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Resumo 
 

No ensino/aprendizagem de conceitos e processos no âmbito das geociências, o trabalho prático, no qual se inclui 
o recurso a modelos análogos, revela-se uma excelente estratégia didáctica para o desenvolvimento de competências, 
atitudes e valores em sala de aula. 

Em geologia, pela singularidade dos fenómenos, no que respeita à dimensão geográfica e à escala temporal, a 
utilização de analogias adquire ainda maior relevância. 

Neste trabalho descrevem-se material e experimentalmente três modelos hidrogeológicos que podem ser 
explorados através da manipulação de variáveis, permitindo analisar o comportamento hidrodinâmico dos aquíferos a 
partir da lei que rege o fluxo de águas subterrâneas. 

Os modelos têm sido utilizados não só em actividades laboratoriais destinadas a alunos do Ensino Secundário e 
Universitário mas também em cursos de formação de professores, revelando-se um precioso auxiliar para a 
compreensão de conteúdos e conceitos que, por vezes, são complexos e abstractos. 

 
Palavras-chave: Modelos análogos; hidrogeologia; fluxo subterrâneo; aquíferos. 
 
 

Abstract 
 

In the teaching / learning of concepts and processes covering the topic of geosciences, the practical work, in which 
analogue models are included, appears to be an excellent didactical strategy for the development of skills, attitudes 
and values in the classroom. In geology, given the singularity of its phenomena, in respect to geographical dimension 
and time scale, the use of analogies acquires an even higher relevance. The present work describes materials and 
building techniques of three hydrogeological models that can be explored by variable manipulation, with the objective 
of analysing the hydrodynamic behaviour of aquifers using the law that rules groundwater flow. These models have 
been used not only in laboratorial activities destined to high school and university students but also in upgrading 
courses of high school teachers, being regarded as precious auxiliary material for the comprehension of contents and 
concepts which sometimes are complex and abstract. 
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1. Introdução 
 

A reprodução de processos e fenómenos do domínio 
da Geologia nem sempre é tarefa fácil, uma vez que 
decorrem a uma dimensão geográfica e a uma escala 
temporal demasiado grandes para serem confinados no 
espaço de um laboratório ou no tempo de uma aula. 

Esta dificuldade poderá ser minimizada recorrendo                
a modelos análogos que constituem representações 
simplificadas da realidade, permitindo prever fenómenos 
e comportamentos de sistemas naturais. 

Em termos didácticos, a modelação analógica consiste 
na criação e exploração de modelos tridimensionais 
construídos em materiais com propriedades análogas às 
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dos que se pretendem estudar e que simulam, no 
laboratório, a forma como esses fenómenos ocorrem 
na natureza (Bolacha et al, 2009). A utilização de 
modelos e de analogias permite aos alunos a apreensão 
de conceitos e processos, impossíveis de visualizar                     
de uma forma mais efectiva, ao mesmo tempo que 
possibilita a criação de modelos conceptuais mais 
complexos e a observação da relação de causa-efeito em 
processos geológicos. 

  

Para Duarte (2005), a utilização de analogias            
na educação em ciências promove a activação do 
raciocínio analógico, ajuda a organizar a percepção, 
desenvolve capacidades cognitivas, nomeadamente a 
criatividade e a tomada de decisões, facilita a 
compreensão e a visualização de conceitos abstractos, 
auxilia a evolução ou a mudança conceptual e permite 
ainda percepcionar eventuais concepções alternativas e 
a sua correcção. 

       

É inegável o facto de a Geologia ser uma ciência 
fundamental no Ensino Secundário contribuindo, 
seguramente, para uma mudança de consciências e 
para a instituição de valores de cidadania relativamente 
ao conhecimento científico, à educação ambiental e à 
protecção do património geológico. O Decreto-Lei 
7/2001 de 18 de Janeiro estabelece os princípios 
orientadores da organização e da gestão curricular dos 
cursos gerais e dos cursos tecnológicos do Ensino 
Secundário. Em Portugal, as populações têm um nível 
de qualificação muito inferior relativamente à maioria 
da população europeia, pelo que as competências 
desenvolvidas ao longo do Ensino Secundário têm que 
se assumir como relevantes na cultura científica dos 
jovens, criando condições para o acesso à educação, à 
formação ao longo da vida e à educação para a 
cidadania. O mesmo diploma apresenta o plano de 
estudo dos cursos gerais constituídos sobre uma matriz 
curricular que integra uma componente de formação 
geral e uma componente de formação específica, que 
na área das Ciências compreende a disciplina de 
Biologia e Geologia no 10º e no 11º anos. 

