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OBJETIVOS DO PRESENTE TRABALHO 

- Dar a conhecer a Geomedicina e a sua importância para a saúde pública e 

   individual; 

- Relembrar a importância que os minerais têm na saúde humana; 

- Sensibilizar para a necessidade de preservar os recursos naturais, como  

   fonte essencial para a Vida em geral e atividade humana em particular; 

- Relembrar o papel fundamental que a litosfera, atmosfera e hidrosfera  

   desempenham na constante manutenção, evolução e equilíbrio da biosfera ; 

- Dar a conhecer alguns geomateriais (areia carbonatada biogénica e bentonite, do 

   Porto Santo) e suas aplicações na geomedicina, no arquipélago da Madeira, 

   nomeadamente no Porto Santo; 

- Fomentar a tomada de consciência do uso dos recursos naturais locais para 

  o equilíbrio pessoal. 
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INTRODUÇÃO GERAL 
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O Homem, no ritmo acelerado dos dias de hoje, esquece frequentemente que boa parte do seu 

equilíbrio, e logo da sua saúde, para além da sua sobrevivência, é proporcionado pelo ambiente que o 

rodeia e com o qual interage continuamente, dependendo largamente dos minerais presentes e 

disponíveis no solo (absorvidos e fixados nas plantas) e na água que consome. 

 

No entanto, e embora esta interação seja ainda pouco conhecida, pela complexidade que envolve,  

na promoção e manutenção da sua saúde, o Homem tem procurado e preferido cada vez mais 

procedimentos e tratamentos envolvendo meios e recursos naturais em vez de tratamentos 

envolvendo a medicina convencional. 

 

Com o presente trabalho, ao se dar a conhecer a Geomedicina e algumas das suas aplicações no  

arquipélago da Madeira, pretende-se melhorar o conhecimento de alguns geomateriais locais  e sua 

utilização para fins terapêuticos, com vista a potenciar o seu uso com fundamentação científica e 

reforçar a sua importância para a saúde pública e individual, fomentando a tomada de consciência e o 

uso dos recursos naturais locais para o equilibrio pessoal. 

 



O CONCEITO DE GEOMEDICINA 
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Geomedicina – área científica da naturoterapia*, que compreende os 

fundamentos e as práticas da aplicação de certos minerais, certas águas (de 

nascente, termal e do mar), macro e micronutrientes derivados dos minerais 

(os chamados oligoelementos, ou elementos traço ou minerais traço) e outros 

georecursos especiais, essencialmente como condicionadores positivos da 

saúde humana (adaptado de Gomes e Silva, 2001). 

 

*Tratamentos de saúde que envolvem meios naturais, alternativos aos utilizados na medicina 

convencional. 

 



GEOMEDICINA E GEOLOGIA MÉDICA 
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- Sempre que a naturoterapia envolve minerais ou outros recursos minerais, ela pode 

chamar-se Geomedicina (ou Mineralogia e Geoquímica Médica, ou Medicina Ambiental, 

ou ainda Geologia Médica). 

 

- Ziess (1931) – foi o primeiro a empregar o termo Geomedicina e a considerá-lo 

sinónimo de Medicina Geográfica, a qual definiu como sendo “ o ramo da medicina onde 

os métodos geográficos e cartográficos são utilizados para apresentar resultados da 

investigação médica”. (de acordo com Selinus et al (2005) ). 

 

- Läg (Noruega,1990) – redefiniu o termo Geomedicina como sendo “a ciência que trata 

da influência dos fatores do meio ambiente na distribuição geográfica de problemas de 

saúde no Homem e outros animais”. Foi nos países nórdicos, particularmente na 

Noruega que a investigação em Geomedicina foi mais considerada e desenvolvida. 

 

 



GEOMEDICINA E GEOLOGIA MÉDICA 
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- O reconhecimento da existência de relações diretas entre a Geologia, representada 

essencialmente pela Geoquímica, e a Saúde Humana/Animal, proporcionou, recentemente, o 

desenvolvimento duma nova área científica chamada Geologia Médica (Berger et al, 2001; 

Bowman et al, 2003), Skinner & Berger, 2003; Bunnel; 2004; Selinus, 2004). 

 

- O termo Geologia Médica foi proposto em 1996, pela Comissão das Ciências Geológicas 

para o Planeamento Ambiental (COGEO-ENVIRONMENT) da Associação Internacional das 

Ciências Geológicas, que estabeleceu um Grupo de Trabalho em Geologia Médica.  

