e aprendizagem. 
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CAPITULO V - Construção de um jogo 

 VI.1. Introdução: a importância do jogo 

Os jogos fazem parte da nossa vida desde os tempos mais remotos, estando presentes 

não só na infância como noutros momentos. Jogar sempre fez parte do crescimento e 

desenvolvimento animal, e duma forma especial do ser humano. É nesta perspectiva que, a 

partir do século XVIII, se dá a popularização dos jogos educativos. Estes tornam-se veículos 

de divulgação, crítica e doutrinação popular. (Kishimoto, 1995) 

Esta massificação deve-se sobretudo às características intrínsecas do próprio jogo e ao 

acto de jogar. Destas destacam-se o facto de o jogador ser um elemento activo na 

aprendizagem. Ao jogar, é-se capaz de perceber melhor a mensagem e desenvolver os 

conteúdos, pois o acto de jogar implica uma aprendizagem. Por outro lado, aprender em 

conjunto é mais rápido e mais efectivo porque é mais agradável. A discussão, a troca de 

ideias, o confronto de saberes cria um ambiente que permite uma boa aprendizagem.  

Assim, perceber jogando, sentindo os desafios e as possibilidades, permite desenvolver 

os esquemas do conhecimento. Os jogos tornam-se eficientes ferramentas instrutoras, pois 

divertem enquanto motivam, facilitam a aprendizagem e aumentam a capacidade de 

retenção do que foi ensinado, exercitando as funções mentais e intelectuais do jogador. 

Quando motivadores do processo de aprendizagem, eles podem ser definidos como 

jogos educativos. Contudo, há ainda muita discussão sobre o que são jogos educativos. 

Dempsey, Rasmussem e Luccassen (1996) citados por Botelho (2004) definem que os jogos 

educativos “se constituem por qualquer actividade de formato instruidor ou de 

aprendizagem que envolva competição e que seja regulada por regras e restrições”. Existem 

diferentes tipos de jogos que são classificados de acordo com seus objectivos, destacando-se 



Os minerais na vida humana:  
Desenvolvimento de um jogo para o 3ºCiclo 

                                                                                                                                            Página 62  

os jogos de acção, aventura, lógicos, estratégicos, roleplaying games (RPGs), entre outros. 

(Tarouco et al 2004) 

Estes tipos de jogos podem ser utilizados com propósitos educacionais. Os jogos de 

acção podem auxiliar no desenvolvimento psicomotor da criança, desenvolvendo reflexos, 

coordenação olho-mão e auxiliando no processo de pensamento rápido frente a uma 

situação inesperada. Na perspectiva instrucional, o ideal é que o jogo alterne momentos de 

actividade cognitiva mais intensa com períodos de utilização de habilidades motoras. 

Os jogos de aventura caracterizam-se pelo controlo, por parte do usuário, do ambiente 

a ser descoberto. Quando bem modelado pedagogicamente, pode auxiliar na simulação de 

actividades impossíveis de serem vividas em sala de aula, tais como um desastre ecológico ou 

uma experiência química.  

Os jogos lógicos, por definição, desafiam muito mais a mente do que os reflexos. 

Contudo, muitos jogos lógicos são temporalizados, oferecendo um limite de tempo dentro 

do qual o usuário deve finalizar a tarefa. Aqui podem ser incluídos clássicos como xadrez e 

damas, bem como simples caça-palavras, palavras-cruzadas e jogos que exigem resoluções 

matemáticas. 

Um RPG (roleplaying games) é um jogo em que o usuário controla uma personagem 

num ambiente. Nesse ambiente, a sua personagem encontra outras personagens e com elas 

interage. Dependendo das acções e escolhas do usuário, os atributos das personagens podem-

-se ir alterando, construindo dinamicamente uma história. Esse tipo de jogo é complexo e 

difícil de desenvolver.  

Os jogos estratégicos focam-se na sabedoria e habilidades de negócios do usuário, 

principalmente no que toca à construção ou administração de algo. Esse tipo de jogo pode 

proporcionar uma simulação em que o usuário aplica conhecimentos adquiridos em sala de 

aula, percebendo uma forma prática de aplicá-los. 

Independente do tipo dos jogos, eles podem ser utilizados de diferentes formas, 

conforme destaca Botelho (2004): 
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[...] para treino de habilidades operacionais, consciencialização e reforço motivacional, 

desenvolvimento de insight e percepção, treino em comunicação e cooperação, integração e 

aplicação prática de conceitos aprendidos e até mesmo assessment (avaliação de 

aprendizagem). 

De acordo com esta classificação, o jogo que é aqui apresentado, denominado 

“Calhaus na Cabeça” é um jogo lógico-estratégico, pois os seus objectivos inserem-se nestas 

duas vertentes de classificação. É um jogo de lógica pois implica o uso da mente, muito mais 

que os reflexos físicos. Implica algum conhecimento prévio de Geologia, mas propicia uma 

maior aprendizagem. A forma como o jogador estabelece as suas prioridades, o que vai jogar, 

a estratégia a adoptar para a conclusão mais rápida do jogo, as interacções que deseja ter, 

torna o jogo também de estratégia. 

Ao criar um jogo deve-se ter a intenção de passar uma determinada mensagem, um 

saber ou um conjunto de conhecimentos a adquirir. No caso de “Calhaus na Cabeça” 

pretende-se familiarizar os mais novos e sobretudo alertá-los para essa presença constante nas 

nossas vidas da Geologia e de todas as suas vertentes à qual não damos o verdadeiro valor. A 

Geologia faz parte de tudo o que nos rodeia, tudo tem um apontamento geológico. A sua 

influência e inimaginável e começa logo no próprio indivíduo.  

O jogo “Calhaus na Cabeça” terá por objectivos contribuir de alguma forma para este 

alerta, esta consciencialização que se torna necessária de que a Geologia tem fundamentação 

numa sociedade actual e que lhe diz total respeito. O conhecimento geológico permite um 

conhecimento superior do próprio indivíduo bem como do que o rodeia. 

Por outro lado, a escolha de um jogo para passar esta informação, permite fomentar a 

natureza lúdica do saber. Não se pretende descuidar das tarefas do ensino nem desvirtuar a 

natureza do jogo. Porém, o jogo permite uma aprendizagem activa, em que envolvendo os 

participantes lhes propicia um pacote de conhecimentos que interiorizará. Permite repensar 

o saber numa Natureza de interiorização. Conhecer os fundamentos da Ciência cria 

cidadãos alerta e confiantes de uma melhor actuação ao nível da Natureza envolvente. 
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Intervir implica conhecimento. Não se tomam decisões significativas sem uma vertente de 

conhecimento devidamente cimentada.  

V.2. Construção do jogo 

 V.2.1. Nome 

A escolha de um nome implica uma análise cuidada não só do jogo que se pretende 

construir, mas também da mensagem que se pretende transmitir. 

Este jogo incide sobre a importância da Geologia e particularmente dos minerais na 

sociedade actual, bem como os seus efeitos no desenvolvimento humano. Pretende-se 

transmitir uma mensagem de alerta e ao mesmo tempo de consciencialização do que é a 

Geologia, as rochas e os minerais e do verdadeiro significado destes. 

A criação do jogo é, por assim dizer, a melhor maneira de transmitir conhecimentos 

sem que seja de uma forma monótona. Um jogo permite adquirir conhecimento de uma 

forma acessível, lúdica, integrante, sem que haja um aborrecimento adjacente a muitas 

transmissões de saber. Como referiu um dos alunos, “pois a melhor maneira de ensinar é a 

brincar. Ao cativar uma criança, conseguimos que ela se interesse por determinados assuntos e fique a 

perceber mais sobre os mesmos.” 

O nome do jogo, Calhaus na Cabeça, tem vários significados, podendo mesmo estes 

serem ambíguos. Também permite o repensar. Calhau é o nome comum, dado por todos os 

indivíduos, de uma maneira geral, a qualquer coisa que se relacione com a Terra, as rochas e 

consequentemente os minerais. Tudo são calhaus a partir do momento que não são seres 

vivos. O dicionário da Língua Portuguesa define calhau como “substantivo masculino, 

pedaço de rocha dura; seixo; pedra solta”; e ainda na forma popular, “homem estúpido”. 

“Calhaus na cabeça” provém da falta de conhecimento sobre esta relação, o que conduz à 

ideia de que nesta área “são uns calhaus”. Na cabeça há muitos calhaus em vez de 

conhecimento, ou seja, há um caminho de conhecimento, saber e experiências a percorrer 

no âmbito da Geologia.   
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Uma última observação. Ao longo da pós-graduação ao conversar com diferentes 

pessoas, de diferentes idades, quando afirmava que estava a trabalhar na minha tese sobre a 

relação “Geologia e Saúde”, invariavelmente ouvia: “Ah! Geologia e Saúde! Se levarmos com um 

calhau na cabeça, ficamos doentes.” 

É pois para desmistificar esta noção errónea e preconcebida de que estas duas áreas 

não se cruzam e para reforçar a intrínseca união entre Geologia e todos os campos da 

sociedade, que se concretiza este jogo para todos.  

 V.2.2. Materiais 

Aquando da execução do jogo foram criados alguns materiais nomeadamente um 

tabuleiro (figura 25), em forma de boneco, onde cada conjunto de casas corresponde aos 

membros do boneco. 

Também se elaboraram cartões de questões, de diferentes cores, correspondentes a 

diferentes graus de dificuldade. Os cartões verdes equivalem a perguntas de grau de 

dificuldade 1 ou fácil, os de cor de laranja incluem perguntas de grau de dificuldade 2 ou 

intermédio enquanto nos cartões vermelhos incluem-se perguntas de grau de dificuldade 3 

ou difícil (figura 26). 

 

Figura 25 – Esquema geral do tabuleiro (dimensões: 297 mm x 420 mm) 
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Resposta aberta

A goethite, um hidróxido de ferro, deve o seu 
nome a um poeta alemão, autor de livros como 
"As desventuras do jovem Werther " e  “Fausto”, 
que era mineralogista nos seus tempos livres. 
Qual o seu nome?

Resposta
Johan Wolfgang von Goethe:  

Escolha múltipla
Mineralogia é:
A – um ramo da Geologia que se ocupa do estudo dos 
minerais.
B – um ramo da Geologia que se ocupa do estudo dos 
planetas.
C – um ramo da Geologia que se ocupa do estudo da 
Genética.
D – um ramo da Geologia que se ocupa do estudo da 
Meteorologia.                                                   Resposta:A  

 Verdadeiro ou falso

A calcite, usada nos passeios 
portugueses, é um mineral que reage 
fortemente com o ácido. 

