783

XXII ENTMME I VIl MSHMT- Ouro Preto-MO, novembro 2007.

ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-LÚDICO SOBRE A
INDÚSTRIA MINERAL
Nuria F. Castro, Bruno Dias, Regina Carrisso
Coordenação de Apoio Tecnológico à Micro e Pequena Empresa- CATE
Centro de Tecnologia Mineral- CETEM/MCT- (21) 38657220- www.cetem.gov.br
A v. Pedro Calmon, 900 - Cidade Universitária - 21941-908 Rio de Janeiro- RJ
ncastro@cetem .gov. br, bd ferreira@cetem.gov. br, rcarrisso@cetem.gov .br

RESUMO
Descreve-se, no presente trabalho, o processo de criação e elaboração de materiais didáticos e de divulgação sobre
recursos minerais e a indústria mineral, projeto de difusão científica que pesquisadores do CETEM, voluntariamente,
vêm desenvolvendo desde 2004. A idéia, surgida da observação do desconhecimento da sociedade sobre o setor
mineral , foi tomando forma a partir da interação dos pesquisadores com público não especializado em eventos como a
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Primeiro foi feita uma pesquisa, entre 400 pessoas, com idades entre 11 e 49
anos, cujos resultados corroboraram a impressão dos pesquisadores da falta de conhecimento sobre este setor. Assim,
iniciou-se um trabalho de elaboração de material de divulgação que começou com meros textos explicativos e um jogo
de memória simples, cujo objetivo era chamar a atenção para os recursos minerais. Com base nos resultados "da
interação com o público, foram elaboradas e distribuídas, ainda, uma estória em quadrinhos sobre o beneficiamento de
fosfato e uma tabela periódica onde se incluíram algumas aplicações dos elementos químicos. A receptividade desses
materiais foi tanta que se decidiu continuar com o trabalho elaborando, a seguir, uma nova revistinha, desta vez sobre o
alumínio e, contando com a importância e baixo custo da internei para a divulgação e educação, foram desenvolvidos
um site e um jogo virtual.
PALAVRAS-CHAVE: Recursos Minerais; Processamento; Materiais Didáticos.

