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ENSINO DOS ELEMENTOS QUÍMICOS PRESENTES NOS ALIMENT OS 

 

RESUMO 

Este trabalho de conclusão de curso apresenta o estudo dos elementos químicos da 

tabela periódica Cálcio, Cloro, Cobre, Cromo, Ferro, Fósforo, Iodo, Magnésio, 

Molibdênio, Potássio e Zinco, estes elementos estão presentes nos alimentos e nos 

suplementos alimentares. Com o objetivo de apresentar ao aluno de forma dinâmica 

e educativa o estudo da bioquímica e da química geral, encontradas no dia a dia de 

uma forma essencial para a vida, que é a alimentação. Foi elaborado material lúdico, 

que traz ao educador, alternativas de ensino. Desta forma o aluno pode relacionar e 

compreender a utilidade da química em seu cotidiano. 

 

INTRODUÇÃO 

Os suprimentos alimentares são fonte de diversos elementos, entre eles o 

Cálcio, Cloro, Cobre, Cromo, Ferro, Fósforo, Iodo, Magnésio, Molibdênio, Potássio e 

Zinco. Porém esses elementos podem também ser encontrados em diferentes tipos 

de alimentos. 

Em casos específicos há a necessidade de complementar a alimentação 

com esses suprimentos, entretanto, na maioria da população em geral, apenas com 

uma alimentação saudável já é o suficiente para obter a cota necessária desses 

elementos. O importante é consumir esses alimentos. Atualmente, com a correria do 

dia-a-dia, está cada vez mais difícil conseguir se alimentar de forma saudável e 

nesse caso algumas pessoas pode acabar tendo carência desses elementos. 

O alimento fornece a energia e os nutrientes de formação para as incontáveis 

substâncias que são essenciais para o crescimento e a sobrevivência dos seres 

vivos (MAHAN; STUMP, 2005). 

Eventualmente, o termo vitamina veio para descrever um grupo de 

micronutrientes essenciais que geralmente apresentam os seguintes critérios:  

� Componentes orgânicos (ou uma classe de componentes) distintos das 

gorduras, carboidratdos e proteínas;  

� Componentes naturais dos alimentos, usualmente encontrados em 

quantidades mínimas;  



� Não sintetizado pelo corpo em quantidades adequadas para atingir as 

necessidades fisiológicas  normais;  

� Essencial, mas também usualmente em quantidades mínimas, para a função 

fisiológica normal (isto é, manutenção, crescimento desenvolvimento e 

reprodução);  

� Por sua ausência ou subutilização, causa uma síndrome de deficiência 

específica.  

Os vitâmeros são as formas múltiplas (todos os isômeros e análogos ativos) 

das vitaminas. Apesar das vitaminas possuírem grandes similaridades químicas, as 

suas funções metabólicas podem ser classificadas em quatro grupos gerais: 1 

estabilizadores de mambrana; 2 doadores e receptores de hidrogênio (H+) e elétrons 

(e-); 3 hormônios; e 4 coenzimas.  

As vitaminas usualmente classificadas em dois grupos com base nas suas 

solubilidades: as vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K) e as vitaminas hidrossolúveis 

(ácido ascórbico, tiamina, riboflavina, niacina, piridoxina, biotina, ácido pantotênico, 

folato e cobalamina). As vitaminas lipossolúveis são geralmente absorvidas 

passivamente e devem ser transportadas com o lipídeo da dieta. Tendem a ser 

encontradas nas porções lipídicas da célula tais como membranas e gotículas de 

lipídeos. As vitaminas hidrossolúveis são absorvidas por mecanismos passivo e 

ativo, transportadas por carregadores e não são armazenadas em quantidades 

apreciáveis no corpo. As vitaminas lipossolúveis são geralmente excretadas com as 

fezes através da circulação ênterohepática, enquanto as vitaminas hidrossolúveis ou 

os seus metabólitos são excretados na urina (MAHAN; STUMP, 2005). 

Cálcio o mineral mais abundante no organismo, constitui cerca de 1,5 a 2% 

do peso corporal e 39% dos minerais do corpo humano.Cerca de 99% estão nos 

ossos e dentes. O restante 1% está no sangue e fluídos extra celulares e dentro das 

células de tecidos moles, onde regula muitas funções metabólicas importantes 

(MAHAN; STUMP, 2005; MAHAN; ARLIN, 1994). O teor em cálcio do organismo das 

crianças foi calculado usando o valor de 0,8% (baseado no corpo inteiro), como o 

conteúdo de cálcio ao nascer e 1,6% como o teor do corpo adulto. O teor de cálcio 

do adulto está em torno de 2% do peso corporal (KATCH; MCARDLE, 1996). 