Resposta:
Verdadeiro

Nos diferentes graus de dificuldade, as questões podem ser do tipo abertas, em que a 

resposta pode ser dada sem quaisquer restrições, em que a equipa adversária considerará ou 

não correcta, de acordo com a resposta escrita no cartão. Outro tipo de questões são as de 

selecção, que podem ser de escolha dicotómica entre os valores lógicos verdadeiro e falso ou 

de escolha múltipla, em que há várias possibilidades de resposta, variando entre 3 e 4 

opções, admitindo apenas uma opção como certa.  

  

  

  

 

 

  

  

Figura 26 – Exemplo de cartões (Frente e verso) 

Para o jogo é também necessário um dado, que foi adaptado para impedir uma 

conclusão rápida do jogo e permitir uma aprendizagem e estímulo em relação à Geologia. 

Assim, as faces passaram a conter instruções de avanço (as faces com “pintas” a negro) e de 

recuo (as faces com “pintas” a vermelho), em que o número de “pintas” correspondia ao 

número de casas a avançar ou recuar (figura 27). 
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Figura 27 – Dado usado para o jogo. 

Como marcadores de posição e de grupo usaram-se conjuntos de minerais, cada 

conjunto composto por quatro peças do mesmo mineral. Para o jogo poder ser jogado por 

quatro grupos fizeram-se quatro conjuntos de quatro minerais diferentes (figura 28).  

 

 

Figura 28 – Exemplos de conjuntos de minerais, que servem de marcadores de grupos. 

 Todos os materiais elaborados encontram-se na figura 29, onde se observa a 

disposição destes durante um jogo. 

 

Figura 29 – Fotografia final de todos os materiais, durante um jogo.  
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 VI.2.3. Duração e regras do jogo 

O jogo foi elaborado para uma duração não inferior a 40 minutos. Esta duração é 

relativa uma vez que a “sorte” na altura do lançamento do dado é um factor que influencia e 

determina a duração do mesmo. 

O número de equipas por jogo, pode variar entre um mínimo de duas e um máximo 

de quatro (este máximo estabelecido tendo em conta os conjuntos de minerais).  

O número de elementos por equipa também pode ser mutável a partir de um mínimo 

de um elemento por equipa. 

No início do jogo, cada indivíduo/grupo escolhe uma espécie mineral, ficando com 

quatro amostras. Os minerais serão colocados, cada um num dos cantos do tabuleiro (nos 

“pés” e “mãos”). 

Lança-se o dado e a equipa que obtiver maior pontuação, em valor absoluto, é aquela 

que começa a jogar. 

Começa-se a jogar lançando o dado para saber qual o número de casas que irá deslocar 

o mineral e a que cor corresponde aquela onde ficar. As cores são: - verde (perguntas de grau 

de dificuldade 1 ou fácil); - cor de laranja – (perguntas de grau de dificuldade 2 ou 

intermédio); - vermelho – perguntas de grau de dificuldade 3 ou difícil); - preto – (passa para 

a casa de início de jogo nesse membro); - branca – (passa automaticamente para o “corpo”, 

sem responder a nenhuma questão desse membro). Se acertar na resposta à pergunta o 

indivíduo/grupo continua a lançar o dado e a jogar. Caso erre, passa a vez à equipa 

adversária. Também passa a vez se ficar na casa branca ou na preta. 

O objectivo é conquistar todo o tabuleiro, isto é, todos os minerais estarem no “corpo” 

do boneco. Aqui, tem que se responder a uma questão de grau de dificuldade 3 ou difícil. 

Ganha quem primeiro chegar à “cabeça” do boneco.  

Na caixa do jogo (figura 30) encontra-se para além dos materiais necessários, um cartão 

com as regras do jogo (figura 31). 
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O jogo de “alguma” Geologia…
 

Figura 31 – Capa da caixa do jogo. 

As cores são: 
-verde (perguntas de grau de dificuldade 1 ou fácil); 

- laranja – (perguntas de grau de dificuldade 2 ou intermédio);

- vermelho - perguntas de grau de dificuldade 3 ou difícil); 

- preto – (passa para a casa de início de jogo nesse membro); 
- branca – (passa automaticamente para o “corpo”, sem responder a 
nenhuma questão desse membro). 

ContinuaContinuaçção  do jogoão  do jogo

Se o primeiro jogador acertar na resposta à pergunta, continua a 
lançar o dado e a jogar. Caso erre, passa a vez à equipa adversária. 
Também passa a vez se ficar na casa branca ou na preta.

VencedorVencedor

Ganha quem primeiro chegar à “cabeça” do boneco. Quando o 
jogador alcançar o “corpo” do boneco, responderá a uma pergunta de 
grau de dificuldade 3 ou difícil. Se o jogador responder correctamente 
à pergunta ganha o jogo. Caso contrário lança o dado, e desloca um 
dos minerais o nº de casas correspondente para um dos membros que 
escolher. Aguarda a vez de jogar, com o objectivo de deslocar 
novamente o mineral para o centro e responder a nova questão.

MaterialMaterial
O jogo contém 1 tabuleiro, 100 cartões com perguntas e respostas, 1 
dado; 16 minerais (4 conjuntos de diferentes minerais (cada conjunto 
composto por quatro peças do mesmo mineral)). 

Objectivo do jogoObjectivo do jogo
O objectivo é conquistar todo o tabuleiro, ou seja, todos os minerais 
estarem no “corpo” do boneco. Aqui, tem que se responder a uma 
questão de grau de dificuldade 3 ou difícil, “saltando” para a cabeça 
do boneco.

InIníício do jogocio do jogo

No início do jogo, cada jogador escolhe uma espécie mineral, ficando 
com quatro amostras. Os minerais serão colocados, cada um num dos 
cantos do tabuleiro (nos “pés” e “mãos”).
Lança-se o dado e a equipa que obtiver maior pontuação, em valor 
absoluto,  é aquela que começa a jogar. Em caso de empate volta-se a 
lançar o dado.

O primeiro a jogar lança o dado para saber qual o número de casas 
que irá deslocar o mineral, sendo este escolhido pelo jogador, e a que 
cor corresponde aquela onde ficar. 

As cores são: 
-verde (perguntas de grau de dificuldade 1 ou fácil); 

- laranja – (perguntas de grau de dificuldade 2 ou intermédio);

- vermelho - perguntas de grau de dificuldade 3 ou difícil); 

- preto – (passa para a casa de início de jogo nesse membro); 
- branca – (passa automaticamente para o “corpo”, sem responder a 
nenhuma questão desse membro). 

ContinuaContinuaçção  do jogoão  do jogo

Se o primeiro jogador acertar na resposta à pergunta, continua a 
lançar o dado e a jogar. Caso erre, passa a vez à equipa adversária. 
Também passa a vez se ficar na casa branca ou na preta.

VencedorVencedor

Ganha quem primeiro chegar à “cabeça” do boneco. Quando o 
jogador alcançar o “corpo” do boneco, responderá a uma pergunta de 
grau de dificuldade 3 ou difícil. Se o jogador responder correctamente 
à pergunta ganha o jogo. Caso contrário lança o dado, e desloca um 
dos minerais o nº de casas correspondente para um dos membros que 
escolher. Aguarda a vez de jogar, com o objectivo de deslocar 
novamente o mineral para o centro e responder a nova questão.

MaterialMaterial
O jogo contém 1 tabuleiro, 100 cartões com perguntas e respostas, 1 
dado; 16 minerais (4 conjuntos de diferentes minerais (cada conjunto 
composto por quatro peças do mesmo mineral)). 

Objectivo do jogoObjectivo do jogo
O objectivo é conquistar todo o tabuleiro, ou seja, todos os minerais 
estarem no “corpo” do boneco. Aqui, tem que se responder a uma 
questão de grau de dificuldade 3 ou difícil, “saltando” para a cabeça 
do boneco.

InIníício do jogocio do jogo

No início do jogo, cada jogador escolhe uma espécie mineral, ficando 
com quatro amostras. Os minerais serão colocados, cada um num dos 
cantos do tabuleiro (nos “pés” e “mãos”).
Lança-se o dado e a equipa que obtiver maior pontuação, em valor 
absoluto,  é aquela que começa a jogar. Em caso de empate volta-se a 
lançar o dado.

O primeiro a jogar lança o dado para saber qual o número de casas 
que irá deslocar o mineral, sendo este escolhido pelo jogador, e a que 
cor corresponde aquela onde ficar. 

 

Figura 31 – Regras do jogo para caixa de materiais. 



 

 



Os minerais na vida humana:  
Desenvolvimento de um jogo para o 3ºCiclo 

                                                                                                                                            Página 71  

 

 

CAPÍTULO VI – Questões para o jogo 

Neste capítulo, encontra-se o conjunto de questões seguintes, incluídas nos cartões de 

jogo, que abrange outras áreas e conteúdos das Ciências da Terra, para lá dos estritamente 

abordados nos capítulos iniciais da tese. 

1. O que é a Geologia? 

A – Ciência que se ocupa do estudo dos seres vivos. 

B – Ciência que se ocupa do estudo dos planetas, estrelas e satélites. 

C – Ciência que se ocupa do estudo da Terra, a sua origem, composição e evolução. 

D – Ciência que se ocupa do estudo dos planetas e dos minerais. 

R: C 

 

2. Mineralogia é: 

A – um ramo da Geologia que se ocupa do estudo dos minerais. 

B – um ramo da Geologia que se ocupa do estudo dos planetas. 

C – um ramo da Geologia que se ocupa do estudo da Genética. 

D – um ramo da Geologia que se ocupa do estudo da Meteorologia. 

R: A 

 

3. Mineral é: 

A – uma substância sólida, natural, orgânica, com uma composição química e estrutura 

cristalina bem definidas. 

B - uma substância sólida, artificial, orgânica, com uma composição química e estrutura 

cristalina bem definidas. 

C – uma substância sólida, natural, inorgânica, com uma composição química e 

estrutura cristalina bem definidas. 
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D – uma substância líquida, sólida ou gasosa, natural, inorgânica, com uma composição 

química e estrutura cristalina bem definidas. 

R: C 

 

4. O mineral faialite deve o seu nome a uma localidade do território português. Qual? 

R: Ilha do Faial 

 

5. O mineral sabugalite deve o seu nome a uma localidade do território português. 

Qual? 

R: Sabugal 

 

6. O mineral limaíte deve o seu nome a uma localidade do território português. Qual? 

R: Ponte de Lima 

 

7. Rocha é: 

A – um agregado natural sempre composto por um só mineral. 

B – um agregado artificial composto de alguns minerais ou de um único mineral. 

C – um conjunto disperso de fragmentos naturais, composto de alguns minerais ou de 

um único mineral. 

