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1. PÚBLICO SUGERIDO: Alunos a partir do 8
o
 ano do ensino fundamental. 

 

2. OBJETIVOS 

a) Discutir as fontes de cálcio para os organismos vivos; 

b) Discutir a importância do cálcio para os seres vivos; 

c) Dramatizar o ciclo percorrido pelo cálcio na natureza. 

 

3. MATERIAIS 

a) Um vaso com alguma planta (preferencialmente grama) (Figura 1). Não se recomenda um vaso 

com flores, pois a intenção é justamente comentar que os animais irão ingerir o cálcio que está na 

gramínea; 

b) Amostra de rocha calcária (Figura 2), que é a pedra branca utilizada em calçadões de pedra 

portuguesa, como na praia de Copacabana no Rio de Janeiro, e na Rua das Flores em Curitiba. Caso não 

se consiga uma amostra de calcário também se pode utilizar um pedaço de mármore, facilmente 

encontrado como refugo em marmorarias. O mármore é uma rocha metamórfica, que pode ser originada do 

metamorfismo de calcários; 

c) Conchas marinhas (Figura 3); 

d) Ossos de animais (Figura 4), que podem ser obtidos em açougues. Devem ser devidamente 

limpos, com raspagem e fervura, até que fiquem sem nenhum resquício de carne, para evitar maus odores; 

e) Miniatura de uma vaca (Figura 5). Pode ser a mesma usada em presépios ou, na ausência desta, a 

foto de uma vaca retirada de uma revista ou da Internet; 

f) Caixa de leite vazia e limpa; 

g) Um pouco de calcário em pó, que pode ser encontrado em casas agropecuárias. Na falta deste 

pode ser usada cal virgem ou cal hidratada usadas em construções, que também são provenientes do 

calcário. 
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Figura 1. Vaso com solo e grama que pode ser utilizado no experimento. Foto: Leiken Lauria Weber. 

 

 

Figura 2. Amostra de rocha calcária. Foto: Leiken Lauria Weber. 

 

 

Figura 3. Concha marinha. Foto: Leiken Lauria Weber. 

 

 

Figura 4. Ossos de animais já devidamente limpos e secos. Foto: Leiken Lauria Weber. 
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Figura 5. Miniatura de uma vaca. Foto: Leiken Lauria Weber. 

 

4. PROCEDIMENTOS 

a) Sobre uma mesa distribuir todos os materiais na seguinte ordem: amostra da rocha calcário; 

calcário em pó; vaso com planta; miniatura de uma vaca; caixa de leite vazia; ossos de animais; conchas 

(Figura 6). 

 

 

Figura 6. Objetos dispostos sobre a mesa para o início da atividade. Foto: Leiken Lauria Weber. 

 

b) Começar a explicar cada processo de forma simples, demostrando cada etapa com o objeto 

correspondente. 

c) Mostrar a rocha “calcário”. Explicar que o calcário é uma rocha que contém bastante cálcio em 

sua composição. Em muitos lugares do Brasil esta rocha é minerada, para produção de cimento, cal e 

calcário moído. 

b) Mostrar o “calcário moído”. Explicar que, se o solo não tem muito cálcio, pode ser adicionado ao 

solo o calcário em pó, que é um derivado da rocha calcária. É um material muito utilizado na agricultura 

para regular o pH do solo, reduzindo sua acidez prejudicial à planta.  

c) Mostrar o vaso com a gramínea. Explicar que a planta absorve o cálcio que está presente no 

solo, e este é absorvido junto com a água através da raiz. O cálcio então é transportado para as folhas da 

planta que servirá de alimento para os animais, como a vaca. 

d) Mostrar a miniatura da vaca. Explicar que a vaca, ao se alimentar das plantas, está consumindo 

cálcio e o metabolismo permite que esse cálcio esteja presente no leite. Esse leite então é ordenhado da 

vaca, processado e comercializado para chegar à mesa do consumidor. 

e) Mostrar a caixa de leite, e a composição nutricional ao lado da mesma, destacando a presença e 

cálcio. Ressaltar a importância do leite para alimentação humana. 
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f) Mostrar os ossos. Explicar que o leite é rico em cálcio e, portanto auxilia na formação dos ossos, 

bem como atua na condução de impulsos nervosos, contração muscular e coagulação sanguínea. 