Apesar da realização de actividades experimentais 
em Geologia não ser, na maioria dos casos, suficiente 
para a construção de explicações científicas sobre 
fenómenos físicos, os especialistas em educação defen-
dem que este tipo de actividades deve fazer parte do 
currículo de ciências, por poder constituir um recurso 
didáctico que facilita a compreensão desses fenómenos 
(Leite & Dourado, 2007). No entanto, importa referir 
que estas actividades devem ser conduzidas eficazmente 
de modo a evitar interpretações erradas dos conceitos e 
a criação de concepções alternativas. 

Assim, cabe ao professor a selecção das analogias 
que assegurem a sua utilidade no contexto educativo, 
ponderando a influência que os pré-conceitos dos 
alunos podem ter na compreensão da ideia principal 
que se pretende que adquiram (Sá-Chaves & Alarcão, 
2000). Os professores devem ter sempre presente que 
os adultos e os jovens têm diferentes formas de 
compreender as analogias e como consequência os 
resultados podem ser interpretados pelo professor e 
pelo aluno de forma diferente. Importa pois desmontar 
as analogias que acompanham um conceito ou teoria 
científica, transformando, gradualmente, o poder 
especulativo da analogia em procedimentos mais 
explícitos, para uma compreensão mais racional e 
selectiva, desenvolvendo o espírito crítico dos alunos. 

Neste trabalho, apresentam-se modelos interactivos, 
de fácil construção, que podem ser explorados tanto a 
nível do Ensino Secundário como em aulas labora-
toriais de hidrogeologia, no Ensino Universitário, ou 
na formação de professores. Trata-se de uma proposta 
de trabalho laboratorial experimental (Fonseca et al, 
2005) que requer não só o recurso a material de 
laboratório, mas também o controlo e manipulação de 
variáveis, procurando, tanto quanto possível, que 
sejam explorados de uma forma análoga aos processos 
naturais. Visam, fundamentalmente, analisar o com-

portamento hidrodinâmico dos aquíferos, partindo da 
lei que rege o fluxo de águas subterrâneas, para 
compreender, avaliar e resolver eventuais situações 
práticas e problemas concretos de hidrogeologia. 

2. Enquadramento didáctico 
 

Salienta-se ainda que a reorganização curricular do 
secundário acentuou a necessidade da realização de 
actividades práticas com a criação de um bloco semanal 
de aulas com a duração de 135 minutos, na qual se 
encontram apenas metade dos alunos da turma, para 
que sejam criadas condições à realização de actividades 
“exclusivamente de carácter prático”. 

O programa de Geologia do Ministério da 
Educação para a disciplina de Biologia e Geologia, do 
11º ano considera como conteúdo conceptual a 
Exploração sustentada de recursos geológicos. 

Os modelos que se apresentam permitem a 
exploração de conteúdos enquadrados no âmbito da 
hidrogeologia, mais especificamente no estudo e 
preservação de aquíferos, relativamente aos quais os 
programas do Ensino Secundário pretendem desenvolver 
as seguintes competências: 

 
Relacionar as diferentes formações geológicas 
com o tipo de aquífero; 
Relacionar parâmetros como a permeabilidade, a 
porosidade e a capacidade de retenção e circulação 
da água nas formações geológicas; 
Valorizar a importância de uma exploração 
racional das águas subterrâneas como forma de 
preservação deste recurso natural; 
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Compreender que a sobre exploração dos aquíferos 
pode determinar problemas relacionados com a 
disponibilidade de água; 
Avaliar as relações entre a responsabilidade indi-
vidual e colectiva; 
Fazer interagir na tomada de decisões o conheci-
mento científico e a ética. 

 
Conceitos como o fluxo de águas subterrâneas                

ou o comportamento hidrodinâmico de aquíferos são    
algo abstractos e por vezes de difícil compreensão                    
por parte dos alunos, a qual pode ser facilitada                   
com recurso aos modelos análogos que se apresentam.                     
A exploração dos referidos modelos é ainda uma               
forma de desenvolver conteúdos procedimentais, 
nomeadamente problematizar e formular hipóteses                 
ou observar e interpretar dados e ainda conteúdos 
atitudinais como por exemplo assumir opiniões 
suportadas por uma consciência ambiental com bases 
científicas e assumir atitudes de defesa do património 
geológico. 
 
3. Descrição e exploração dos modelos 

 
Kirbach & Schmit (1976) classificam os modelos em 

dois grupos, os estáticos e os dinâmicos, permitindo, 
os últimos, alterações por parte do utilizador, no 
decorrer da experimentação. Os modelos apresentados 
são modelos físicos, construídos com recurso a 
material facilmente adquirível e enquadram-se nos 
modelos dinâmicos, permitindo o controlo e a 
manipulação de variáveis, no sentido de ser explorados 
de uma forma análoga aos processos naturais. O aluno 
tem possibilidade de interagir com o modelo e de 
observar os efeitos dessa interacção. 