D – um agregado natural composto de alguns minerais ou de um único mineral. 

R: D 

 

8. Desde quando se formam os minerais? 

R: Desde sempre, desde o inicio da formação da Terra. 

 

9. Verdadeiro ou Falso 

A areia pode ser utilizada na produção do vidro.  

R: Verdadeiro  

 

10. O mineral azorite deve o seu nome a uma parte do território português. Qual? 

R: Açores 
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11. Verdadeiro ou Falso  

A safira e o rubi são variedades do mesmo mineral que é o corindo.  

R: Verdadeiro  

 

12. Verdadeiro ou Falso  

A calcite, usada nos passeios portugueses, é um mineral que reage fortemente com o 

ácido.  

R: Verdadeiro  

 

13. O diamante e a grafite são quimicamente iguais. São formados por que elemento? 

A – Silício. 

B – Carbono. 

C – Oxigénio e Hidrogénio. 

R: B 

 

14. O diamante e a grafite têm a mesma composição química mas estruturas diferentes, 

logo são designados de: 

A – polimorfos. 

B – transomorfos 

C – isomorfos. 

R: A 

 

15. O mineral andesite tem o seu nome relacionado com uma zona da América do Sul. 

R: Andes 

 

16. Verdadeiro ou Falso. 

Em zonas com rochas magmáticas ricas em flúor é alta a incidência da fluorose.   

R: Verdadeiro  

 

17. O alumínio utilizado em diferentes aplicações modernas, é extraído da: 

A – serpentina. 



Os minerais na vida humana:  
Desenvolvimento de um jogo para o 3ºCiclo 

                                                                                                                                            Página 74  

B – halite. 

C – bauxite. 

D – biotite. 

R: C 

 

18. Verdadeiro ou Falso. 

A esmeralda é uma variedade do berilo, resultado da presença de crómio na sua rede.  

R: Verdadeiro 

 

19. A goethite, um hidróxido de ferro, deve o seu nome a um poeta alemão, autor de 

livros como "As desventuras do jovem Werther " e  “Fausto”, que era mineralogista nos 

seus tempos livres. Qual o seu nome? 

R: Johan Wolfgang von Goethe 

 

20. Verdadeiro ou Falso. 

A fluorose dental é provocada por falta de flúor. 

R: Falso 

 

21. De que forma o Homem pode ser responsável pela contaminação directa dos solos 

com flúor? 

 R: Prática agrícola - uso de fertilizantes 

 

22. A arseniose é provocada por que elemento químico.  

R: Arsénio 

 

23. A doença Blackfoot é causada por: 

A – arsénio; 

B – selénio; 

C – quartzo; 

D – Iodo. 

R: A 
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24. O que significa O.M.S. ?  

R: Organização Mundial de Saúde 

 

25. A O.M.S. é um organismo que pertence: 

A – Unesco 

B – Alto Comissariado para os Refugiados. 

C – Nações Unidas. 

R: C 

 

26. Verdadeiro ou Falso. 

O chumbo pode ser encontrado no ar, água, solo e alimentos.  

R: Verdadeiro 

 

27. Indica uma aplicação do chumbo.  

R: Pintura, utensílios de cerâmica 

 

28. Verdadeiro ou Falso. 

Os peixes podem possuir elevados teores de chumbo e transmiti-lo à água. 

R: Falso 

 

29. A migração de chumbo pode acontecer em enlatados. Dar um exemplo. 

R.: Latas de conserva 

 

30. Verdadeiro ou Falso. 

A migração de chumbo de latas para alimentos é mais propícia em meio ácido. 

R: Verdadeiro. 

 

31. De que forma as plantas podem reflectir a composição mineral do solo? 

R: Os minerais solubilizados no solo são absorvidos pelas plantas 

 

32. O Homem tem que formas naturais de exposição aos minerais:  
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A – contacto dermal, inalação e ingestão. 

B – contacto dermal e bebida. 

C – ingestão e injecção intravenosa. 

R: A  

 

33. As poeiras são fonte de contaminação especialmente de que órgão do corpo 

humano. 

R: Pulmões 

 

34. Os minerais presentes no solo são absorvidos pelas plantas. Estabeleça uma cadeia 

alimentar simples, tendo como consumidor final o Homem. 

R: Planta → Animal → Homem (homem come o coelho que por sua vez comeu a couve; 

o homem pode logo comer a couve!) 

 

35. O que é Geologia Médica? 

A – Ciência multidisciplinar que trata a relação entre factores geológicos e saúde no 

Homem e animais e a compreensão da influência dos factores ambientais na distribuição 

geográfica de tais problemas de saúde. 

B – Ciência multidisciplinar que trata a relação entre os factores geológicos e os médicos 

dispersos pelo planeta, tentando compreender a influência do seu trabalho no 

desenvolvimento da população mundial. 

C – Ciência multidisciplinar que trata a relação a Geologia e a Medicina, com vista a 

criação de medicinas alternativas bem como a reestruturação geológica do planeta. 

R: A 

 

36. Verdadeiro ou Falso. 

Todas as substâncias são venenosas. Não há nenhuma que o não seja. 

R: Verdadeiro – Paracelso (a dose certa diferencia um veneno de um remédio) 

 

37. Os minerais estão: 

A – Nas rochas e no solo. 
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B – Em todo o ambiente 

C – Nos seres vivos. 

R: B 

 

38. O Homem está em contacto com os elementos químicos pelo: 

A – Ar e alimentos. 

B – Água e alimentos. 

C – Ar, água e alimentos. 

D – Ar e água. 

R: C 

 

39. O ciclo hidrológico é:   

A – Ciclo da terra 

B – Ciclo da água 

C – Ciclo das rochas 

D – Ciclo da água do mar 

R: B 

 

40. Verdadeiro ou Falso. 

Diferentes rochas têm comportamentos diferentes em relação aos processos erosivos. 

R: Verdadeiro 

 

41. O que é a erosão? 

R: Processo pelo qual as rochas se deterioram. 

 

42. O vento é um: 

A – Agente erosivo. 

B – Agente de transporte 

C – Agente erosivo e de transporte. 

D – Não tem influência. 

R: C 
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43. Por solução aquosa entende-se uma solução: 

A – Feita com água 

B – Feita com água e gasosa 

C – Feita com água do mar 

D – Feita com água da chuva 

R: A 

 

44. Verdadeiro ou falso. 

A baixa solubilidade do chumbo faz com que, por vezes, não seja muito absorvido pelos 

indivíduos. 

R: Verdadeiro 

 

45. Verdadeiro ou falso. 

A idade do ser humano tem influência na toxicidade causada por um elemento.  

R: Verdadeiro 

 

46. Verdadeiro ou falso. 

Os elementos não têm transmissão, via placenta, da mãe para o feto. 

R: Falso 

 

47. Quais as plantas que apresentam maiores teores de chumbo: 

A – Plantas de folha larga 

B – Plantas sem folha 

R: A 

 

48. O famoso pintor Van Gogh foi vítima de intoxicação por chumbo. Qual foi a fonte 

de contaminação? 

R: Tintas 

 

49.  Saturnismo é: 

A – Acumulação de chumbo no organismo 
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B – Acumulação de chumbo em Saturno 

C – Acumulação de chumbo nas rochas 

R: A  

 

50. O compositor Beethoven foi vítima de intoxicação por chumbo. Qual a fonte 

provável da contaminação?  

R: Tinta das partituras 

 

51. Verdadeiro ou falso. 

O síndrome de Keshan, comum na China, é resultado da deficiência em selénio. 

R: Verdadeiro 

 

52. A estrutura genética do vírus HIV contém genes cujo funcionamento depende da 

disponibilidade de selénio. Quanto maior a disponibilidade melhor o desenvolvimento 

do HIV. A forma de retardar o aparecimento de doenças devido ao HIV pode ser: 

A – Ingerir alimentos pobres em selénio. 

B – Ingerir alimentos ricos em selénio. 

R: A 

 

53. Verdadeiro ou falso. 

O cretinismo é uma doença provocada pela deficiência de iodo na dieta alimentar. 

R: Verdadeiro 

 

54. A água do mar é pobre ou rica em iodo? 

R: A água do mar é rica em iodo, tem elevadas concentrações. 

 

55. Verdadeiro ou falso. 

O alumínio não é muito abundante na crosta terrestre. 

R: Falso 
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56. Verdadeiro ou falso. 

Excesso de cádmio pode provocar enfraquecimento e amolecimento de ossos. 

R: Verdadeiro 

 

 

57. A fórmula química da água é: 

A – O2H 

B – H2O 

C – O2 

D – N2O 

R: B 

 

58. Os elementos mais abundantes na crosta terrestre são: 

A – N, O, H 

B – Si, O, C 

C – C, O, S 

D – Si, O, H 

R: D 

 

59. Verdadeiro ou falso. 

Os cigarros contêm, além de outros elementos, cádmio. 

R: Verdadeiro 

 

60. Qual a propriedade do amianto que permite que seja usado eficientemente no 

processo de confecção dos fatos de bombeiros? 

R: Não arde. 

 

61. Verdadeiro ou falso. 

Amianto é diferente de asbestos. 

R: Falso 
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62.  Coprólitos são:  

A – Excrementos de animal 

B – Excrementos fossilizados de animal 

C – Rochas ingeridas pelos animais para auxiliar a digestão  

D – Rochas excretadas pelos animais  

R: B  

 

63. Qual o mineral que predomina na constituição da areia? 

R: Quartzo 
 

64.  Os cascalhos podem resultar de que tipo de rochas? 

R: Todo o tipo de rochas: sedimentares, metamórficas e magmáticas. 

 

65.  Onde podem ser usados os agregados minerais? 

R: Nas obras (públicas e privadas)  
 

66.  O gnaisse é uma rocha: 

A – Magmática 

B – Metamórfica 

C – Sedimentar 

R: B 

 

67.  A ardósia é uma rocha: 

A – Magmática 

B – Metamórfica 

C – Sedimentar 

R: B 

 

68.  A cal é produzida a partir do granito. 

R: Falso (A cal é produzida a partir do calcário). 
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69.  O mármore é uma rocha: 

A – Magmática 

B – Metamórfica 

C – Sedimentar 

R: B 

 
 
70.  O calcário é uma rocha: 

A – Magmática 

B – Metamórfica 

C – Sedimentar 

R: C 

 
71.  O grauvaque é uma rocha: 

A – Magmática 

B – Metamórfica 

C – Sedimentar 

R: C 

 

72.  O gabro é uma rocha: 

A – Magmática 

B – Metamórfica 

C – Sedimentar 

R: A 

 

73. A bauxite deve o seu nome a uma região do sul de França denominada: 

A – Bretanha 

B – Bordeaux 

C – Les beaux de Provence 

D – Brest 

R: C 
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74.  O piropo é uma variedade de granada. 