 

-  A designação foi aprovada e adotada em 1997, pelo referido grupo em reunião ocorrida no 

Colorado, EUA. 

 

 



GEOMEDICINA E GEOLOGIA MÉDICA 
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- A Geologia Médica, área científica emergente, pode ser definida como a relação entre 

os fatores naturais ambientais, particularmente os relacionados com os processos e os 

produtos geológicos, e a saúde. 

 

- A Geomedicina, para além da composição de rochas, solos e águas, considera também 

fatores relacionados com o clima e com radiações naturais, entre outros, e abrange não 

só a saúde humana, como também a saúde animal. 

 

- Assim, o objetivo da Geomedicina é mais amplo que o da Geologia Médica.  

 

 



APLICAÇÃO DE GEOMATERIAIS NUM ÂMBITO TERAPÊUTICO 

BREVE RESENHA HISTÓRICA 
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- numa base empírica, já o homem pré histórico utilizava a argila para fins terapêuticos;  

- 2500 a.C. Mesopotâmia (placas de argila, Nippur) – faz-se referência à argila, para 

tratamento de feridas e para estancar hemorragias; 

• Antigo Egipto: 

- 1150 a.C. - o famoso Papyrus Ebers, o livro mais antigo que se conhece, refere 

algumas doenças, assim como medicamentos tendo por base minerais que eram 

utilizados no seu tratamento (adaptado de Reinbacher, 1999); 

- médicos dos faraós usavam ocre amarelo (mistura de argila e óxidos /hidróxidos de 

ferro) para curar feridas de pele e afeções internas, pelas suas propriedades 

antíssépticas, absorventes e purificadoras; 

- Arménia (atual Turquia) – entre as mais famosas argilas medicinais, encontra-se o 

“Bollus Armenus”, argila vermelha, extraída do interior das grutas nas montanhas da 

Capadócia; 



APLICAÇÃO DE GEOMATERIAIS NUM ÂMBITO TERAPÊUTICO 

BREVE RESENHA HISTÓRICA 
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• Grécia Antiga: 

- Teofrasto ( c. 373/368-288/284 a.C.) – “Sobre pedras” – primeira publicação científica 

conhecida a considerar pedras, minerais industriais e produtos artificiais deles derivados; 

nele são referidas três tipos de argilas (terra de Melos ou Milos, terra de Kimolos e terra 

de Samo) e um tipo de gesso (terra de Tunphaic); 

- Discorides – no seu livro “Materia Medica” menciona uma terra de Lemnos, argila de 

cor branca que era usada medicamente para estancar sangue e para tratar feridas (em 

Robertson, 1986); também lhe seriam atribuídas propriedades curativas sobrenaturais; 

depois de extraída durante uma cerimónia realizada anualmente, era enrolada em 

pequenos cilindros com a imagem da deusa Artemis, ficando por isso conhecida por 

terra sigillata. 

- Plinio, o Velho (27/79 d.C.) – num dos 37 volumes do livro “Historia Naturallis”, 

descreve usos medicinais e cosméticos de diferentes argilas; 



APLICAÇÃO DE GEOMATERIAIS NUM ÂMBITO TERAPÊUTICO 

BREVE RESENHA HISTÓRICA 
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-  China Antiga (mais de 2000 anos) – relatos do uso de minerais para fins medicinais; 

- Renascimento – surgiram textos que classificavam certos remédios, bem como os minerais 

que participavam em aplicações medicinais e que regulavam também a produção e aplicação 

medicinal dos mesmos (Carretero, 2002);  

- geofagia – ingestão deliberada de solo ou argila; prática antiga, que ainda acontece em 

algumas regiões do mundo (adaptado de Wilson, 2002; 2003), usada para combater certas 

afeções internas. 

• em anos recentes: 

- o número de publicações científicas relacionadas com o uso de argilas em geomedicina tem 

vindo a crescer, com destaque para: Ferrand & Yvon (1991), Barbieri (1996), Novelli (1996), 

Veniale & Setti (1996) e Cara et al. (1996, 2000a, 2000b); 

- publicações de Carretero (2002) e Carretero et al (2006) – respetivamente, em que se 

salienta de modo sistematizado os efeitos benéficos dos minerais argilosos na saúde humana; 

onde desenvolvem mais profundamente a informação atualmente disponível relativa aos 

efeitos benéficos a adversos dos minerais argilosos na saúde humana. 