Comentar também que o cálcio retorna ao solo a partir da morte de animais, plantas e seres humanos. Os 

esqueletos possuem bastante cálcio. 

g) Mostrar a concha marinha. Explicar que o cálcio do solo e das rochas também pode ser perdido 

para os rios e posteriormente para os oceanos, se acumulando no fundo dos mesmos, onde poderá ser 

novamente utilizado para a formação de conchas de vários organismos marinhos. 

 

5. DRAMATIZAÇÃO 

Para melhor interação dos alunos pode ser feita uma dramatização (adaptada de MOTTA e 

BARCELLOS, 2007). Cada aluno (ou grupo de alunos) irá segurar um objeto, e irá recitar as falas 

correspondentes, cada um na sua respectiva vez: 

a) Rocha – Meu nome é calcário e sou uma rocha sedimentar formada pela acumulação do cálcio e 

magnésio perdidos no solo. 

b) Calcário moído – Eu sou a rocha do calcário que foi moída bem fininho. Os agricultores gostam 

muito de me aplicar no solo para fazer as raízes das plantas crescerem melhor. 

c) Solo – A chuvas por muito tempo levaram meu cálcio para o mar. Mas hoje estou contente, pois 

estou recebendo o cálcio de volta, na forma da rocha de calcário moída. 

d) Planta – Estou muito satisfeita, pois consegui pegar muito cálcio do solo, depois que o agricultor 

aplicou o calcário. 

e) Animal (vaca) – Este capim está delicioso e nutritivo. O agricultor jogou o calcário no solo. A planta 

se alimentou do cálcio e cresceu muito. Com isso eu também estou me alimentando do cálcio e posso 

produzir o leite que vai alimentar as crianças e o bezerro. 

f) Leite (caixa) – Eu sou o leite que veio da vaca. Eu tenho muito cálcio para as crianças e adultos se 

alimentarem. 

g) Osso – Eu tenho de ser forte, pois eu formo o esqueleto. Para isso preciso de muito leite, queijos, 

ovos, e verduras, que são alimentos ricos em cálcio. 

h) Concha – Eu também tenho que ser forte, para proteger os animais que habitam dentro de mim. 

Eu tenho o cálcio que saiu dos solos e das rochas, e através dos rios, chegou até o oceano. 

 

6. QUESTÕES E SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

a) Para que serve o cálcio no corpo humano? 

b) Por quais etapas o cálcio pode passar até chegar ao nosso corpo? 

c) Quais são as fontes de cálcio? 

d) Onde os animais acumulam cálcio? 

e) É possível encontrar cálcio nas plantas? De onde vem este cálcio? 

 

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA O PROFESSOR 

7.1. FORMAÇÃO DAS ROCHAS SEDIMENTARES CALCÁRIAS 

A principal fonte de cálcio na natureza são as rochas calcárias que, devido à ação de agentes 

naturais, sofrem degradação, disponibilizando cálcio para o solo, o qual posteriormente pode ser carregado 

pelas águas para os rios e mares, e tendem se acumular no fundo destes. 
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Inicialmente o CO2 atmosférico se dissocia na agua da chuva, produzindo H2CO3. Essa solução 

ácida nas águas superficiais ou subterrâneas facilita a degradação das rochas silicatadas, e provoca a 

liberação de Ca
+2

 e HCO3
-
, entre outros produtos que podem ser lixiviados para os oceanos. Nos oceanos, 

Ca
+2

 e HCO3
-
 são absorvidos pelos animais, que os utilizam na confecção de suas carapaças. 

Com a morte desses animais, os restos se depositam no fundo do mar e se associam a outros tipos 

de resíduos originando uma rocha sedimentar, no caso o calcário, depois de um longo período. Esses 

sedimentos de fundo, ricos em carbonato, podem migrar para uma zona de pressão e temperatura mais 

elevadas, fundindo parcialmente os carbonatos. 

As mudanças da crosta terrestre, a movimentação das placas tectônicas, gradativamente podem 

fazer com que essas rochas sedimentares alcancem a superfície dos continentes. 

 

7.2. COMO O CÁLCIO DO CALCÁRIO MOÍDO É SOLUBILIZADO NO SOLO 

O calcário moído é composto principalmente por calcita, contendo ainda outras impurezas. É uma 

rocha com apreciável solubilidade, exceto em climas secos. A dissolução é o processo dominante do 

intemperismo. Em água pura a calcita não é muito solúvel, mas se o dióxido de carbono está presente na 

água, formando o ácido carbônico, este é capaz de dissolver muito mais calcita do que a água pura. A 

formação do ácido carbônico na água é expressa pela seguinte reação (SPOLADORE, 2014): 

H2O + CO2 →H2CO3 

Esse ácido vai reagir com a calcita formando o bicarbonato de cálcio, que se mantem em solução 

(SPOLADORE, 2014). 