 
3.1. Modelo de Darcy 

 
O modelo é constituído por um tubo cilíndrico de 

secção transversal A (44,2 x 10-3 m2), possuindo numa 
das extremidades um sistema de admissão de água 
acoplado a uma tampa roscada, e na outra uma 
torneira também acoplada a uma tampa roscada            
(Fig. 1). O sistema de tampas amovíveis permite a 
colocação do material a ensaiar, normalmente rochas 
incoerentes com diferentes características granulo-
métricas, das quais resultam condutividades hidráulicas 
(K, m/s) diversas. O sistema de admissão e a torneira 
permitem, respectivamente, a injecção e o controlo                  
do fluxo da água através desse mesmo material. O 
modelo possui ainda dois medidores de nível, em 
plástico transparente e separados de uma distância                   
L (0,8 m), que permitem avaliar a carga hidráulica                   
do fluxo circulante à entrada (ha, m) e à saída do                  
tubo (hb, m).  

       

   
   
  

(a) 
 

 

(b) 

Figura 1 – Esquema (a) e fotografia (b) do modelo de Darcy. 
Símbolos: Q, caudal de fluxo; A, área interna da secção 
transversal do tubo; a e b, piezómetros; L, distância entre  

piezómetros; h, nível da água nos piezómetros. 
 
A experimentação do modelo consiste em encher o 

tubo com areão grosseiro e induzir um fluxo de água 
com caudal constante (Q). Após estabilização do caudal, 
o mesmo deve ser medido e registado à saída do tubo; 
o aluno deve ser solicitado a observar e registar o nível 
da água nos medidores (ha) e (hb) e respectiva diferença 
( h). De seguida o caudal deve ser aumentado progres-
sivamente e a cada aumento serem registados o caudal e 
nível da água nos medidores. Numa segunda fase, o material 
que enche o tubo deve ser substituído por outro de 
granulometria mais fina e repetido todo o procedimento. 

No final da experimentação o aluno deve ser capaz de: 
 

Comparar valores de K entre rochas incoerentes 
com granulometria diferente; 
Compreender o conceito de perda de carga; 
Assimilar o conceito de gradiente hidráulico; 
Calcular a condutividade hidráulica (K) pela 
aplicação da lei de Darcy. 
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3.2. Aquífero livre e aquífero cativo 
 
O modelo para materialização e simulação do 

comportamento de aquíferos livres e aquíferos cativos é 
composto por um reservatório transparente em acrílico 
(30 cm x 25 cm x 12 cm), reforçado com perfil metálico 
em L para aumentar a sua robustez e manter a estanqui-
cidade. Este reservatório é preenchido por duas camadas 
de areia isoladas uma da outra através de uma placa em 
acrílico fixada e colada às paredes do reservatório, de 
forma a confinar a camada inferior de areia. Ao nível de 
cada uma das camadas arenosas, o reservatório possui 
uma entrada e uma saída de água (esta integrando uma 
torneira) que permitem a indução de fluxo. O modelo 
incorpora ainda quatro piezómetros, em tubo transpa-
rente, em contacto directo com o espaço aquífero através 
de furos efectuados na parede acrílica e separados por uma 
distância que assegura perdas de carga visíveis (Fig. 2). 

 

  

(a) 
 

 

(b) 

Figura 2 – Esquema (a) e fotografia (b) do modelo representativo 
do aquífero livre e do aquífero cativo. 

Quando o modelo é colocado em funcionamento, 
através de injecção de água nas camadas de areia, a 
camada superior comporta-se como aquífero livre e a 
camada inferior como aquífero confinado, funcionando 
a placa em acrílico como aquícludo. 

No caso do aquífero livre, a experimentação do 
modelo passa por induzir fluxo hídrico na camada                
de areia superior observando os níveis da água 
estabilizados nos piezómetros, que materializam o nível 
freático, e a diferença entre os mesmos, que reflecte a 
perda de carga resultante da resistência ao fluxo da 
água imposta pelo material do aquífero e cujo valor é 
proporcional ao gradiente hidráulico. 

No caso do aquífero cativo, a injecção de água é 
feita na camada de areia inferior de modo que o nível 
da água nos piezómetros suba acima do seu tecto.                
Pode assim materializar-se o nível piezométrico e o 
artesianismo e observar-se a diferença de nível entre os 
dois piezómetros associando-a aos conceitos de perda 
de carga e gradiente hidráulico já referidos. O 
aumento do fluxo até que se exceda a capacidade do 
piezómetro mais próximo da entrada de água permite 
materializar o conceito de artesianismo repuxante. 