APLICAÇÃO DE GEOMATERIAIS NUM ÂMBITO TERAPÊUTICO 

BREVE RESENHA HISTÓRICA NO ARQUIPÉLAGO 

 

Geomedicina no Arquipélago da Madeira – algumas aplicações     
Ana Castro & António Tanque  - Funchal, Fevereiro de 2014 

- Dr. Nuno Silvestre Teixeira (1924) – publicou doze crónicas no Diário de Notícias da 

Madeira, onde refere, entre outros tratamentos no Porto Santo, a talassoterapia e o uso de 

águas minerais; 

 

- Pereira (1986 – Ilhas de Zargo, 4ªEd.) e Silva e Menezes (1997 – Elucidário Madeirense, 

4ªEd.) – relatam várias histórias clínicas e depoimentos médicos de testemunho de doentes, 

os quais evidenciam as propriedades extraordinárias das areias do Porto Santo; 

 

- Kurt Gagel (Ilhas de Zargo) – “os portugueses não sabem o tesouro precioso e inestimável 

que têm por explorar na praia do Porto Santo”, referindo-se às propriedades medicinais das 

suas areias de praia. 

 

- Pe. Eduardo Pereira – referindo-se ao Porto Santo: “(…) ali se curam todos os anos doentes 

de estômago, intestinos, reumatismo e outras moléstias. Toda a ilha é um sanatório natural 

pouco conhecido da medicina europeia e da humanidade sofredora.” 



APLICAÇÃO DE GEOMATERIAIS NUM ÂMBITO TERAPÊUTICO 

BREVE RESENHA HISTÓRICA NO ARQUIPÉLAGO 
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- séc XIX - início séc. XX – nascimento do sector do turismo com predomínio de turismo 

curativo, com referência à beleza da ilha da Madeira e suas qualidades terapêuticas naturais; 

 

- meados séc. XX – mudança para um turismo preventivo e de bem-estar; 

 

- últimas décadas do séc. XX – renascer do turismo de saúde e bem-estar. 

 

- Atualidade – Nos últimos dez anos, o turismo do arquipélago tem vindo a ser promovido 

num conceito Body/Mind/Madeira, existindo neste momento 22 unidades hoteleiras com SPA, 

centros de saúde e bem-estar. 

 

- Presentemente, no Porto Santo, existe um Centro de Geomedicina, um Centro de 

Talassoterapia e dois SPAs, utilizando alguns dos recursos naturais já referidos. 

 

  

 



IMPORTÂNCIA E USO DOS MINERAIS  NA SAÚDE HUMANA 
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 - Os minerais, enquanto constituintes fundamentais de qualquer ser vivo e em particular do ser 

humano, proporcionados pelo ambiente que o rodeia e com o qual interage continuamente, são 

necessariamente condicionantes do seu equilíbrio, e logo, da sua saúde.  

 

-  Homem e minerais são sistemas químicos que têm em comum, na respetiva constituição, 

embora em proporções distintas, elementos químicos denominados maiores e menores, tais como 

oxigénio, hidrogénio, carbono, enxofre, cálcio, magnésio, sódio, potássio e fósforo e alguns outros 

elementos designados oligoelementos, tais como ferro, selénio, cobre, zinco, iodo, manganésio e 

flúor, que são essenciais não só para a vida e qualidade de vida, mas também para a formação de 

minerais. 

 

 

Nota : O conceito de mineral s.l. (sentido lato), adotado neste trabalho, inclui o conceito de mineral s.r. 

(sentido restrito), usado em geologia, o qual é aplicado  a certos sólidos, naturais, inorgânicos e cristalinos e 

ainda o conceito de mineral usado em medicina, farmácia e ciência da nutrição, que é aplicado a certos 

macroelementos e microelementos (oligoelementos) que estão presentes nos solos, nos alimentos e em certas 

águas (de nascente, termal ou não, e do mar). 