H2CO3 + CaCO3→ Ca(HCO3)2 

 

7.3. O CÁLCIO NAS PLANTAS 

Segundo Blankenau (2007), o cálcio (Ca) é um nutriente importante para as plantas e somente uma 

pequena parte do total que está na fase líquida do solo encontra-se disponível. Segundo este autor, o Ca é 

absorvido pelas plantas junto com a água do solo, e se desloca principalmente para os órgãos de 

transpiração, acumulando-se nas folhas, sendo limitado o seu transporte, via floema, para os frutos. Assim, 

ele não é redistribuído das folhas mais velhas para as mais novas, nem das folhas para os frutos ou 

sementes. Assim, é necessário o seu suprimento contínuo à partir do solo. 

Até 90% do total de Ca está localizado na parede celular, ou mais especificamente na lamela média, 

onde é o “cimento” que une as células, constituindo uma barreira física contra o ataque de patógenos. Aos 

frutos, ele confere firmeza e qualidade e melhor condição para armazenamento. Assim, se houver 

deficiência de Ca nos frutos haverá desintegração das células. A podridão apical (fundo preto) em tomate, 

por exemplo, é um distúrbio fisiológico atribuído à deficiência de Ca. Na planta, o Ca é importante para o 

crescimento das raízes e dos brotos e aumenta a tolerância ao estresse por calor, vento e frio 

(BLANKENAU, 2007). 

 

7.4. O CÁLCIO NOS ANIMAIS E SERES HUMANOS 

Ao fazerem a ingestão de plantas, os animais assimilam cálcio em seu organismo acumulando-o em 

seus esqueletos. 

Em mamíferos se tem mais uma fonte rica em cálcio, o leite, que no caso de bovinos, bubalinos e 

caprinos também servem para alimentação humana. 
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A maior participação do cálcio nos animais está relacionada com a formação de esqueletos, além 

de ser parte constituinte dos exoesqueletos de invertebrados e conchas. Também atua em processos 

metabólicos, e sua participação é fundamental no processo de coagulação do sangue, além de ser muito útil 

no processo de contração muscular (ROSA, 2003, p. 16). 

Com a morte e decomposição dos animais e vegetais, o cálcio retorna ao solo, fechando o ciclo. 

De acordo com Castilho et al. (s.d.) o cálcio é um mineral fundamental presente no corpo humano, 

envolvido em importantes e diversos processos metabólicos; de coagulação sanguínea, excitabilidade 

muscular e transmissão dos impulsos nervosos, contração muscular, ativação enzimática e secreção 

hormonal, tendo como característica principal a mineralização de ossos e dentes. O suprimento adequado 

de cálcio está diretamente relacionado à formação do osso, principalmente durante a infância e 

adolescência, sendo um dos fatores que auxiliam a maximização da massa óssea, contribuindo para a 

prevenção de riscos de desenvolvimento de osteoporose e de fraturas na vida adulta e terceira idade. Se as 

quantidades adequadas de cálcio não estão sendo fornecidas pela dieta, o cálcio será mobilizado dos ossos 

para a corrente sanguínea, reduzindo assim, seu conteúdo nos ossos e aumentando a fragilidade deles. 

As principais fontes de cálcio para o ser humano são os produtos lácteos, porém, diversos estudos 

têm indicado que as fontes vegetais, comumente consumidas pela população brasileira, podem apresentar 

menor absorção no organismo devido à presença de substâncias interferentes na luz intestinal (CINTRA E 

BARRUETO-GONZALEZ, 2009). 

Algumas pessoas apresentam intolerância à lactose, não podendo utilizar o leite bovino como fonte 

de cálcio, e outras que preferem uma dieta vegana, que não inclui o leite e seus produtos derivados. Nestes 

casos, existem outras fontes de alimentos ricas em cálcio como, por exemplo, feijão preto, sementes de 

gergelim, couve, quiabo, sardinha, figo, suco de soja enriquecido em cálcio, etc. 

 

8. AVALIAÇÃO 

A avaliação da experiência pode ser feita a partir de algumas perguntas: 

a) Os alunos conseguiram concluir o experimento? 

b) Os alunos responderam as questões corretamente ou tiveram muita dificuldade? 

c) Os alunos conseguiram discutir cada pergunta formulada entre eles e/ou com o professor? 

d) Os resultados alcançados pelos alunos foram satisfatórios no ponto de vista do professor? 
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