O cloreto (Cl-) é amplamente distribuído por todo o corpo como o principal 

âniom dos fluídos extracelulares. A concentração sérica normal de cloreto é 96 a 

106 mEq/L. As concentrações mais altas de cloreto são encontradas no fluído 



cerebroespinhal, bile e sucos gástrico e pancreático. No estômago, o cloreto é 

secretado pela mucosa gástrica como ácido clorídrico, fornecendo um meio ácido 

para a digestão e ativação enzimática (MAHAN; STUMP, 2005). Junto ao fosfato e 

ao sulfato, o cloreto auxilia na manutenção do equilíbrio ácido-base nos fluídos 

corpóreos. Os íons cloreto mantém o equilíbrio osmótico diante dos níveis alterados 

de bicarbonato no plasma e nas hemácias (KOLETSKY E cols., 1981) e (MAHAN; 

STUMP, 1998). 

O cobre é conhecido como um constituinte normal do sangue desde 1875 tem 

agora interesse nutricional junto com outros oligoelementos (MAHAN; ARLIN,1994). 

O teor de cobre do corpo humano adulto varia entre 70 e 80 mg, dos quais cerca de 

um terço é encontrado no fígado e no cérebro e o restante, em ordem decrescente 

de concentração, no coração, nos rins, pâncreas, baço, pulmões, ossos e tecidos 

dos músculos esqueléticos (ANDERSON, 1988).  

O cromo foi identificado em 1959 como o componente ativo do fator de 

tolerância à glicose, consequentemente necessário para a utilização ótima da 

glicose por ratos. Desde aquela época, informações sobre as funções fisiológicas e 

o metabolismo desse elemento, no ser humano, têm-se acumulado para demosntrar 

que o cromo trivalente é um nitriente essencial para o homem. O pulmão é o único 

órgão no qual a concentração deste elemento aumenta com a idade. No coração e 

na veia porta, a concentração de cromo começa a declinar na primeira década da 

vida, sendo que no fígado e nos rins o declíneo começa na segunda década 

(KATCH; MCARDLE, 1996). 

O organismo humano contém somente cerca de 45mg de ferro/kg do peso 

corporal. Um resíduo de ferro, 0,05 a 0,18 mg/dl, está no plasma ligado a 

transferrina, sua proteína transportadora. A maior parte do ferro no oganismo, cerca 

de 70%, está nas células vermelhas do sangue, como um elemento constituinte vital 

da porção heme da hemoglobina. Outros 5% são uma parte da mioglabina, 

hemolgobina que transporta oxigênio aos músculos. Cerca de 20% do ferro do 

organismo está armazenado como ferritina, o composto proteína-ferro, 

principalmente no fígado, baço e medula óssea (WILLIAMS, 1997). 

O corpo humano adulto contém aproximadamente 1% de fósforo 

(respectivamente cerca de 670g em um homem de 70 kg); 80% do fósforo do nosso 

organismo é econtrado sob formas componentes dos ossos e dos dentes, 

conferindo-lhes a força e rigidez. Em razão desse papel em comum e das suas 



muitas interações no organismo, o fósforo e o cálcio é consederado em conjunto na 

maioria dos estudos. Não obstante, é necessário saber que, fora do esqueleto, sua 

função é distinta, porém não menos essencial do que sua função nos ossos 

(ANDERSON, 1988).  

Junto com ferro, o iodo possui a mais longa história de estudo  dentre os 

minerais traço. Dessa forma, sua função e exigências encontram-se claramente 

definidas. Sua função básica é a de participar da síntese da tiroxina, um hormônio 

produzido na glândula tireóide (WILLIAMS, 1997). 

O magnésio é o quarto mineral mais abundante no corpo, superado somente 

pelo cálcio, sódio e potássio, e está bem distribuído por todo o corpo. O corpo 

humano adulto normalmente contém de 20g a 28g de magnésio, o esqueleto 

concorrendo com 10g a 17g, os tecidos moles com 10g ou menos e o fluído 

extracelular com  mais ou menos de 0,5g (KATCH; MCARDLE, 1996). 