IMPORTÂNCIA E USO DOS MINERAIS  NA SAÚDE HUMANA 
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 TABELA I – Abundância em 

termos de massa (em %) dos 

elementos maiores essenciais 

no corpo humano (Lindh, 2005)  

TABELA II – Abundância em 

termos de massa (em µg.g-1) 

dos oligoelementos para o 

corpo humano (Lindh, 2005)    
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Quase todos os elementos químicos constantes da tabela periódica (92) ocorrem no ambiente 

natural, pelo que é aí que o Homem encontra estes minerais e elementos químicos,  presentes e 

disponíveis no solo e ar (absorvidos e fixados nas plantas) e na água que consome. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TABELA III - Concentração média dos elementos químicos na crosta terrestre, na água do oceano e na atmosfera 
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 - A incorporação de minerais 

essenciais ou elementos químicos 

não tóxicos ou tóxicos, para os 

humanos, com origem nos alimentos, 

água e solo (neste caso por geofagia) 

ou poeiras, faz-se através da 

ingestão, inalação ou absorção 

dérmica;  

 

- a sua eliminação é feita através da 

excreção de fluidos orgânicos (suor e 

urina) e de metabolitos (fezes). 

 

 

Fig. 1 – Formas e percursos de entrada e saída dos minerais s.l. 

no corpo humano  

                                                      Fonte: adaptado de Ferguson (1990) 



IMPORTÂNCIA E USO DOS MINERAIS  NA SAÚDE HUMANA 
ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA A SAÚDE HUMANA 

 

Geomedicina no Arquipélago da Madeira – algumas aplicações     
Ana Castro & António Tanque  - Funchal, Fevereiro de 2014 

 

Um elemento é essencial quando (Lindh, 2005): 

- está presente nos tecidos vivos em concentração relativamente constante; 

- provoca anomalias estruturais e fisiológicas semelhantes em várias espécies quando removida dos   

seus organismos; 

- estas anomalias são evitadas ou curadas pela aplicação de suplementos contendo esse elemento. 

 

- Oligoelementos essenciais para a saúde humana e suas funções fisiológicas gerais (Combs, 2005): 

 

• estrutura de ossos e cartilagens (Ca, P, Mg, F); 
 

• balanço de água e eletrólitos (Na, K, Cl); 
 

• catálise metabólica (Zn, Cu, Se, Mg, Mn); 
 

• ligação ao oxigénio (Fe); 
 

• efeitos hormonais (I, Cr). 

 

 

 

 

 

 



IMPORTÂNCIA E USO DOS MINERAIS  NA SAÚDE HUMANA 
 ELEMENTOS ESSENCIAIS E TÓXICOS PARA A SAÚDE HUMANA 
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Fig. 2 –  Tabela Periódica  evidenciando quer  os elementos químicos essenciais  (cor verde), quer  os elementos químicos 

tóxicos (cor laranja)  para a saúde humana e, ainda, os elementos que podem ser tanto essenciais como tóxicos, 

dependendo  da dose. 

                                                           Fonte: BSG-UK  
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 - Uma das causas de várias doenças, 

reside no desequilíbrio (excesso ou 

deficiência) dos minerais 

bioessenciais, ao nível celular.  

 

-Tanto a deficiência como o excesso 

de incorporação de minerais, mesmo 

dos elementos bioessenciais, podem 

ser nocivos para a saúde humana. 

(adaptado de Lindh, 2005) 

 

 

Fig. 3 – Gráfico evidenciando  a relação dose/resposta funcional  



ALGUMAS APLICAÇÕES DE GEOMEDICINA 

NO ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA 

PORTO SANTO 
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Argila (Bentonite) do Porto Santo 

Areia carbonatada biogénica do Porto Santo 



ALGUMAS APLICAÇÕES DE GEOMEDICINA NO ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA 

PORTO SANTO 
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- A Ilha do Porto Santo possui recursos naturais, geológicos e mineralógicos 

incluídos, alguns de grande potencial medicinal, que têm sido usados desde há 

muito para determinados fins terapêuticos, medicinais e cosméticos, ainda que de 

modo empírico. 
 

- Atualmente, com os estudos efetuados sobretudo por Celso Gomes e João Silva 

(referidos na bibliografia deste trabalho), já é possível demonstrar, com base 

científica, que a ilha do Porto Santo possui recursos naturais passíveis de serem 

usados em Centros de Geomedicina. 
 

- Dentre os recursos geológicos, salientam-se os seguintes: água do mar, água de 

nascente, areia especial (areia carbonatada biogénica) e argila especial (bentonite - 

argila rica em esmectite). 
 