R: Verdadeiro 
 

75.  O principal país produtor de diamantes é: 

A – Finlândia 

B – República da África do Sul 

C – Zaire 

D – Estados Unidos da América  

R: B 

 

76.  O diamante é o mineral mais duro. 

R: Verdadeiro 

 

77.  A escala de dureza mais frequentemente utilizada é: 

A – Escala de Mohs 

B – Escala de Mercali 

C – Escala de Richt 

D – Escala de Jean-André de Luc 

R: A 

 

78. Verdadeiro ou falso. 

A parte mais interna da Terra é designada de manto. 

R: Falso (A parte mais interna da Terra é designada de núcleo) 

 

79. A Terra formou-se, aproximadamente, há: 

A - 45 milhões de anos 

B – 4 500 milhões de anos 

C - 4 500 anos 

D – 450 milhões de anos 

R: B 
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80. O raio da Terra é de, aproximadamente: 

A – 637,0 Km 

B – 63 Km 

C – 6370 Km 

D – 63 700 Km 

R: C 

 

81. Há muitos milhões de anos, todos os continentes estavam unidos num único e 

gigantesco continente denominado: 

A – Pangea 

B – Pantalassa 

C – Laurásia  

D – Gondwana 

R: A 

 

82.  Verdadeiro ou falso. 

As rochas podem ser classificadas em magmáticas, sedimentares e metamórficas, de 

acordo com a região da Terra onde se encontram. 

R: Falso (As rochas podem ser classificadas em magmáticas, sedimentares e 

metamórficas, de acordo com a sua origem). 

 

83.  O ramo da Geologia que se ocupa do estudo das rochas é: 

A – Rochologia 

B – Petrologia 

C – Mineralogia 

D – Geologia rochosa 

R: B 

 

84. As rochas plutónicas ou intrusivas formam-se: 

A – no interior da Terra 

B – nos plutões 



Os minerais na vida humana:  
Desenvolvimento de um jogo para o 3ºCiclo 

                                                                                                                                            Página 85  

C – no exterior da Terra 

D – no topo das montanhas 

R: A 

 

85. O granito é uma rocha:  

A – Magmática 

B – Plutónica 

C – Sedimentar 

R: B 

 

86. O basalto é uma rocha:  

A – Magmática 

B – Vulcânica 

C – Sedimentar 

R: B 

 

87. Verdadeiro ou falso. 

As rochas magmáticas ou ígneas podem ser plutónicas ou vulcânicas.  

R: Verdadeiro 

 

88. O arenito é uma rocha:  

A – Magmática 

B – Metamórfica 

C – Sedimentar 

R: C 

 

89. Fósseis são: 

A – Restos ou vestígios da actividade de organismos que povoaram a Terra em épocas 

anteriores à nossa. 

B – Restos ou vestígios da actividade de organismos que habitam actualmente a Terra. 
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C – Restos das partes moles de organismos que povoaram a Terra em épocas anteriores à 

nossa, preservados em sedimentos. 

D – Restos ou vestígios de organismos que, após a morte tendo ficado em decomposição 

durante muito tempo e expostos à atmosfera, ficaram retidos em sedimentos. 

R:D 

 

90. Verdadeiro ou falso. 

As rochas metamórficas são formadas exclusivamente a partir de rochas magmáticas. 

R: Falso (As rochas metamórficas formam-se a partir de todas as outras rochas) 

 

91. O xisto é uma rocha:  

A – Magmática 

B – Metamórfica 

C – Sedimentar 

R: B 

 

92. As rochas que facilitam a fossilização são as rochas: 

A – Sedimentares. 

B – Magmáticas.   

R: A 

 

93. Verdadeiro ou falso. 

As partes moles dos animais fossilizam melhor que as partes duras.  

R: Falso (As partes duras dos animais fossilizam melhor que as partes moles) 

 

94. Verdadeiro ou falso. 

Os fósseis são fundamentais para nos indicar os seres vivos que habitaram o planeta em 

tempos passados.  

R: Verdadeiro 
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95. Verdadeiro ou falso. 

Na História da Terra, o intervalo de tempo que abrange maior duração é o que se divide 

em intervalos menores: as eras. 

R: Falso (Na História da Terra, o intervalo de tempo que abrange maior duração é o que 

se divide em intervalos maiores: as eras) 

 

96. A silicose é provocada pela inalação de pó de sílica. Onde se deposita? 

R. Nos pulmões. 

 

97. Verdadeiro ou falso. 

Não se encontram registos fósseis de plantas.  

R. Falso (Há fósseis de plantas) 

 

98. A silicose é resultante da inalação de que tipo de minerais? 

R. Minerais de sílica. 

 

99. Verdadeiro ou falso. 

O silício é o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre. 

R. Verdadeiro. 

 

100. Verdadeiro ou falso. 

Encontra-se sílica em quase todos os organismos vivos. 

R. Verdadeiro. 
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CAPITULO VII - Aplicação do jogo 

 VII.1. Introdução 

O jogo foi aplicado a duas turmas do 3º ciclo do Estabelecimento de Ensino Santa 

Joana, Aveiro. Uma das turmas era do 7ºano e outra do 9ºano. Estas turmas foram 

designadas de turmas principais, por terem constituído o objecto de trabalho. A estas turmas 

foi aplicado além do jogo um Questionário Inicial, antes do jogo, e um Questionário Final, 

após a realização do jogo. Estes foram alvo de tratamento estatístico. 

 O ano de aplicação foi o ano lectivo de 2005/2006. A escola localiza-se no centro da 

cidade de Aveiro e é uma cooperativa, com contrato de associação. Tem também nas suas 

instalações o 1º ciclo, em regime privado. Muitos dos alunos dos ciclos seguintes já 

frequentam a escola desde a instrução primária. Estas características tornam os elementos a 

que foi aplicado o jogo, alunos privilegiados, por um nível sócio-económico acima da média 

e por uma realidade social que pode não reflectir o panorama nacional. Porém os resultados 

demonstram que, embora com estas características, que teoricamente beneficiam a 

aprendizagem, os alunos revelam grandes lacunas ao nível dos conhecimentos em Geologia 

O Questionário Inicial foi também aplicado em turmas do 3º ciclo, da Escola 

Secundária de Albergaria-a-Velha, Estas turmas, designadas de turma satélites, não foram 

alvo de caracterização nem objecto de aplicação do jogo elaborado. A análise das respostas 

dadas ao Questionário Inicial permitiram verificar, junto de outra realidade social, o nível de 

conhecimento dos conteúdos de Geologia. 

 VII.2. Caracterização das turmas que efectuaram o jogo 

O jogo foi aplicado a duas turmas do 3º ciclo de escolaridade. Uma das turmas, do 

início do ciclo, 7º ano e outra de final de ciclo, do 9º ano.  
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A turma do 7º ano era constituída por vinte e quatro alunos, sendo catorze do sexo 

masculino e dez do sexo feminino, com uma média de idades de 12,20 anos. A turma do 9º 

ano era composta por vinte e sete alunos, dos quais 13 eram raparigas e 14 rapazes, em que a 

média de idades era de 14 anos. 

Em relação ao nível sócio-económico das famílias dos alunos em causa, podemos 

constatar que em termos globais os pais são sobretudo empresários, quadros técnicos, 

empregados de comércio e professores. A distribuição dos pais e mães pelos diferentes níveis 

sócio-económicos encontra-se nas figuras 32 e 33, para a turma do 7ºano e do 9ºano, 

respectivamente.  
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Figuras 32 – Níveis sócio-económicos dos pais dos alunos da turma do 7º ano.  
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Figuras 33 – Níveis sócio-económicos dos pais dos alunos da turma do 9º ano. 

Condicionado por este nível sócio-económico, a presença de computador e ligação à 

Internet nestes lares é de 96% e 90%, respectivamente (figura 34). 

 

Figura 34 – Representação do número de alunos com computador em casa e com ligação à 

Internet, das duas turmas. 
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Os alunos das turmas são bastante diversificados relativamente às profissões desejadas 

no futuro, como se pode constatar na tabela VII. Da análise desta, percebe-se a ausência 

absoluta de referência à Geologia. Mesmo os alunos que referem áreas mais ligadas à ciência, 

quando questionados sobra a Geologia dizem não ser uma área importante e/ou interessante 

em termos de futuro profissional. 

 7º Ano 9º Ano 

- Número de alunos 24 27 

- Profissão 

desejada 

Representação 2 3 
Professor e Educador de Infância 3 5 

Medicina (geral, veterinária, fisioterapia) 3 2 

Farmácia 0 2 

Arquitectura 3 3 

Curso técnico (ex. electricista) 0 1 

Artes e Literaturas Modernas 0 1 

Artes (designer, pintor)  2 1 

Engenharia 5 4 

Direito 0 3 

Jornalismo 1 2 

Investigador (químico, historiador) 3 0 

Cozinheiro 2 0 

Tabela VII - Profissões desejadas pelos alunos. 

 VII.3. Aplicação do questionário inicial  

Antes do início do jogo, os participantes preencheram o questionário (figura 35) com 

o objectivo de verificar o nível de conhecimento e a posição dos alunos relativamente aos 

conteúdos do jogo.  O questionário era anónimo, colocando o aluno apenas a idade. 

As duas turmas que realizaram o jogo foram chamadas de turmas principais, uma vez 

que foram efectivamente alvos da experimentação do jogo. 
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QUESTIONÁRIO INICIAL 
 
1 – Ouviu falar pela primeira vez em minerais: 

 - no 1º ciclo         - no 2º ciclo     - no 3º ciclo.       - outro. (Quando?) ____________ 
 
2 – A Geologia: 

 - é muito importante na vida.                 - nada importante na vida. 
 - não tem qualquer interferência.           - é essencial ao desenvolvimento. 

 
3 – Refira duas áreas onde considere que a Geologia tem um papel preponderante. 
 
4 – “Na minha casa há minerais __________________________”. 
 
5 – A saúde individual é também reflexo do conjunto geológico onde se está inserido. 

  - verdadeiro                                - falso 
 
6 - Os recursos naturais são ilimitados e intermináveis. 

  - verdadeiro                              - falso 
 
7 - “Geologia e Saúde” Elabore um pequeno texto, em que explique a relação, ou não, 
destes dois vocábulos.___________________________ 

Figura 35 - Questionário inicial aplicado as alunos, antes do jogo. 