ABSTRACT
This paper gives an overview on lhe elaboration of teaching materiais about mineral resources and technology. It is a
scientific divulgation project that some researchers from lhe Centre for Mineral Technology, CETEM, voluntarily, are
developing since 2004. The project was born and shaped from lhe interaction of researchers with the non specialized
public in severa! events as the Science and Technology National Week, when the Jack of knowledge and needs for
information about this sector were observed. The researchers impressions were confirmed by 400 people, from II to 49
years of age, who answered a questionnaire about mineral resources and mineral industry. From there, starting with
simple explaining texts and a memory game, severa! other materiais were made and used with children and young
students, whose reaction to those efforts is being very positive. Because of that lhe project is moving forward and now
an interne! web site, containing ali the materiais made by lhe researchers is being prepared, including two comics about
mineral processing, a periodic table of elements with some uses of them anda compu ter game about minerais, their uses
and producer States of Brazil.
KEY-WORDS : Mineral resources; Mineral Processing; Teaching materiais.
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1. INTRODUÇÃO
A ciência tem um papel essencial no desenvolvimento social, político, econômico e tecnológico de um país. É ela que
gera a tecnologia e o desenvolvimento. A divulgação é fundamental para a ciência, pois além de difundir pesquisas e
descobertas, desperta o interesse das crianças e jovens, possíveis cientistas do futuro .
O setor mineral ainda é um campo desconhecido pela sociedade. A importância dos recursos minerais na vida das
pessoas e a necessidade de extração das matérias-primas minerais não são compreendidas pelo público. Além da falta
de divulgação por parte do meio científico, comum a outros setores, a industria mineral é fechada à sociedade, bem
porque se desenvolve, em muitos casos, em áreas remotas, bem por causa de sua linguagem muito específica ou bem
pela importância de que seus processos de beneficiamento sejam guardados como segredos industriais. Em qualquer
caso, as poucas informações que chegam ao público não são compreendidas porque sua linguagem e forma de
exposição não foram especificamente preparadas para esse fim. Por outro lado, a mineração tem uma visibilidade muito
grande pois, na maioria dos casos, e especialmente no Brasil, suas operações consistem na abertura de grandes cavas a
céu aberto, a movimentação de enormes quantidades de estéreis e o bombeamento ou desvio de grandes quantidades de
água, o que afeta, no mínimo, à biodiversidade local e às comunidades próximas a onde ela está implantada. Porém,
existem tecnologias para minimizar os impactos durante as fases de exploração e explotação da mina e para eliminá-los
totalmente e até melhorar as condições anteriores ao processo de extração, após o encerramento das operações. Mas
essas tecnologias não são de conhecimento do público em geral. Por último, apesar das operações de mineração serem
muito visíveis fisicamente, o produto extraído delas, que serve de matéria prima de todas as outras indústrias, é
invisível, na maioria das ocasiões, pois até chegar à população é intensamente transformado. O público tem contato,
normalmente, apenas com o produto final, assimilando-o como proveniente da indústria química, têxtil, alimentar, etc.,
sem haver um conhecimento sobre os recursos minerais utilizados em sua fabricação. Assim, a junção desses três
fatores que são a "visibilidade" das operações, a falta de transparência das empresas e a "invisibilidade" das matérias
primas, com as notícias, não pouco freqüentes, de degradação ambiental, acidentes mineiros, problemas com
garimpeiros, conflitos com territórios indígenas, além da ampla divulgação que os defensores da natureza fazem do
caráter não renovável dos recursos minerais, levam, inevitavelmente a uma certa "rejeição" da mineração.
Uma pesquisa realizada, em 2005, pelo Centro de Tecnologia Mineral (Castro et. a/., 2005), baseada em uma anterior
do Instituto Brasileiro de Mineração - IBRAM (Souza, 2002), revelou o desconhecimento de jovens e adolescentes
sobre a industria mineral e o interesse deles em terem acesso a maiores infom1ações ao respeito . Percebendo a
dificuldade de se comunicar com o público em geral e os jovens em especial , o CETEM começou , então, um projeto de
divulgação científica consistente na elaboração e utilização de materiais lúdico-didáticos sobre tecnologia mineral. A
interação, na prática, com o público mediante esses materiais, confinnou que o entretenimento é um excelente meio de
divulgação e desperta o interesse científico nas pessoas, sendo que as crianças constituem um dos principais e mais
difíceis públicos de ser alcançado, por requerem elementos particularmente relacionados à atmosfera infanto-juvenil
como atividades lúdicas, desenhos, imagens e sons, atmosfera que não é a habitual dos pesquisadores do centro. Mesmo
sem a equipe ideal para esse tipo de trabalho e sem recursos, foram elaborados e disponibilizados ao público alguns
materiais, conforme se detalha a seguir.

2. OBJETIVO
O principal objetivo deste projeto é promover a aproximação, o interesse e a compreensão de jovens e pessoas leigas à
tecnologia mineral mediante a elaboração de atividades e experiências didáticas informais, apoiadas em enfoques
interativos e lúdicos. Como objetivo secundário, mas de grande importância, na opinião dos autores, pretende-se
despertar outros profissionais do setor mineral para a adequada difusão do mesmo . Mostram-se aqui, pequenos
exemplos, feitos sem recursos, mas com muita dedicação, que têm demonstrado ser eficientes como elementos
complementares à educação e para despertar o interesse de jovens, crianças e seus professores para um assunto tão
desconhecido por eles.

3. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO
Uma equipe ideal para este tipo de trabalho deveria ser coordenada por profissionais da área de educação e incluir
também especialistas em comunicação, além de geólogos, engenheiros de minas, engenheiros metalúrgicos, ou outros
profissionais especializados . A equipe que desenvolve o projeto, infelizmente, é muito mais reduzida e limitada: uma
engenheira de minas com grande experiência didática, uma engenheira metalúrgica, um estudante de desenho industrial
e a colaboração esporádica de outros profissionais do CETEM. Por isso, e como já foi indicado no texto, trata-se de uma
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experiência informal que pretende ser impulsora de um trabalho sério de divulgação científica, com a equipe e os
recursos adequados.
Foi feita uma busca por jogos e outros meios que contivessem idéias significativas para serem implantadas neste
projeto. Novas opções, aquelas que não saem de circulação e o que cada uma tem de construtivo a oferecer foram
motivo de análise, dentro das limitações da equipe. Foi constatado que animais e outras criaturas são ótimo elemento
para atrair a atenção das crianças, pois elas interagem muito bem com bichos e seres animados. Ocorre uma relação de
identificação por meio de algo peculiar pertencente ao seu mundo. Assim sendo, os materiais elaborados contam com a
presença de personagens animadas para auxiliar nessa assimilação.

3.1. Primeira experiência
O primeiro passo foi entrevistar, em 2004, informalmente, estudantes que visitaram o CETEM e aos quais foram
apresentados trabalhos lá desenvolvidos nas áreas de caracterização e tratamento de minérios, biotecnologia e meio
ambiente. Infelizmente, podemos observar, mediante as respostas dos estudantes que a linguagem dos pesquisadores
que os receberam não foi compreendida e mais, a falta de material visual, simplificado, adequado a quem não é
especialista da área, colaborou muito com essa falta de entendimento. Além disso, e o que é pior, a formação básica dos
estudantes em matéria de geologia, de entendimento da terra e o mundo mineral era muito deficiente. Os alunos
mostraram conhecimento e preocupação com o meio ambiente considerando ele totalmente independente da terra. Há
uma deficiência no aprendizado da geologia no ensino fundamental e médio, no Brasil e em outros países, onde também
é considerada parte da geografia e de muito menor importância que a biologia ou outras matérias, sendo que, na opinÍão
dos autores, como o próprio nome indica, "geo-logia: ciência da terra", deveria ter a importância de outras disciplinas
consideradas fundamentais. Tomando emprestadas as palavras da Geóloga Kátia Mansur, do Departamento de Recursos
Minerais do Rio de Janeiro: "é como se a biosfera e a hidrosfera flutuassem sobre a terra, tendo um comportamento
totalmente independente dela" (Mansur, 2007).
A partir dai, começou-se o processo de pesquisa de materiais de divulgação científica de diversos tipos; jogos, revistas,
filmes, músicas, desenhos, etc. Por se tratar de um projeto sem recursos, foi decidido realizar uma primeira experiência,
construindo um jogo de pares, com conexões e tétricas. (Fig. I).
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Figura 1. Detalhe do painel de pares elétricos: Onde se usa? e público em estande do CETEM

A idéia desse jogo era chamar a atenção para a importância dos minerais em nossa vida e, por isso, relacionaram-se
alguns minerais com uma das aplicações industriais deles, e foi intitulado: "Onde se usa?". O painel foi fabricado nas
oficinas do CETEM e, nele, quando é acertado o par correto, fecha-se o circuito elétrico e acende-se uma luz ao tempo
que uma sirene emite um som. O principal problema, tanto para a elaboração, quanto para seu uso com o público, é que
sua configuração só permitiu designar uma única aplicação para cada mineral exposto, quando, na verdade, a maioria
deles têm muitas aplicações e várias delas estão no painel. Por isso, para sua utilização com o público, requere a
presença e assessoramento contínuo de um profissional ou uma pessoa treinada que deve ir explicando que se trata de
uma simplificação da realidade e informando dos diversos usos dos minerais do painel. Mesmo assim, mostrou-se muito
eficiente para chamar a atenção do público, por se tratar de uma experiência interativa e houve o cuidado de adicionar,
junto com o nome do mineral, o composto quirnico de que se trata, destacando, em vermelho, se é o elemento ou o
composto, o que é utilizado na aplicação mostrada (por exemplo: bauxita - óxido de alumínio, destacando em vermelho
a palavra alumínio). Nessa etapa foi preparado um primeiro texto sobre os recursos minerais e o trabalho do CETEM,
que era distribuído aos visitantes, em linguagem simples, com fotos do centro. Os professores que acompanhavam às
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turmas gostaram muito de receber informações mais simples, porém, os alunos não mostraram muito interesse, pois era
apenas mais uma folha, frente e verso, em preto e branco, com muito texto.
Percebeu-se, com esta experiência que, qualquer material de difusão teria que ser mais visual, com desenhos e menos
texto. A comunicação tem que ser rápida, direta e que prendesse a atenção dos estudantes. Com a participação do
CETEM na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, foram obtidos alguns recursos para a elaboração de materiais.
Foi dai que surgiu a idéia de fazer uma série de revistinhas em quadrinhos cujo tema principal seria a tecnologia
mineral.