- Também certos produtos agrícolas e ainda o clima podem ser parte integrante ou 

complementar de práticas de geomedicina. 
 

- Neste trabalho abordamos as aplicações da areia carbonatada biogénica e da 

bentonite (argila rica em esmectite) no Porto Santo, num meio natural ou num 

meio confinado, mas semelhante quanto possível ao natural. 

 

 



 

CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS GEOLÓGICOS UTILIZADOS 

ORIGEM E OCORRÊNCIA DOS MATERIAIS  
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Materiais 

Geológicos 
Origem e Natureza Ocorrência 

Areia 

Carbonatada 

Biogénica 

Detritos resultantes da desintegração, por 

abrasão marinha, dos recifes constituídos 

essencialmente por algas calcárias, que 

foram formadas preferencialmente em 

trechos pouco profundos da plataforma 

costeira da ilha, particularmente 

desenvolvidas no noroeste da ilha e dunas, e 

da erosão de rochas vulcânicas que 

edificaram a ilha, formando rochas 

sedimentares carbonatadas de origem 

biogénica. 

Ocorre de modo mais evidente na praia 

que bordeja, ao longo de cerca de 9km, 

a costa sul da ilha. (areias que 

constituem os depósitos de praia) 

Bentonite 

(argila rica em 

esmectite) 

Argila principalmente derivada da alteração 

de vidro e cinzas vulcânicas: 

- Alteração, inicialmente em meio submarino 

e posteriormente em meio subaéreo, de tufo 

hialoclastítico (rico em vidro), de composição 

traquítica; 

OU 

- Alteração da escoada lávica ou de depósito 

piroclástico de grão essencialmente fino, de 

composição traquítica-riolítica. 

Existem no Porto Santo vários 

depósitos de bentonite, todos 

afloramentos de pequena dimensão, e 

que ocorrem particularmente na Serra 

de Dentro.  

 



 

CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS GEOLÓGICOS UTILIZADOS 

OCORRÊNCIA DOS MATERIAIS  
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Materiais Geológicos  

Areia 

Carbonatada 

Biogénica 

Bentonite 

(argila rica em 

esmectite) 



 

CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS GEOLÓGICOS UTILIZADOS 
PROPRIEDADES INTERESSANTES PARA APLICAÇÕES EM GEOMEDICINA  
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Materiais 

Geológicos 

Composição mineralógia e 

química e propriedades químicas Propriedades físicas 

Areia 

Carbonatada 

Biogénica 

- Particularmente rica nos elementos Ca, 

Mg, Sr, P e S. 

- Elementos químicos maiores  - Ca 

(25-48%), Mg  (2,5-4%) e Sr, 

bioessenciais para a saúde humana;  

- Elementos menores e traços – P, S, Si, 

Al, I, Br, F, B, V, Zn, Cu, Fe e Se; 

- Em termos quantitativos, o Ca é o maior 

componente desta areia, participando 

em três carbonatos: calcite (CaCO3) – em 

regra o mais abundante, calcite 

magnesiana  e aragonite – Sr*;,  

- Razões Mg/Ca e Sr/Ca 

- Taxa de dissolução química.  

 

 

 

 
*carbonato de cálcio, em que parte  do cálcio é 

substituído por estrôncio. 

- Dimensão e forma do grão - grão médio, 

com forte concentração de ocorrência no 

intervalo 0,100 mm – 0,250 mm; areias finas e 

bem calibradas; formas ou hábitos tubulares 

muito frequentes entre os bioclastos, com 

destaque para os fragmentos de algas e 

válvulas de moluscos. 
 

- Natureza e razão dos bioclastos/ 

  vulcanoclastos –  Grãos de algas calcárias, 

conchas de moluscos, foraminíferos, radiolários, 

briozoários (fração carbonatada 66% - 89%) / 

Minerais não magnéticos -  augite, horneblenda, 

plagioclase olivina, egirina , esfena, opacos, 

minerais alterados, fragmentos de rocha 

(basalto, traquito e andesito), materiais 

piroclásticos, vidro vulcânico; Minerais 

magnéticos - magnetite  (fração  não 

carbonatada 11% - 34%) 
 

- Propriedades térmicas específicas: 

•  alto calor específico;   

•  baixa taxa de difusão do calor; 

- comporta-se como bom reservatório de calor 



Figura 5 – Aspetos texturais e 

morfológicos da areia de praia 

da ilha do Porto Santo. 