Porém, e para uma maior verificação das necessidades ou limitações dos jovens a estas 

questões, aplicou-se o mesmo questionário inicial a alunos de turmas do 7º, 8º e 9º anos da 

Escola Secundária de Albergaria-a-Velha. Estas turmas designaram-se de turmas satélite, 

sendo esta amostra completamente aleatória. A aplicação do questionário nesta escola e não 

noutra, deveu-se essencialmente à facilidade de contactos com os professores da referida 

escola.  

Os resultados foram alvo de tratamento estatístico. Este foi feito separadamente numa 

fase inicial, tendo sido posteriormente feita uma análise conjunta para retirar conclusões 

relativamente aos conhecimentos dos alunos globalmente. 
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 VII.3.1. Tratamento estatístico dos resultados da aplicação do questionário inicial 

nas turmas principais  

Os alunos, num universo total de 49 (uma aluna do 7ºano não terminou o ano por 

abandono escolar), tinham na altura da aplicação idades compreendidas entre os 12 e os 16 

anos, com a distribuição que consta da figura 36. A média de idades da amostra sujeita à 

realização do jogo é de 13,34 anos. Como o jogo foi aplicado a turmas do 7º e 9º ano, há 

uma frequência muito pequena de alunos com 13 anos. 

  

Idade (em anos) 

12 13 14 15 16 

Frequência  15 7 13 10 4 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 – Idades dos alunos das turmas principais. 

Em relação à primeira questão, “Ouviu falar pela primeira vez em minerais” obtiveram-

se os níveis de resposta indicados na figura 37. 

Ouviu falar pela primeira vez em minerais 

 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 
Outro (não 

se lembra) 

Frequência  31 15 1 2 

Percentagem 63% 31% 2% 4% 
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Figura 37 – Respostas, das turmas principais, à primeira questão do Questionário Inicial. 
 

Constata-se que a maioria dos alunos, 63%, refere ter sido no 1º ciclo a primeira vez 

em que ouviu falar de minerais. Dos restantes a maior percentagem, 31%, mencionam o 2º 

ciclo como o período em que ouviram pela primeira vez falar de minerais. Apenas um aluno 

refere o 3º ciclo. Desta análise deduzir-se-ia que a familiaridade com o termo seria grande. 

Porém, à medida que vão respondendo a outras questões, percebe-se que há concepções 

alternativas em relação a este termo e outros com eles relacionados. Assim e relativamente à 

questão, em que se pretendia conhecer o nível de importância atribuído à Geologia, as 

respostas obtidas foram esmagadoramente positivas, 93,88%, como se verifica na figura 38. 

Do universo estudado, 44,90% dos alunos consideram a geologia muito importante na vida 

e 48,98% dos alunos consideram-na essencial ao desenvolvimento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 38 - Respostas, das turmas principais, à segunda questão do Questionário Inicial. 
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é muito importante na 
vida. 
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Frequência 22 1 2 24 
Percentagem 44,90 2,04 4,08 48,98 
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No entanto, quando é pedido para referir duas áreas onde considerem que a Geologia 

tem um papel preponderante, as respostas são muito diversificadas (figura 39), registando-se 

que 19% dos alunos diz não saber. Dos que referem alguma área, 19% dos alunos colocam a 

construção civil como área privilegiada e cerca de 11% refere ser a escultura uma área de 

grande importância. Cerca de 10% dos alunos diz que a saúde e o bem-estar são áreas que 

consideram ter uma relação de dependência com a Geologia. No entanto, quando lhes é 

pedido para especificar essa relação referem os sais minerais, as pedras usadas nas massagens 

e como talismãs. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 39 – Respostas, das turmas principais, à Terceira questão do Questionário Inicial 
(Áreas onde consideram que a Geologia tem um papel importante). 

Quando é pedido para completarem a frase “Na minha casa há minerais… ” os alunos 

consideram, sobretudo, haver minerais nas bancas das cozinhas e casas de banho, parapeitos 

das janelas ou no chão e paredes. Outras respostas dadas encontram-se identificadas na 

figura 40 onde se verifica que apenas 8 alunos referem que os minerais estão em todo o lado, 

representando 12% do total. 

“Na minha casa há minerais…” Frequência  Percentagem 

Não há minerais 2 3% 

Todo o lado 8 12% 

Bancas da cozinha, casa de banho e parapeitos de janela 30 44% 
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“Na minha casa há minerais…” Frequência  Percentagem 

Paredes/chão  10 14% 

Frasco de sais minerais 2 3% 

Jardim 3 4% 

Aquário dos peixes/tartarugas e caixote dos gatos 4 6% 

Água 2 3% 

Vidros 3 4% 

Outros (Lápis (grafite); colecção de minerais; jóias) 3 4% 

Não responde 2 3% 
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4%

4%

3%
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3% 3%
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e parapeitos de janela 
Paredes/chão 

Todo o lado

Aquário dos peixes/tartarugas e
caixote dos gatos
Jardim

Vidros
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Figura 40 – Zonas da casa onde os alunos consideram haver minerais. 

Quanto à questão que pedia para classificar a afirmação “A saúde individual é também 

reflexo do conjunto geológico onde se está inserido.”, como verdadeira ou falsa, os 

resultados obtidos estão representado no gráfico da figura 41, onde se pode concluir que a 

grande maioria, 88%, considera a afirmação verdadeira.  

Desta forma permite-nos concluir que há noção de que de alguma forma a saúde é 

condicionada pela zona onde se habita. A principal referência vai para a água, em 

detrimento do conjunto do solo e ar da região onde se vive. 
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Figura 41 – Classificação pelos valores lógicos da afirmação ” A saúde individual é também 

reflexo do conjunto geológico onde se está inserido.” 

Noutra questão, os alunos deveriam elaborar um pequeno texto, em que explicassem a 

relação, ou não, dos termos “Geologia e Saúde”. Alguns alunos admitem haver relação, 

baseando-se no pressuposto que se não houvesse esta questão não seria colocada. Esta 

questão contribui também para despertar esta conexão, denotando-se nas questões anteriores 

também esta analogia. Mesmo assim, a grande maioria diz não haver nenhuma relação ou se 

consideram que há, relacionam-na com tratamentos medicinais. Esta resposta era 

completamente livre pelo que as respostas foram bastante diversificadas e por vezes mesmo 

confusas. Tentou-se de alguma forma perceber o que os alunos queriam dizer com 

determinadas afirmações, e também, quando possível, questionou-se o aluno sobre o que 

escreveu. Seguidamente, registam-se algumas das respostas mais interessantes. 

“ Penso que têm pouco em comum. O único exemplo de que me lembro é o caso dos SPA´s . 

Estes utilizam pedras onde são inseridas essências, que servem para massajar e fazer as pessoas relaxar.” 

“Nas tribos antigas a Geologia era muito utilizada para a Medicina. Muitos minerais como o 

quartzo eram utilizados para curar aqueles que estavam doentes. Ainda hoje se utilizam muitos 

minerais nos medicamentos para curar as pessoas doentes.” 

“ Eu acho que não têm nada a ver porque são áreas totalmente diferentes.” 
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“ Há relações como por exemplo nas medicinas alternativas, nas massagens com pedras quentes e 

talvez algumas propriedades termais.”  

“ Eu acho que não há nenhuma relação entre a Geologia e a Saúde, são duas áreas muito 

diferentes.” 

“ A Geologia poderá relacionar-se com a Saúde no caso de produtos médicos feitos com 

minerais.” 

“ Para mim tem uma relação porque, dependendo do tipo de rochas e consequentemente com o 

ar (devido a poeiras) que nos rodeiam podemos ser mais resistentes ou não a determinados resíduos. Os 

minerais também constituem a maior parte dos produtos usados.” 

“ Penso que tem relação porque quanto mais desenvolvida estiver uma zona em termos 

geológicos, melhores são as condições de vida.” 

“Não acho que haja alguma relação apenas que dependemos destas duas áreas.” 

Para terminar, pedia-se para indicar se consideravam ou não os recursos geológicos 

como ilimitados e intermináveis. A grande maioria, 40 alunos do total, classificou a 

afirmação correctamente como falsa. Ou seja, 18% dos alunos assinalou a resposta como 

verdadeira (figura 42) 

Os recursos naturais são ilimitados e 
intermináveis.

82%

18%

Verdadeiro 

Falso 

  

Figura 42 – Classificação pelos valores lógicos da afirmação ”Os recursos geológicos 

como ilimitados e intermináveis. 
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 VII.3.2. Tratamento estatístico dos resultados da aplicação do questionário inicial 

nas turmas satélite 

As turmas satélite foram turmas do 3º ciclo, do 7º, 8º e 9º ano, da Escola Secundária 

de Albergaria-a-Velha, num total de 95 alunos, com idades compreendidas entre 12 e 17 

anos (figura 43), com uma média de 14,3 anos, tendo em conta que 14 omitiram essa 

informação. 

 

 

 

 

 

Figura 43 - Representação gráfica das idades dos alunos das turmas satélite. 

Relativamente à altura em que os alunos ouviram falar pela primeira vez em minerais, 

os alunos referem, em maior percentagem, ter sido no 2º ciclo (49%) ou 3º ciclo (32%) a 

altura em que pela primeira vez ouviram falar de minerais. O 1º ciclo aparece com uma 

percentagem de 17%, como se verifica na figura 44.  
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se lembra) 

Frequência  16 47 30 2 
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Figura 44 – Distribuição dos alunos pela altura que consideram ter sido em que ouviram 

falar de minerais pela primeira vez. 

Quando inquiridos sobre a importância dada à Geologia, a mesma percentagem de 

44, 8%, respondeu ser a geologia muito importante na vida ou essencial ao desenvolvimento 

(figura 45).  
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Figura 45 – Representação da importância dada à Geologia. 
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Áreas onde considere que a Geologia tem um papel 
preponderante 

16%11%
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Ciências Ensino Não responde 

Arqueologia Outro

Relativamente, às áreas onde consideram que a Geologia tem um papel 

preponderante, 34% das respostas são muito diversificadas, havendo 16% dos alunos a 

indicar Medicina, seguindo-se a construção civil e o “não sabe”, com 11% (figura 46). 

Áreas onde consideram que a Geologia 

tem um papel preponderante. 
Frequência Percentagem 

Medicina 24 16% 
Não sabe 16 11% 
Construção civil  16 11% 
Ciências 14 10% 
Ensino 10 7% 
Arqueologia 7 5% 
Outro 50 34% 
Não responde  9 6% 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 – Distribuição das áreas onde consideram que a Geologia tem um papel 

importante. 