Potássio é cerca de duas vezes tão abundante quanto o sódio no organismo. 

Um organismo adulto contem aproximadamente 270mg (9oz, 4000mEq). Sem 

dúvida, a maior parte é encontrada no interior das células, uma vez que o potássio é 

o principal gaurdião da água do organismo no interior das mesmas.  Todavia, a 

quantidade relativamente pequena de fluído fora das células causa um efeito 

significativo sobre a atividade muscular, especialmente o músculo cardíaco 

(WILLIAMS, 1997). 

Sua ampla distribuição pelos tecidos reflete sua grande atividade metabólica 

como um dos componentes das enzimas celulares importantes. O conteúdo total de 

zinco em um adulto varia de 1,3 a 2,3g. O nível de zinco no plasma é de cerca de 75 

a 120µg / dL( 11,5 a 18,5µ mol/ L) (WILLIAMS, 1997). 

 

OBJETIVO 

 

 Estudar os benefícios, para a saúde humana, dos elementos Cálcio, Cloro, 

Cobre, Cromo, Ferro, Fósforo, Iodo, Magnésio, Potássio e Zinco, encontrados nos 

suprimentos alimentares. Desenvolver um material lúdico para tratar esse assunto 

com os alunos do Ensino Fundamental II e Médio. 

 

 

 



METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

 

A metodologia deste trabalho baseou-se na criação de um material lúdico com o 

objetivo de conscientizar os alunos de Ensino Médio para a importância da 

alimentação equilibrada. 

 O jogo denominado “O Caminho dos Alimentos: A decisão é sua ” é 

baseado em perguntas sobre os elementos presentes nos diferentes alimentos e 

que deveriam fazer parte de nossa alimentação. 

 O jogo pode ter de dois a quatro participantes e é formado por um tabuleiro, 

um dado, 4 jogadores, 20 cartas de cada grupo de alimentos e alimentos contendo 

pontos. Para os alimentos saudáveis os pontos serão positivos e para os alimentos 

pouco saudáveis os pontos serão negativos.  O início do jogo começa pelo 

participante que obter o maior número no jogo de dados. Decidido quem irá iniciar o 

jogo, joga-se novamente o dado para avançar o número de casas do tabuleiro. A 

casa que o jogador cair corresponde ao alimento que ele deverá responder a 

questão. Por exemplo, se o jogador cair na casa do brócolis deverá responder uma 

questão referente ao grupo do alimento citado. Caso o aluno acerte, ganhará um 

alimento saudável que ele escolher, mas se caso o participante não acertar a 

pergunta, deverá pegar uma carta dos alimentos pouco nutritivos. O jogo termina 

quando o primeiro jogador ultrapassar a linha de chegada. Nesse momento esse 

jogador ganhará um alimento saudável. Agora deve-e somar os pontos de todos os 

jogadores e vencerá o que tiver o maior número de pontos. 

 O tabuleiro utilizado no jogo (Figura 1) foi produzido a partir de material 

reciclado de pasta de papelão em desuso, os jogadores e o dado desenvolvidos por 

rebarbas de produção de material acrílico (Figura 2). 

 

 



 
Figura 1 – Tabuleiro do jogo pronto 

 

 
 

Figura 2 – Peças do jogo. 
 
 
 

 As cartas com as perguntas também foram confeccionadas a partir de 

rebarbas de papel cartão doados por uma gráfica (Figura 3) e a pontuação do jogo 

na figura 4. 

 



 

Figura 3 – Cartas de perguntas. 

 

Figura 4 – Pontuação do jogo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Conclui-se que os elementos Cálcio, Cloro, Cobre, Cromo, Ferro, Fósforo, 

Iodo, Magnésio, Molibdênio, Potássio e Zinco trazem muitos benefícios para a saúde 

humana e são encontrados facilmente em alimentos que estão ou que deveriam 

estar presentes em nossa dieta diária. Em um país com tantas diversidades de 

frutas, verduras, legumes, diferentes tipos de carnes etc., não há necessidade da 

utilização de suprimentos alimentares, apenas em casos específicos sob orientação 

médica. 

 Esse assunto é de suma importância para ser discutido com alunos do ensino 

fundamental e médio, pois a alimentação desses jovens está muito baseada em 



alimentos pouco nutritivos. A idéia da proposta do jogo é uma forma dinâmica de 

trabalhar o assunto. 
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