3.2. Histórias em quadrinhos- Wandcca
As revistas de quadrinhos são utilizadas para contar histórias para crianças e jovens de uma fonna agradável e que
instiga o jovem leitor a procurar saber mais sobre o assunto. Os quadrinhos constituem um excelente recurso didático,
pois exercitam a criatividade e a imaginação da criança, quando bem utilizados. Podem servir de reforço à leitura (não
substituem a leitura de um livro e nem têm essa intenção) com sua linguagem dinâmica, bem adequada à nossa era.
Sendo objetivado, desde o início, criar uma série de tecnologia mineral para o público infanto-juvenil, era necessário
criar personagens fixos (os protagonistas), deixando espaço para novos personagens nas futuras histórias da seqüência.
O enredo, sempre relacionado ao trabalho desenvolvido no CETEM deveria se transposto de maneira divertida e
educativa, esclarecendo, através de uma leitura simplificada, o processo escolhido.

Foi escolhida uma perereca como protagonista por se tratar de um animal de pequeno porte, que lhe daria facilidade
para entrar em quase qualquer ambiente, com habilidade para fugir de situações perigosas, o que deveria acontecer em
usinas de beneficiamento mineral. Além dela, foi incluída a personagem "Acqua", tema principal da Semana de Ciência
e Tecnologia de 2005, quando foi elaborada a primeira revista. O título da série foi defmido como "Wandeca e o que sai
da mina".
Na primeira revista (Fig. 2), "As aventuras com o fosfato", tentou-se mostrar, em apenas 12 páginas de 15 cm x 20 cm,
incluindo as capas, o processamento de um minério apatítico para a obtenção de fosfato, sem flotação, incluindo apenas
processos de cominuição, classificação e separação. Na história, a personagem Wandeca acompanha os principais
componentes do minério (barita, fosfato e magnetita) que se transfonnam em co-protagonistas animados. Foram
destacadas também a necessidade de uso de Equipamentos de Proteção Individual e a recirculação da água nas usinas. A
maior dificuldade deste tipo de trabalho é a de simplificar os processos sem perder conteúdo ou infonnar erroneamente.
No final da revista, foi adicionado um esquema de circuito rela de beneficiamento de fosfato para mostrar a
complexidade da realidade, porém, como os símbolos utilizados foram os comuns ao nosso meio, esse circuito não foi
compreendido pelo público alvo.

Fig. 2- Cenas da revista: "Wandeca e o que sai da mina: as aventuras com o fosfato"