Figura 4 – Bioclastos de alga 

calcária e de outros 

organismos, comuns na areia 

de praia do Porto Santo. 

 
CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS GEOLÓGICOS UTILIZADOS 

AREIA BIOGÉNICA CARBONATADA  
FRAÇÃO CARBONATADA/FRAÇÃO NÃO CARBONATADA  
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Materiais 

Geológicos 

Composição mineralógia e química 

e propriedades químicas 
Propriedades físicas (gerais, bentonite) 

Bentonite 

(argila rica 

em 

esmectite) 

- Os minerais argilosos, como componentes 

essenciais das argilas, são aluminossilicatos  

hidratados, que pertencem ao grupo dos 

filossilicatos. 

- Bentonite: argila principalmente derivada da 

alteração do vidro e cinza vulcânicos. 
 

• Composição mineralógica: 

- mineral essencial – esmectite (65%); 

- minerais acessórios - fluorapatite 

Ca5(PO4)3 F (5%), titano-magnetite (magnetite 

rica em titânio) (10%); feldspato (15%); outros 

(5%). 
 

• Composição química: 

- SIO2 (45,0%); Al2O3 (18,57%) 

- Fe2O3 (10,85%); CaO (5,97%) 

- MgO (3,86%); TiO2 (2,77%) 

- P2O5 (1,76%); MnO (0,86%) 

- K2O (0,45%) 

- Boa plasticidade (limite líquido (203%); 

limite plástico (42%); 

- Endurecimento após secagem e cozedura; 

- Alta capacidade de troca catiónica (aprox. 

120 meq/100g  - Ca2, Mg2, Na); 

- Elevada capacidade de troca iónica (80 

cm,Kg-1);  

- Altas capacidade de adsorção, absorção e 

espalhamento; 

- Carga elétrica globalmente negativa; 

- Granularidades muito finas (tamanhos 

inferiores a 0,002 mm); 

- As partículas individuais exibem quer 

formas lamelares quer formas fibrosas; 

- Elevada superfície específica (119m2.g-1);  

- Baixa abrasividade Einher (0,11g.m-2);  

- Baixa taxa de arrefecimento (38minutos 

desde 58 Cº até 30º C); 

- Elevado calor específico. 



APLICAÇÕES DOS GEOMATERIAIS 

PORTO SANTO 
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 Terapia Geomateriais 

utilizados 
Descrição geral da terapia Principais 

aplicações 

PSAMOTERAPIA 

OU 

ARENOTERAPIA 

 
Uso de determinados 

tipos de areia especial 

caracterizados por 

propriedades 

térmicas, químicas ou 

radioactivas 

específicas 

Areia 

biogénica 

carbonatada 

Banhos de areia (total ou parcial): 

Terapia em meio seco e quente - a 

areia deve ser aquecida em seco, 

• com radiação solar (ao ar livre) – 

banho de areia na zona de transição 

da praia para a duna frontal adjacente; 

• com uma fonte artificial de calor - 

em clínicas especializadas, com 

supervisão médica. 

Tratamento de doenças 

do foro músculo-

esquelético: osteoartrite, 

osteoporose, artrose, 

gota, reumatismo extra 

articular, inflamatório e 

fibromialgia e ainda 

situações pós 

traumáticas (fraturas, 

distensões,…),  

PELOTERAPIA 

 
Emprego de pelóides 

para fins terapêuticos 

ou cosméticos 

 

 

Bentonite 

Tradicionalmente, a argila é misturada 

com água (do mar ou mineromedicinal) 

para formar uma pasta fluida ou gel, 

que pode ser aplicada externamente 

(na forma de cataplasmas, banhos de 

argila ou máscaras). No entanto a 

composição do pelóide pode ser 

modificada, com aditivos, consoante a 

aplicação a que se destina. 

- Afeções reumáticas 

osteopáticas e processos 

pós-traumáticos e 

entorses.(cataplasmas) 

- Dermocosméticos (exº - 

máscaras faciais) 

- Dermofármacos 

- Proteção da pele 



APLICAÇÕES TERAPÊUTICAS DOS GEOMATERIAIS 
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APLICAÇÕES TERAPÊUTICAS DOS GEOMATERIAIS 

PSAMOTERAPIA COM AREIA CARBONATADA BIOGÉNICA 
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Fases do 

tratamento 

Ao ar livre 
( na areia seca da zona de transição 

praia/duna frontal ) 

Em clínica Observações 

Antes do banho de 

areia/ Preparação 

da pele para o 

tratamento 

Duche de água morna com sabonete/gel exfoliante: pele livre de 

impurezas, sujidade e células mortas; poros da pele livres para 

absorção de minerais da areia. 