À pergunta que pedia para completar a frase “ Na minha casa há minerais…” os alunos 

tiveram, mais uma vez respostas bastantes diversas. A maior percentagem, no entanto, 

regista-se para a existência de minerais nas bancas da cozinha, casa de banho e parapeitos de 

janela, seguido da presença de minerais no jardim/quintal (figura 47). 
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“Na minha casa há minerais…” Frequência Percentagem 

Não há minerais 14 10% 

Todo o lado 7 5% 

Bancas da cozinha, casa de banho e parapeitos de janela 45 31% 

Paredes/chão 4 3% 

Jardim 35 24% 

Água 19 13% 

Comida/Alimentos 7 5% 
Outros (Vidros; colecção de minerais; frasco de sais 
minerais) 

6 4% 

Não responde 6 4% 

"Na minha casa há minerais..."

32%
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Figura 47 – Zonas da casa onde os alunos consideram haver minerais. 

Cerca de 10% dos alunos considera não haver minerais em sua casa. Outra 

percentagem significativa, de 13%, considera a água como rica em minerais, e portanto “a 

zona da casa” onde estão os minerais. 

A afirmação “A saúde individual é também reflexo do conjunto geológico onde se está 

inserido.”, foi classificada por 87% dos alunos com verdadeira, com 13% dos inquiridos a 

classificá-la com o valor lógico falso (figura 48). 
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A saúde individual é também reflexo do conjunto geológico 
onde se está inserido.

87%

13%

Verdadeiro 

Falso 

 

 

 

  

Figura 48 – Classificação pelos valores lógicos da afirmação ” A saúde individual é também 

reflexo do conjunto geológico onde se está inserido.” 

A outra afirmação, “Os recursos naturais são ilimitados e intermináveis.”, obteve 

uma percentagem de 41% de alunos a classificá-la incorrectamente como verdadeira (figura 

49). 

Os recursos naturais são ilimitados e intermináveis.

41%

59%

Verdadeiro 

Falso 

 

Figura 49 – Classificação pelos valores lógicos da afirmação ” A saúde individual é também 

reflexo do conjunto geológico onde se está inserido.” 

Na última questão, era pedido aos alunos que elaborassem um pequeno texto, em que 

explicassem a relação, ou não, que considerassem existir entre os termos Geologia e Saúde. 
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Da amostra total de 95 alunos, 27 não respondeu à questão, 11 tiveram respostas 

desconexas, onde não se decifra o que pretendem transmitir nem se percebe mesmo qual a 

sua opinião e 21 alunos responderam não saber dar qualquer resposta. Há ainda um 

conjunto de 7 alunos que diz não haver qualquer relação. Os fins terapêuticos das pedras e 

minerais são referidos por 16 alunos como sendo a relação existente entre Geologia e Saúde. 

Por fim, há um conjunto de respostas mais significativas e interessantes que se registam 

seguidamente. 

“ A Geologia relaciona-se um pouco com a saúde porque a saúde de um indivíduo depende do 

seu habitat, ou seja, depende do meio onde vive, está ligado com a geologia, com a terra, o estado do 

meio onde vivemos.” 

“ Sim, porque os ossos precisam de cálcio para se desenvolverem” 

“A Geologia é importante para a saúde porque permite a edificação de estruturas em zonas 

seguras que previnem desmoronamentos e acidentes para a saúde.” 

“ A relação que a Geologia tem com a Saúde é que se estivermos num meio mau, a nossa saúde 

não é muito saudável.” 

“ Existem tratamentos especiais feitos com as chamadas “pedras medicinais”, que atingem 

resultados mas também existem as nascentes termais que não curam mas ajuda e melhora. A Geologia 

ajuda a manter a nossa saúde estável e até mesmo a melhorá-la.” 

“ De certa forma estes dois vocábulos estão relacionados, pois estão muito interligados. Por 

exemplo, quando se quer construir uma infra-estrutura em determinado lugar deve-se consultar o 

historial geológico desse local, para haver a certeza de que não existe nenhum problema que impeça o 

bom funcionamento desse infra-estrutura. Depois há os tratamentos à base de águas termais que são 

fundamentais na cura de determinadas doenças. E para saber onde há a possibilidade de encontrar 

esses mecanismos (águas termais) é necessário aplicar os conhecimentos da Geologia e estudar os 

terrenos. Existem, ainda, muitas outras relações entre estes dois vocábulos.” 
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“ A saúde é influenciada pelo meio. Se o meio estiver saudável nós também estamos. Nós 

recolhemos do meio coisas essenciais ao nosso bem-estar, uma vez poluído, nós ficaremos doentes, ou 

seja, “colhemos o que semeamos”. A Geologia é também importante na detecção de sismos, etc.! 

 VII.3.3. Conclusões da aplicação do questionário inicial às turmas (principais e 

satélite)  

A aplicação do questionário inicial às diferentes turmas permite-nos concluir que 

embora seja atribuída uma certa importância à Geologia, ela não é entendida como um todo 

essencial ao desenvolvimento global e íntegro do ser humano. As respostas dadas ainda que 

correctas são muitas vezes resultado de conclusões aleatórias, pois quando é pedido para 

especificar e explicar a resposta os alunos são incapazes de o fazer. 

Assim, no geral, tendo em conta os questionários das turmas principais e satélites, 

podemos concluir que mais de um terço dos alunos refere ter sido no 1º ou 2º ciclo a altura 

em que pela primeira vez ouviu falar de minerais. Destes, 43% diz ter sido no 2º ciclo. Há, 

no entanto, uma percentagem significativa, 22% do total, que refere ter sido apenas no 3º 

ciclo a altura em que ouviu falar do termo mineral (figura 50). 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 - Resposta de todos os alunos à primeira questão. 
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A saúde individual é também reflexo do 

conjunto geológico onde se está inserido.
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Para estas turmas a importância da Geologia na vida e no desenvolvimento é 

manifestada. Porém, ao longo das restantes respostas verifica-se que os alunos não 

conseguem, no geral, estabelecer a verdadeira importância e relacioná-la (figura 51).  

 

 

 

 

 

Figura 51 – Respostas de todos os alunos sobre a importância da Geologia. 

Nas respostas de verdadeiro e falso, a maioria classificou correctamente as afirmações. 

Na primeira questão ”A saúde individual é também reflexo do conjunto geológico onde se 

está inserido.”, 87,5%, contrapondo com 12,5%, das respostas foi no sentido da classificação 

como verdadeira, logo como correcta (figura 52, esquema A). 

 

 

 

 

 

Figura 52 (esquema A e B) – percentagens de respostas às questões de verdadeiro ou falso. 

Relativamente à afirmação “Os recursos naturais são ilimitados e intermináveis.” há a 

considerar que 33% dos alunos classificou a afirmação incorrectamente como verdadeira 

(figura 52, esquema B). 
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VII.4. Durante o jogo 

Na turma do 9º ano, o jogo foi aplicado numa aula de 45 minutos em que a turma se 

encontrava dividida. Nesta aula o número de alunos era de 26, pois um dos alunos faltou. 

Os alunos foram distribuídos por grupos, cada um por tabuleiro. No 1º turno, os grupos 

eram de 4 alunos, num dos tabuleiros e no outro de 3 elementos. Formaram-se assim duas 

equipas para cada jogo. No 2º turno, de 12 alunos, fizeram-se grupos de 3 alunos para cada 

tabuleiro de jogo.  

As regras do jogo foram previamente informadas e esclarecidas pela professora. Depois 

desta introdução inicial a professora não voltou a intervir, tendo ficado apenas a observar a 

dinâmica de jogo (figura 53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53 – Alguns grupos formados na turma do 9ºano. 

Os alunos mostraram-se muito entusiasmados e, inicialmente com muita vontade de 

ganhar. À medida que o jogo ia decorrendo, a perspectiva da vitória, ainda que presente, foi 

renegada para 2º plano, sendo o objectivo principal ir respondendo às questões e 

aprendendo. À medida que se iam fazendo as perguntas, os alunos iam ficando cada vez mais 
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entusiasmados e admirados com algumas das questões e com a respectiva resposta, sobre a 

qual eles nunca tinham pensado e/ou nunca tinham tomado conhecimento. 

Via-se que havia um entusiasmo não só pelo jogo que lhes daria, ou não, a vitória, mas 

sobretudo pela “sede” de saber. É de referir que no final, alguns alunos vieram junto da 

professora para aprofundar aspectos que haviam tido conhecimento no jogo. Foi o caso, 

entre outros, das propriedades não inflamáveis dos asbestos e também do nome dos minerais 

associados a povoações ou nomes de pessoas (figura 54). 

 

 

 

 

 

 

Figura 54 – Alguns alunos durante o jogo. 

À medida que iam respondendo às questões, os grupos iam discutindo as respostas e 

faziam referência e associações com as aulas, sobretudo de Ciências Naturais, Geografia e 

Ciências Físico-Químicas. É de salientar este empenho por parte dos alunos, o de não darem 

respostas ao acaso mas de se empenharem na busca da resposta correcta por alguma 

associação conhecida. 

Na turma do 7º ano, a aplicação do jogo realizou-se, em duas situações, em grupos 

formados por dois alunos, num número de 10 (figura 55). Uma última aplicação foi feita 

com 3 alunos, individualmente. 
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Figura 55 – Alguns grupos formados na turma do 7º ano. 

O esclarecimento das regras foi feito pela professora no primeiro jogo e pelos próprios 

colegas nos seguintes (figura 56).  

 

 

 

 

Figura 56 -  Um aluno a explicar as regras do jogo aos colegas. 

O entusiasmo na turma do 7ºano era menos. No entanto, havia alguns grupos que se 

destacavam pelo empenho, interesse e determinação na realização do jogo e na aprendizagem 

que com ele poderia advir. É de salientar que os grupos que manifestavam desinteresse 
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correspondiam aos alunos que não tinham nenhumas expectativas académicas e 

apresentaram durante o ano maus resultados.  

Nos grupos verdadeiramente empenhados, mais uma vez, e tal como aconteceu na 

turma do 9º ano os alunos mostraram-se muito receptivos e com muita vontade de aprender. 

Iam relacionando os conhecimentos e por vezes elaboravam justificações complexas para 

darem determinada resposta em detrimento de outras. 

No final das aplicações do jogo nas duas turmas, a opinião generalizada era de que o 

jogo era muito interessante, divertido e didáctico, como se demonstra com o conjunto de 

respostas dadas à última questão do questionário final. 

“ Com o jogo conseguimos aprender coisas novas, muitas das quais não fazíamos ideia que 

existiam, daí o entusiasmo e a alegria de jogar. Gostei bastante deste jogo.” 

“ É uma boa maneira de estudar com vontade.” 