Para a Semana de Ciência e Tecnologia de 2006, foi elaborada a segunda revista da série, desta vez, dedicada a um
produto mais conhecido pelo público por sua importância no Brasil, o Alumínio. Centenas de páginas de Internet,
livros, artigos e revistas foram pesquisados.Em "A aventura com o alumínio", foram introduzidos três novos
personagens: os gêmeos Tecno e Logia e a Dona Reciclagem. A personagem Acqua aparece novamente e a Bauxita, a
Alumina e o Alwnínio são os co-protagonistas da história.
As etapas da produção foram organizadas em tópicos para mostrar, no espaço proposto, o mais importante aos leitores.
Incluíram-se as seguintes atividades:
Lavra a céu aberto pelo método de tiras e transporte em caminhões;
· produção de alumina, pelo Processo Bayer, de digestão com solução cáustica, precipitação e filtragem;
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produção de alumínio pelo processo de redução eletrolítica da alumina (Hall-Héroult).; e
lingotamento e dirccionamento dos lingotes para a área de distribuição.
Foram inseridas, novamente, questões tão importantes corno a necessidade do uso de EPI c questões ambientais corno a
recuperação ambiental das áreas de mineração e a reciclagem, um dos principais atributos do alumínio (Fig. 3).

Figura 3. Cenas da revista: "Wandeca e o que sai da mina... A aventura com o alumínio".

Com maior número de páginas que a edição anterior, fazendo um total de 20, foi aproveitado o descontraído do gibi
para inserir um jogo e material de pintl.tra c de recorte e um pequeno texto sobre o alumínio.
Tanto pelo interesse do conteúdo quanto pelas melhorias na qualidade do produto, esta segunda entrega da série teve
maior sucesso que a primeira e foram recebidas muitas solicitações de exemplares, motivo pelo qual decidiu-se
disponibilizar o conteúdo das revistas na intemet, em uma área específica para o público infanto-juvenil.

3.3. Jogos virtuais e novo painel
Devido à grande receptividade do público para com o j ogo do painel, foi desenvolvida uma aplicação semelhante para o
computador, em Power Point, que foi disponibilizada nos eventos de divulgação científica em computadores instalados
nos cstandes. Para permitir uma maior liberdade aos usuários que, na maioria das vezes não desejam que o pesquisador
esteja perto, foi necessário um maior cuidado com os produtos que se colocaram e em cuja fabricação é utilizado, dentre
outros, determinado composto ou elemento extraído de determinados minerais. Nesse caso eram colocados três
produtos junto a determinado mineral e o usuário deveria decidir em qual deles era utilizado o composto ou elemento
químico extraído desse mineral. Foram escolhidos apenas oito minerais, pois devido às inúmeras aplicações de muitos
deles, seria relativamente fácil confundir o usuário, pelo que foi necessário um trabalho de pesquisa mais detalhada.
Para dar um pouco mais de conteúdo ao jogo, foi adicionada uma nova parte, os estados brasileiros com maior produção
desses minerais. Por ser um jogo visual, aproveitou-se para incluir nele a situação dos estados no mapa do Brasil, a
região correspondente e os nomes de suas capitais. O mapa do Brasil foi utilizado como dica visual para encontrar a
resposta correta.
A primeira versão preliminar do jogo, pelo que foi presenciado, ainda não continha a abordagem desejada. Apesar de
bem feito, era circunspcto demais. A idéia concebida foi melhorar o visual, deixando-o com aparência de cartoon e
brinquedo. Na nova versão do jogo, que está sendo finalizada, utiliza-se um programa de animação com o qual o
arquivo projetor poderá ser modificado futuramente, atualizando e estendendo seu conteúdo. O arquivo projetar ficará
protegido, permitindo que apenas pessoas autorizadas possam modificá-lo e não são utilizados efeitos de frame que
prejudiquem a visão e a interação, além de incluir animações que possam ser visualizadas em qualquer computador. A
interface dos produtos coloca em maior destaque uma das personagens para se tomar o ícone de identificação do projeto
para com o público, a Wandeca. Essa percepção designará uma espécie de marca dentro dos eventos científicos,
indicando às pessoas que este material possui informações que elas poderão absorver, levar consigo para suas casas e
compartilhar com amigos e outras pessoas próximas.
Quanto ao painel dos pares, foi feito um cstl.tdo para produzir um outro em tamanho maior, com a finalidade de ser
exposto no CETEM ou em estandes c operado por um pesquisador do centro, que possa explicar, de forma apropriada, a
relação entre minerais e produtos de nosso dia a dia. Chegou-se a um modelo todo desmontável, com placas giratórias,
que permitam a colocação de pares diferentes conforme forem se preparando (Fig. 4).
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Figura 4. Projeto do painel de pares minerais e aplicações, para exposição no CETEM e eventos.