Recomendável, mas 

facultativa. 

Banho de areia 

p.d.(25 a 30 min,) 

 

(temperaturas de 

40-42ºC, no início 

a 37-38ºC, no final 

do tratamento) 

Areia aquecida em seco, acima da 

temperatura corporal, utilizando a 

radiação solar como fonte natural e 

externa de calor; camada de areia 

com cerca de 5 cm de espessura. 

 

Areia aquecida em seco, 

acima da temperatura 

corporal, utilizando uma 

fonte artificial de calor; por 

ser uma aplicação muito 

energética, requer 

supervisão médica. 

Em clínica: a temperatura 

da areia pode ser mantida 

uniforme e controlada 

durante todo o banho; 

Ao ar livre: difícil controlo 

da temperatura; podem 

ocorrer queimaduras.  

Saída do banho, 

mantendo a areia 

na pele, até esta 

secar(30 a 40 min) 

 

Fundamental para amplificar a troca iónica entre a areia carbonatada biogénica e a pele. 

Remoção da areia, 

com banho de mar 

ou duche 

Normalmente com banho de mar Normalmente com duche Recomendável 

Notas:  Normalmente são recomendados aos pacientes pelo menos catorze banhos de areia; 

            Contraindicações: pessoas com problemas cardiovasculares ou hipotensão. 



APLICAÇÕES TERAPÊUTICAS DOS GEOMATERIAIS 

PSAMOTERAPIA COM AREIA CARBONATADA BIOGÉNICA 
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Fases cruciais do tratamento Interação entre a areia e a pele 

Banho de areia p.d.(25 a 30 min,) 

 

(temperaturas de 40-42ºC, no início 

a 37-38ºC, no final do tratamento) 

• Areia aquecida em seco, acima da temperatura corporal – função anti-

inflamatória; produção de suor (ácido – pH 4,1-6,5), com libertação de iões 

Na+, K+, Cl- e outros, como Ca2+ e Mg2+ (estes em concentrações muito 

baixas); 

• Quando a areia entra em contacto com o suor ácido os elementos Ca, Mg, Sr, 

P e S, nos quais esta areia é particularmente rica, podem tornar-se livres 

facilmente, por dissolução, e vão-se acumulando no líquido entretanto 

formado na interface areia/corpo, no estado livre ou sob a forma iónica ,como 

Ca2+, Mg2+, Sr2+ e outros catiões, que ficam livres à superfície da pele; 

• A epiderme funciona como uma membrana semi-permeável, e o gradiente 

osmótico criado entre os catiões provenientes do suor e os provenientes da 

areia, vai permitir que haja absorção dos catiões da areia para a pele, e daí 

para o interior das células adjacentes; 

• A transferência e absorção de catiões é promovida e facilitada à medida que 

a temperatura, da areia e/ou da fase líquida na interface areia/pele, sobe. 

Saída do banho, mantendo a areia 

na pele, até esta secar(30 a 40 min) 

 

• A forma predominantemente tabular do grão desta areia proporciona uma 

firme adesão ao corpo humano, o que permite uma maior e mais duradoura 

interação entre as partículas dos carbonatos da areia e o suor humano 

exsudado, porque após o banho de areia, esta está quente e seca. 

• Assim, esta fase é fundamental para amplificar a troca iónica entre a areia 

carbonatada biogénica e a pele. 



APLICAÇÕES TERAPÊUTICAS DOS GEOMATERIAIS 

PSAMOTERAPIA COM AREIA CARBONATADA BIOGÉNICA 
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Fig. 6 – Interação entre a areia carbonatada biogénica e a pele, num banho de areia.  
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Tipos de aplicação Descrição da aplicação/  Utilizações 

Preparação da pele para o 

tratamento, antes da aplicação 

Limpeza cuidada da pele: pele livre de impurezas, sujidade e células mortas; poros da 

pele livres, para absorção dos elementos ativos presentes no pelóide. 