“ O jogo é muito divertido e consegue misturar divertimento com aprendizagem e torna-a mais 

fácil e divertida (…) O jogo está feito de forma a ensinar e mostrar do que trata a Geologia” 

“ Achei o jogo interessante e aprendi coisas novas. (…) acho que está um excelente trabalho” 

“ O jogo é muito giro, divertido, interactivo e instrutivo. Acho que nos faz pensar e aprender 

coisas novas, sobre as quais nunca havíamos pensado ” 

“É educativo, pois a melhor maneira de ensinar é a brincar. Ao cativar uma criança, 

conseguimos que ela se interesse por determinados assuntos e fique a perceber mais sobre os mesmos.” 

“ O jogo a nível pedagógico é muito bom e a nível de divertimento também” 

“É interessante e abrangente no que diz respeito a temas. Ajuda-nos a adquirir conhecimentos. 

Gostei muito!” 

“ É muito interessante porque aprendemos e divertimo-nos ao mesmo tempo” 



Os minerais na vida humana:  
Desenvolvimento de um jogo para o 3ºCiclo 

                                                                                                                                            Página 112  

QUESTIONÁRIO FINAL 
 
1 – A geologia: 

 - é muito importante na vida.                 - nada importante na vida. 
 - não tem qualquer interferência.           - é essencial ao desenvolvimento. 

 
2 – Refira duas áreas onde considere que a geologia tem um papel preponderante. 
 
3 – “Na minha casa há minerais __________________________”. 
 
4 – A saúde individual é também reflexo do conjunto geológico onde se está inserido. 

  - verdadeiro                                - falso 
 
5 - Os recursos naturais são ilimitados e intermináveis. 

  - verdadeiro                              - falso 
 
6 - Sugestões e comentários ao jogo “Calhaus na cabeça”.___________________________ 

“ Gostei e apreciei este jogo. A ideia dos dados terem faces que fazem recuar foi muito original. 

(…) Também gostei da ideia dos cartões de várias cores, correspondentes às casas com as mesmas cores. 

(…) De resto está um bom jogo e o título está sugestivo. Gostei muito deste jogo.” 

A principal sugestão foi que “ As perguntas de verdadeiro ou falso deviam ter justificação”.  

No final dos jogos, e depois de preenchido o Questionário Final, os alunos iniciaram 

novas partidas por sua própria iniciativa. 

 VII.5. Após o jogo  

VII.5.1. Aplicação do questionário final, tratamento estatístico e 

comparação dos resultados 

No final do jogo foi aplicado um questionário final (figura 57) muito semelhante ao 

questionário inicial, para ser feito um novo estudo estatístico, visando fazer um estudo 

comparativo em termos de aquisição de conhecimentos. Os resultados obtidos são 

apresentados seguidamente.  

Figura 57 – Questionário final aplicado aos alunos após a realização do jogo. 
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Áreas onde a Geologia é considerada preponderante

Saúde e bem 
estar; 55%

Ciência ; 9% Construçâo 
Civil ; 36%

A primeira questão era para assinala a frase que na sua opinião completava melhor a 

expressão “A geologia”. Os resultados encontram-se no gráfico seguinte, onde se pode ver 

que os alunos se dividiram entre as opções A, “é muito importante na vida.” e D, “é essencial 

ao desenvolvimento. “, não se registando respostas nas outras duas opções, “nada importante 

na vida” e “não tem qualquer interferência” ( figura 58). 

 

 

 

 

 

Figura 58 – Representação da importância dada à Geologia, dos alunos das turmas 

principais, após o jogo. 

Na questão que pede para indicar áreas onde consideram que a Geologia tem um 

papel preponderante, as respostas das turmas principais dividem-se entre a construção civil, 

saúde e bem-estar e ciência. Nota-se assim uma evolução ao nível dos conhecimentos (figura 

59). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 59 - Respostas, das turmas principais, à terceira questão do Questionário Final (Áreas 
onde consideram que a Geologia tem um papel importante). 
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Relativamente à questão que pedia para completar a frase “Na minha casa há 

minerais…”, as respostas foram em 80% dos casos para a resposta “em toda a parte (ou outra 

sinónima) (figura 60). 

 

 

 

 

Figura 60 – Respostas dadas à questão que pedia para completar a frase “ Na minha casa há 

minerais…”. 

Nas questões em que era pedido para classificar com os valores lógicos verdadeiro e 

falso, as respostas encontram-se esquematizadas nos gráficos das figuras 61. Na última 

questão, “Os recursos naturais são ilimitados e intermináveis”, regista-se um influxo ao nível 

da classificação correcta da mesma, tendo sido a única situação em que isto se verifica. 

Figura 61 – Percentagens de respostas às questões de verdadeiro ou falso. 

Em termos comparativos podemos dizer que se regista uma melhoria ao nível das 

respostas dos alunos, excepção para a questão de classificação de verdadeiro ou falso da 
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"Na minha casa ha minerais..."

0%

20%

40%

60%

80%

100%

INICIAL 12% 88%

FINAL 80% 20%

em toda a parte. outros

afirmação “Os recursos naturais são ilimitados e intermináveis.”, em que os alunos passaram 

de uma percentagem de 18% para 23% de respostas incorrectas. A explicação para o 

sucedido pode estar no facto deste ponto não ter sido devidamente fundamentado no jogo, 

pois poucas questões eram relacionadas com este tema. O facto de se pretender passar a ideia 

da importância da Geologia pode ter sido descurado no ponto da limitação dos recursos. 

Seguidamente pode-se observar as respostas dadas nos dois momentos de aplicação dos 

questionários: inicialmente, assinalado com o “Inicial” e no final da realização do jogo 

(“Final”) (figuras 62, 63, 64, 65). 

 

 

 

 

 

Figura 62 – Comparação das respostas dadas à primeira questão, no Questionário Inicial e 

no Questionário Final. 

  

 

 

 

 

Figura 63 – Comparação das respostas dadas à questão “Na minha casa há minerais…” 
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Áreas onde considere que a geologia tem um papel preponderante.
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Figura 64 – Comparação das respostas dadas, no Questionário Inicial e no Questionário 

Final, relativamente às áreas que consideravam que a Geologia tinha um papel importante. 

Figura 65 – Comparação das respostas dadas, no Questionário Inicial e no Questionário 

Final, às questões de verdadeiro ou falso. 
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Em termos globais regista-se uma melhoria ao nível das respostas correctas uma maior 

sincronização de respostas. Assim, passam a objectivar as suas respostas, registando-se uma 

maior uniformidade ao nível dos conhecimentos. 

Ao nível dos resultados académicos não é muito possível estabelecer uma causa-efeito, 

entre a aplicação do jogo e estes. Isto porque os conteúdos abordados no jogo são muito 

mais amplos que os inerentes aos conteúdos programáticos, uma vez que também não era 

objectivo do jogo leccionar conteúdos específicos mas sim permitir uma concertação ao nível 

do interesse pelas Ciências da Terra. Procurou-se uma abrangência superior, sempre na 

tentativa de mais do que transmitir conteúdos específicos, fazê-lo de forma a provar a 

interligação de conteúdos e a necessária e irremediável dependência dos seres vivos, e 

sobretudo do ser humano, da Geologia. 

Assim, embora não tenha sido possível comprovar a eficácia total do jogo 

relativamente aos conteúdos programáticos, foi possível ter uma noção da pertinência e da 

capacidade de aquisição dos alunos. Desta forma denotou-se um aumento das preocupações 

geológicas, uma maior preocupação e uma reflexão diferente relativamente a estas questões. 

Os alunos ficaram sensibilizados, mais interessados e motivados para a Geologia, com 

preocupações mais lícitas e interessantes e com uma visão integrada e valorizadora da 

Geologia. Conseguiu-se conduzir os alunos na rota do saber, de forma a levá-los “mais além”.  
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VII.6. Conclusões finais 

 “ Se planearmos para um ano, devemos plantar cereais; se planearmos para uma década 

devemos plantar uma árvore; se planearmos para toda a vida devemos educar os homens.” Kwantsei 

(séc. III a.C.) 

A educação do Homem sempre foi considerada essencial para o seu desenvolvimento. 

Educar implica um esforço e motivação que, não sendo unidireccional é importante e 

fundamental para o são desenvolvimento da vida, da sociedade e da própria evolução 

humana na Terra. A Geologia, e tudo o que encerra, é de elevada importância na educação 

integral dos cidadãos. O Homem, na sua inteira capacidade de responsabilização pelo que no 

seu planeta se passa, tem por um lado, de garantir o seu espaço na Terra, devidamente 

gerido, para que seja possível a vida; Por outro lado, tem também de ser capaz de informar e 

educar as gerações vindouras, não só dos recursos disponíveis, mas também da forma 

sustentável de os gerir, bem como de todas as implicações destes no ser humano. 

Cada vez mais se percebe que na trilha desenfreada do uso (e abuso) dos recursos 

naturais estes vão ser um bem escasso e insuficiente. A necessidade destes recursos na vida 

quotidiana torna-os de uma importância extrema. A forma como muitas vezes são mal 

geridos e a inconsciência da sua utilidade podem ser fatais num curto prazo.  

Nesta perspectiva torna-se absolutamente importante não só a informação da 

existência dos recursos minerais (o que são, para que servem), mas também da transmissão 

de uma política de gestão sustentável.  

Pressupõe-se que este conhecimento seja obtido ao longo da escolaridade obrigatória, 

ou seja até ao 9º ano de escolaridade. No panorama nacional, a análise dos programas em 

vigor no Ensino Básico permite-nos tirar conclusões sobre a forma como os conteúdos de 

Geologia estão a ser transmitidos. 

Assim, determina o Ministério da Educação que à saída da educação básica, o aluno 

deverá ser capaz de:” Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender 

a realidade e para abordar situações e problemas do quotidiano; Usar adequadamente 
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linguagens das diferentes áreas do saber cultural, científico e tecnológico para se expressar; 

Usar correctamente a língua portuguesa para comunicar de forma adequada e para 

estruturar pensamento próprio; Usar línguas estrangeiras para comunicar adequadamente 

em situações do quotidiano e para apropriação de informação; Adoptar metodologias 

personalizadas de trabalho e de aprendizagem adequadas a objectivos visados; Pesquisar, 

seleccionar e organizar informação para a transformar em conhecimento mobilizável; 

Adoptar estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada de decisões; Realizar 

actividades de forma autónoma, responsável e criativa; Cooperar com outros em tarefas e 

projectos comuns; Relacionar harmoniosamente o corpo com o espaço, numa perspectiva 

pessoal e interpessoal promotora da saúde e da qualidade de vida.” Este conjunto de 

objectivos gerais deverá ser contemplado ao longo de todo o ciclo e abranger todas as áreas 

curriculares e não curriculares. Consequentemente, é nestes objectivos que devemos integrar 

os conhecimentos a adquirir na área da Geologia.  