A injecção simultânea de água em ambos os 
aquíferos até que se estabilizem os respectivos níveis 
piezométricos num mesmo plano superior (marcação 
superior), seguida do fecho das torneiras de admissão, 
da abertura das torneiras de saída até que o nível da 
água nos piezómetros atinja um mesmo plano inferior 
(marcação inferior) e da medição dos volumes 
descarregados, permite compreender os conceitos de 
cedência específica do aquífero livre e de coeficiente de 
armazenamento do aquífero cativo. 

No final da experimentação o aluno deve ser                
capaz de: 

Compreender o conceito de piezometria em 
aquífero livre e em aquífero cativo; 
Simular uma situação de artesianismo repuxante; 
Verificar o conceito de perda de carga; 
Perceber o significado de gradiente hidráulico; 
Compreender os conceitos de cedência específica 
e de coeficiente de armazenamento. 

 
3.3. Aquífero semi-cativo 
 
O modelo para o aquífero semi-cativo é em tudo 

idêntico ao modelo anterior, residindo a única 
diferença no tipo de material que faz a separação entre 
as camadas inferior e superior de areia. Este material, 
deverá ser de menor permeabilidade de modo a 
funcionar como aquitardo. O conjunto dos três níveis 
permite observar o funcionamento de um aquífero 
inferior semi-cativo e de um aquífero superior                
livre (Fig.3). 
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(a) 

 

 

(b) 

Figura 3 – Esquema (a) e fotografia (b) do modelo representativo 
de aquífero livre e de aquífero semi-cativo. 

 
A experimentação consiste em abrir a torneira de 

entrada de água no aquífero semi-cativo mantendo 
fechada a de saída assim como as torneiras do aquífero 
livre. Poderá observar-se a saturação do aquífero semi-
cativo bem como a drenância da água através aquitardo 
em direcção ao aquífero livre. A ausência de um fluxo 
horizontal é evidenciada pelo facto de o nível da água 
ser igual nos dois piezómetros do aquífero semi-cativo. 
É ainda possível observar que este nível fica acima do 
tecto aquífero semi-cativo, durante a fase de drenância, 
indicando pressão da água sobre a base do aquitardo. A 
subida do nível da água nos piezómetros do aquífero 
livre, inferior ao nível registado nos piezómetros do 
aquífero semi-cativo, materializa a perda de carga 
verificada no trajecto ascendente da água. 

Fechando a torneira de entrada de água para o 
aquífero semi-cativo, observa-se que os níveis da água 
nos piezómetros dos dois aquíferos se igualam passado 

algum tempo. A drenância do aquífero livre para o 
semi-cativo pode ser observada mantendo todas as 
torneiras fechadas com excepção da torneira de saída 
do aquífero semi-cativo. 

No final da experimentação o aluno deve ser capaz de: 

Compreender o conceito de piezometria em 
aquífero livre e semi-cativo; 
Observar o efeito da drenância; 
Compreender o conceito de anisotropia do 
meio (permeabilidade horizontal e vertical). 

 

4. Considerações finais 
 
Os modelos apresentados foram construídos com o 

objectivo de desenvolver uma Acção de Formação para 
professores do grupo 520, do 3º Ciclo do Ensino 
Básico e Ensino Secundário, em que pretendemos deixar 
aos formandos pistas para a realização de trabalhos 
experimentais motivadores e de cariz investigativo, que 
promovessem o desenvolvimento de competências, 
atitudes e valores na sala de aula, especificamente no 
ensino da hidrogeologia. 

Posteriormente têm constituído um recurso utilizado 
em palestras e actividades experimentais para alunos do 
10º e 11º anos de Escolas Secundárias, revelando-se 
neste caso um precioso auxiliar para a compreensão de 
conteúdos e conceitos relacionados com a dinâmica                
de aquíferos. Temos verificado que este tipo de 
actividades estimula e envolve os alunos, para quem os 
processos dinâmicos da água subterrânea são por vezes 
algo complexo e abstracto. 

A nível do Ensino Universitário são também utilizados 
em disciplinas com a componente de hidrogeologia, onde 
para além da experimentação e manipulação de variáveis 
os alunos são solicitados para a resolução de problemas. 

Em consonância com o referido, cremos que a 
construção e utilização de modelos no ensino/apren-
dizagem de hidrogeologia constituem uma actividade 
promotora do desenvolvimento de competências, atitudes 
e valores, pelo facto de materializar conceitos e processos 
nos quais os alunos são envolvidos de forma activa. 
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