Aplicação 

direta, a 

frio ou a 

quente 

Máscaras 

faciais 
 

- Duração da 

aplicação 

dependente da 

formulação do 

pelóide 

- O pelóide é aplicado em áreas restritas e bem localizadas como um filme (1 a 2 mm de 

espessura) e não deve ser removido antes de secar (cerca de 10 minutos);  

- O efeito decorre após o endurecimento e contração da máscara devido à evaporação 

da parte líquida. 

UTILIZAÇÕES: 

- Usadas em afeções da pele, tais como acne, seborreia e psoríase. 

- Dependendo da formulação do pelóide, também podem ser usadas para limpar, 

hidratar, branquear e desengordurar a pele ou ainda com propriedades de alívio, 

tonificação e vasoconstrição. 

Banho de 

argila/lama 
Duração das 

aplicações à volta 

de 20 minutos 

- Aplicados em maiores ou menores extensões da pele, com ou sem manta térmica. 

UTILIZAÇÕES: 

- Genericamente usado em afeções da pele; 

- Dependendo da formulação do pelóide, pode ter diferentes propriedades (exº - pelóide 

com efeito anticelulítico, melhora a microcirculação, tem efeito drenante e anti-

inflamatório). 

Aplicação indireta – 

cataplasmas (o pelóide está 

envolvido num tecido, que deve 

ser permeável) 

- Quando a quente, a temperatura inicial das aplicações deve rondar os 50ºC, criando 

  um choque térmico; 

- Normalmente a aplicação tem a duração média de 20 minutos, até a temperatura do 

  pelóide baixar até cerca de 37ºC; 

UTILIZAÇÕES: 

- Recuperação e regeneração de tecidos danificados; 

- Redução de inflamação em doenças osteo-aticulares (exº - osteoartrite, artite 

reumatóide...) , processos pós-traumáticos e entorses. 
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Interação entre a argila e a pele/estruturas adjacentes 

• Mecanismo de troca iónica semelhante ao que ocorre com a areia carbonatada biogénica, que tem lugar pela 

existência de gradientes de concentração entre os iões disponibilizados pela bentonite (ou bentonite com outros 

compostos ou elementos considerados interessantes em termos fisiológicos) e os que são exsudados pelo corpo 

humano,  processo que é favorecido pelo efeito do calor, permitindo a absorção, para os fluidos extra-celular e 

intra-celular, de elementos com efeitos relevantes na saúde humana; 

• Os catiões de troca dominantes (entre outros presentes) são Ca2+ e Mg2+; 

• Propriedades e mecanismos térmicos (choque témico) – para além de potenciarem a sudorese, possuem efeitos 

benéficos em doenças do foro osteo-articular e traumático, por promoverem:  

- um aumento do fluxo sanguíneo, melhorando a irrigação dos músculos, tendões e ligamentos, tornando-os mais 

elásticos e flexíveis; 

-  o atenuamento de dores crónicas e recorrentes. 

Outras ações dos pelóides: 
 

- Ação analgésica; 

 

-  Ação anti-inflamatória; 

 

-  Ação anti-oxidante; 

 

-  Dependentes da formulação específica do pelóide (exº ações: hidratante, adstringente, drenante, tonificante,…) 

Contraindicações: pessoas com problemas cardiovasculares , hipertensão, inflamações agudas e grávidas. 



COMENTÁRIOS FINAIS 
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O estudo e divulgação dos conhecimentos no âmbito da geomedicina tornou-se 

importante nos dias de hoje, dada a crescente procura por parte significativa da 

população, de tratamentos e atividades ao nível das áreas da saúde e bem-estar. 

 

Neste domínio encontram-se as aplicações dos geomateriais abordados neste 

trabalho que, associados à exploração de outros recursos naturais igualmente 

relevantes e à atividade económico/turística, podem potenciar o desenvolvimento 

desta Ilha. 

 

Atualmente, a busca de ambientes e produtos naturais, leva muitas pessoas a 

procurar estes recursos, quer em centros de bem-estar (Spas), quer em clinicas 

especializadas, quer no próprio meio natural. 

 

O presente trabalho, quer pelo conhecimento que trouxe a quem o fez, como à 

possibilidade de divulgação das informações nele contidas, sobretudo em meio 

escolar, poderá ser mais uma contribuição no sentido de dar a conhecer e 

sensibilizar para esta temática. 
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