Assim, e relativamente ao 1º ciclo do ensino básico, é pedido que seja “estimulada a 

curiosidade pelos fenómenos naturais e encorajar os alunos a questionar o mundo 

envolvente, levantando questões e procurando as respostas através de experiências e 

pesquisas simples”. É no 3º ano que, de forma direccionada, os alunos têm conhecimento 

dos termos rocha e seus constituintes. É sugerido “Recolher amostras de diferentes tipos de 

solo: identificar algumas das suas características (cor, textura, cheiro, permeabilidade); 

procurar o que se encontra no solo (animais, pedras, restos de seres vivos). Refere-se ainda a 

“Recolha de amostras de rochas existentes no ambiente próximo para identificar algumas das 

suas características (cor, textura, dureza…) e reconhecer a utilidade de algumas rochas.” 

Desta forma fica contemplado, no programa do 3ºano um primeiro contacto com a 

Geologia, nas suas vertentes mais de Mineralogia e Petrologia. Pode também o professor em 

causa dar ênfase à importância das rochas em todas as áreas da sociedade. Como é 

estabelecido, este ponto pode não ser mencionado. 

Ainda no 1º ciclo é referido que “toda a actividade humana deixa marcas e provoca 

alterações na Natureza. Essas alterações podem ser positivas ou negativas, quando produz 

desequilíbrios que podem levar ao esgotamento de recursos, à extinção de espécies, à 
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destruição do ambiente. É ainda pedido que se foquem promoções de atitudes relacionadas 

com a conservação e melhoria do ambiente, o uso racional dos recursos naturais, assim como 

de uma participação esclarecida e activa na resolução de problemas ambientais. Deste bloco 

as referências não são tão óbvias e precisas no relacionamento da importância da Geologia, 

sendo estes pontos do programa apenas abordados quando forem significativos a nível local. 

Assim, no 3ºano refere-se a identificação de materiais utilizados na construção de edifícios. 

Bem como um sub tema “A exploração mineral do meio local”, em que se pode fazer o 

levantamento de locais de exploração mineral (mina, pedreiras, areeiros…), fazer o 

levantamento dos principais produtos minerais da região, reconhecer a exploração mineral 

como fonte de matérias-primas (construção, indústria…), identificar alguns perigos para o 

homem e para o ambiente decorrentes da exploração mineral (poluição provocada pelas 

pedreiras, silicose dos mineiros…). No 4º ano é referida a identificação de alguns 

desequilíbrios ambientais provocados pela actividade humana como extinção de recursos, 

com abordagem obrigatória. 

Já no 2º ciclo, as orientações analisadas são para a disciplina de Ciências da Natureza. 

Nesta, apenas no 5º ano, se leccionam conteúdos relacionados com a Geologia, no sub-tema 

“ As rochas, o solo e os seres vivo”, como se verifica na figura 66. 

 

Figura 66 – Orientações para sub-tema “ As rochas, o solo e os seres vivo”. 
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Equacionaram-se à luz destes princípios as competências, concebidas como saberes em 

uso, necessárias à qualidade da vida pessoal e social de todos os cidadãos, a promover 

gradualmente ao longo da educação básica. 

 No 3º ciclo, as Orientações Curriculares, que contemplam a Geologia são as de 

Ciências Físicas e Naturais, que propõe a organização dos programas em quatro temas gerais: 

Terra no espaço; Terra em transformação; Sustentabilidade na Terra; Viver melhor na Terra. 

É no segundo tema, Terra em transformação, onde se pretende que os alunos adquiram 

conhecimentos relacionados com os elementos constituintes da Terra e com os fenómenos 

que nela ocorrem. Neste caso, os conteúdos são os que se encontram estabelecidos na figura 

67. Também no tema Sustentabilidade na Terra, o sub-tema Gestão sustentável dos recursos, 

menciona a utilização e consequências dos recursos naturais. Deve ainda ser referida a 

importância da gestão racional dos recursos, as alternativas que permitem manter a 

sustentabilidade do planeta Terra e indicar algumas consequências das aplicações científicas 

e tecnológicas para a Terra. 

No contexto de ciclo, é de salientar que o conteúdo “Terra em transformação” é 

abordado logo no início de ciclo, no 7º ano. Posteriormente o sub-tema "Gestão sustentável 

dos recursos” é leccionado no 8ºano. Considera-se que estas abordagens da Geologia são 

muito pouco significativas e diminutas no programa. 

 

Figura 67 – Orientações para o sub-tema “Terra em transformação”. 

A Terra conta a sua história 
 Fósseis e sua importância para a reconstituição da história da Terra 
 Grandes etapas na história da Terra  

Dinâmica interna da Terra 
 Deriva dos continentes e tectónica de placas  
 Ocorrência de falhas e dobras 

Consequências da dinâmica interna da Terra 
 Actividade vulcânica; riscos e benefícios da actividade vulcânica 
 Actividade sísmica; riscos e protecção das populações 

Estrutura interna da Terra 
 Contributo da ciência e da tecnologia para o estudo da estrutura interna da Terra  
 Modelos propostos 

Dinâmica externa da Terra 
 Rochas, testemunhos da actividade da Terra 
 Rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas: génese e constituição; ciclo das rochas 
 Paisagens geológicas 
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Da análise dos programas concluímos que, embora implícito, poderá haver a intenção 

de mostrar uma preocupação ao nível dos recursos, da sua importância e da sua escassez. 

Porém, esta é muitas vezes colocada à consideração do professor, sendo este que determina 

quão aprofundadamente ou quais os conteúdos que abordará. 

Não é de todo explícito e visível a preocupação de demonstrar uma importância 

crescente da utilidade dos recursos minerais, para que são utilizados, como são utilizados e 

em que situações são importantes. 

Não se verificam directivas que levem o professor, na transmissão do programa, por 

exemplo a fazer referência ao uso dos minerais no desenvolvimento da tecnologia. Não há 

em nenhuma situação uma clara evidência da importância do solo, das rochas e dos minerais 

na saúde e desenvolvimento dos povos. 

 Deste modo, é plausível colocar algumas questões: Não será um indivíduo que 

conhece a importância de um mineral no quotidiano, um cidadão mais capaz de se 

preocupar com a sua escassez e as consequências até para o próprio planeta? 

Não será um cidadão mais informado, aquele que conduzirá melhor o seu país, que 

levantará questões mais pertinentes ao nível da regulamentação e utilização dos recursos. 

Nesta perspectiva e consciente desta realidade, elaborou-se um jogo na tentativa de 

transmitir conteúdos, de levar a Geologia mais junto dos alunos. “Não somos responsáveis 

apenas pelo que fazemos, mas também pelo que deixamos de fazer.” (Molière). A motivação que se 

incute nos alunos é determinante, não só para a sua formação mas também condicionante 

da forma como estes se relacionam com o espaço envolvente, a Natureza. 

Actualmente, a Geologia é preterida em detrimento das outras áreas da ciência. Em 

programas onde os conteúdos de Biologia e Geologia deveriam ter o mesmo peso, verifica-se 

que a Biologia abrange a maior parte das orientações. Qual a justificação para o facto? A 

Geologia é vista como a ciências das rochas, “das pedras”, que não tem qualquer aplicação 

ou interesse fora do âmbito académico. Observa-se a Natureza sob o ponto de vista 

geológico, como uma realidade estanque, puramente académica, sem aplicações. Estas 
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interjeições falsas são as verificadas na maioria da população e consequentemente dos jovens 

alunos.  

A criação e aplicação deste jogo, juntamente com a aplicação dos questionários inicial 

e final, permitiu retirar conclusões ou tão-somente fomentá-las. 

A realidade é que, se por um lado, os alunos não têm noções de Geologia, no 3º ciclo 

do ensino básico e obrigatório, nunca poderão enveredar por áreas relacionadas com a 

Geologia. Por outro lado, alunos que no futuro sigam áreas distintas das Ciências, não serão 

cidadãos devidamente informados, na tomada de decisões com que se depararão, pois os 

seus conhecimentos são escassos. 

Este jogo, contribuirá de alguma forma para despertar os alunos para a devida 

importância da Geologia, não apenas ao nível académico mas mais ao nível da aplicação real 

dos seus componentes. Neste aspecto, torna-se pertinente a exploração dos minerais 

industriais e também da implicação destes na própria saúde humana. Torna-se estritamente 

necessária a apresentação destes conteúdos aos alunos, na medida em que a informação é 

essencial. 

Relativamente ao jogo criado e á sua aplicação, o retorno obtido foi extremamente 

gratificante. Os alunos implicados manifestaram grande entusiasmo e interesse no jogo, não 

só na perspectiva da vitória, o que num jogo está sempre implícito, mas sobretudo na 

oportunidade de aprendizagem que o jogo proporcionava. O jogo foi muito bem aceite pelos 

alunos, que se mostraram interessados e, sobretudo, motivados e com dúvidas relativamente 

aos assuntos no jogo abordados. Estas dúvidas são vistas como muito salutares na medida em 

que despertam as mentes dos alunos, lhes propicia terreno de pensamento, questões que ao 

serem levantadas necessitam de uma resposta. Estas respostas vão implicar uma abordagem 

mais abrangente da Geologia por parte dos alunos e o despertar para conceitos e assuntos até 

aqui não suscitados.  

O jogo, com o tipo de questões que apresenta, não permite de forma inequívoca 

esclarecer os alunos de todos os pontos abordados. Este facto pode ser, ou não, benéfico, 

dependendo da perspectiva. O facto do aluno, em algumas respostas não obter o total 
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esclarecimento (caso das respostas de verdadeiro e falso em que não há justificação), pode ser 

prejudicial porque ele dali não retira a totalidade da informação. Porém, este facto, criador 

de “sede de saber”, fomenta no aluno uma vontade de aprofundar as questões, enveredando, 

como já foi mencionado anteriormente, pelo mundo da Geologia, suscitando interesse e 

favorecendo o estudo. 

A elaboração deste jogo, no âmbito desta tese, foi uma mais valia ao nível dos estudos 

efectuados no conhecimento da Geologia para toda a comunidade escolar. A grande 

dimensão do conhecimento não se deve remeter a laboratórios e instituições, mas sim 

contribuir para uma sensibilização da população, activa na actualidade e aqueles que serão a 

sociedade do futuro: os nossos jovens. Contribuir para um novo rumo da Geologia em 

Portugal, da forma como esta é vista e considerada, é um dos objectivos que a Geologia nos 

merece. Citando S. Francisco Xavier, “Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, 

pode sempre recomeçar agora e atingir um novo fim.”  
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