3.4. Página da Internet
Uma grande oportunidade para abordar o jovens usuários se encontra na Internet, que se tomou uma ferramenta de
pesquisa, estudo e entretenimento ao alcance de uma parcela considerável da população. Com a elaboração de uma área
especial dentro do site do CETEM especialmente destinado aos jovens, teria-se um espaço propício para recebê-los com
uma linguagem simples e inteligível Tendo em vista o material já desenvolvido e esperando produzir mais c de forma
mais profissional, foi decidido disponibilizar um espaço no site do CETEM para alocá-los, de acordo com o seu
conteúdo. Para obtermos uma imagem do que j á está sendo usado e funciona no Brasil e no exterior, realizou-se uma
pesquisa por sites que se propunham a apresentar de forma didática e significativa a tecnologia mineral c seus recursos.
Primeiro, buscou-se entender a estrutura básica de um site e a distribuição das suas funções no espaço da tela (Fig. 5).
Foram alocados os artiflcios necessários para que as opções, que serão apresentadas às pessoas, fossem práticas. A
compreensão de um conceito simples foi crucial para englobar a idéia adotada e não complicar a visita dos intemautas.
Para seguir o mesmo padrão da programação visual utilizada em outros materiais, alguns itens e símbolos foram
adaptados para incorporar o estilo da Wandeca (a personagem principal do gibi "Wandeca e que sai da mina...") como,
por e'Xetnplo, as setas da barra de rolagem com o formato da mão da perereca e o@ localizado na tela em formato de
sapo. O site de intemet, por causa da falta de estrutura e recursos, deverá ser bastante estático, de modo a não precisar
de atualização constante; conter um espaço central onde as principais notícias ou informações estarão à vista; e-mail
para contato onde os usuários possam mandar sugestões, opiniões e duvidas; menu destacado, sendo compreendido
como tal, claramente; conter mensagens e propagandas de conscientização; botão para voltar à página principal do
CETEM; e links de sites recomendados.

3.5. Outros materiais
Além dos materiais mostrados, foram elaborados outros com o mesmo objetivo, acercar o público em geral e, cm
especial as crianças e jovens ao mundo mineral. Dois exemplos, uma tabela periódica com aplicações dos elementos
químicos e, em cujo verso foram impressas informações gerais sobre os minerais e seus usos e um cartaz intitulado:
"Do minério ao metal" ondem foram colocadas amostras reais, de simples elaboração e baixíssimo custo, provocam,
quando expostos, invariavelmente, uma enorme acumulação de pessoas no local solicitando informações e materiais
sobre o assunto e sobre os trabalhos que o centro desenvolve.
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4. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Foi possível observar que pode haver total combinação entre diversão e aprendizado, não só em estabelecimentos
habituais como escolas, mas, também, em instituições científicas c outras que não conseguem divulgar seu trabalho de
maneira simplificada para alguns públicos. O Levantamento de meios que possibilitem essa trajetória é feito pela atenção
e trabalho dos detalhes, diferenciando realmente este tipo de material didático do tradicional. E o intuito de realizar esse
projeto, tendo como tema a tecnologia mineral, rompe certas ban-eiras para tomar parte desse conhecimento inteligível
aos jovens. Pôde-se constatar que para estabelecer o diálogo na relação entre o ambiente interno e o externo, deve-se
aplicar, como ponte transitória, meios que possibilitem a compreensão di reta das informações, ou seja, empregando uma
locução adequadamente s imples. O computador, a Internet, os filmes, as histórias cm quadrinhos e os jogos legam,
inegavelmente, delei.tc a quem deles se utiliza. Sendo assim, esses meios de comunicação são ideais para criar a ponte
necessária à relação do ambiente interno (o centro de pesquisa) com o externo (a sociedade).
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