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Introdução
Este guia destina-se a todos aqueles que desejam desenvolver
práticas experimentais e atividades lúdicas no ensino de Ciências
Biológicas, consistindo em uma sugestão de abordagens pedagógicas
complementares às aulas teóricas. Este documento foi desenvolvido
com o intuito de contribuir para o enriquecimento das metodologias de
ensino utilizadas nas escolas públicas da educação básica, uma vez
que incentiva a realização de atividades práticas de forma segura e de
baixo custo, no ambiente educacional.
O manual inicia com uma série de regras e normas laboratoriais,
apresentando simbologias recorrentes em laboratórios, bem como a
descrição desses símbolos e dos materiais e vidrarias de laboratório. Na
sequência, é incluída uma revisão detalhada da estrutura e função das
partes que compõem o microscópio. Uma breve descrição da maneira
correta de utilização também é apresentada, a fim de minimizar qualquer
risco de acidente, ou deterioração dos equipamentos, ao manuseio.

S U M Á R I O

Em seguida, é apresentada uma serie de experimentos de fácil
reprodução e que não necessariamente devem ser executados em um
ambiente laboratorial. Dessa forma, este manual de aulas práticas e
atividades lúdicas pode atender à demanda de um maior número de
estabelecimentos de ensino no Brasil, uma vez que, a disponibilidade
de um laboratório de aulas práticas equipado ainda não é realidade em
grande parte das escolas brasileiras.
Na última parte do manual, uma série de metodologias ativas
de fácil execução e baixo custo são apresentadas de forma bem
detalhada. Tais atividades têm o objetivo de aumentar as possibilidades
de momentos lúdicos no ensino das Ciências Biológicas, tornando os
momentos de realização de dinâmicas construtivistas cada vez mais
frequentes nas salas de aula.
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É importante salientar que, os instrumentos de ensino aqui
apresentados devem ser utilizados pelos profissionais de ensino
como complemento e executados após a abordagem da temática
nas aulas teóricas. Dessa forma, trazendo organização e eficiência na
construção de saberes no momento da realização dos experimentos e
atividades lúdicas. A fim de realizar uma verificação de aprendizagem,
após cada proposta metodológica é sugerido ao docente responsável
oportunizar um momento de reflexão/discussão baseado nas questões
que complementam cada atividade proposta.
Este manual de atividades práticas foi elaborado por residentes,
preceptora e orientador engajados no subprojeto Biologia, vinculado
ao Programa Residência Pedagógica – CAPES, edital 2018. Todas as
atividades aqui apresentadas foram desenvolvidas pelos residentes
durante suas regências. É importante ressaltar que, ao utilizar estas
metodologias ativas no ensino de Biologia foi observado maior
participação e interesse dos estudantes pelas atividades acadêmicas.
Foi frequente a verbalização de interesse pelo conteúdo estudado
por parte dos estudantes, quando realizadas as atividade práticas e
lúdicas, comparando aos momentos de exclusiva aula teórica.
Por fim, este material foi elaborado objetivando beneficiar
estudantes e profissionais do ensino básico, permitindo que estes
tenham uma fonte de consulta complementar aos convencionais livros
didáticos. Esse manual oferece subsídios para a criação de momentos
experimentais e lúdicos de muito aprendizado. Aproveite!
S U M Á R I O

NORMAS PARA A UTILIZAÇÃO DO
ESPAÇO LABORATORIAL
Laboratórios são ambientes de manipulação de reagentes
e materiais que podem ser nocivos à saúde e bem estar. Portanto,
certas precauções precisam ser tomadas pelo estudante, a fim de
15

evitar acidentes que coloquem em risco a integridade física do usuário
e garanta a preservação do espaço e dos equipamentos. O estudante
deve estar ciente que a responsabilidade e atenção na manipulação
de vidrarias e equipamentos é fundamental para evitar possíveis
danos. Preste sempre atenção à sua volta, cuidado ao manuseio
das vidrarias e evite distrações junto aos colegas, como por exemplo
brincadeiras inapropriadas. Os acidentes devem ser evitados e caso
ocorram, tamando os cuidados mencionados e seguindo as normas
apresentadas, as consequências serão minimizadas.
Seguem algumas importantes orientações gerais aos estudantes:
✓ Seguir as orientações do(a) professor(a) e realizar as atividades
com atenção.
✓ Sempre utilize jaleco ou avental.
✓ Não coloque bolsas, blusas, ou qualquer outro objeto que não
faça parte da aula sobre a bancada ou mesa onde são realizados os
experimentos.
✓ Não comer e não tomar líquidos no laboratório.
✓ Prenda os cabelos longos.
✓ Evite o uso de bijuterias que possam ter contato com o
experimento.
S U M Á R I O

✓ Sempre que necessário, usar EPI (Equipamento de Proteção
Individual): máscara, luvas, óculos de segurança.
✓ Vestir calçados fechados.
✓ Nunca abrir frascos de reagentes sem a autorização do(a)
professor(a) e a prévia leitura do rótulo.
✓ Não verificar a presença de substâncias químicas pelo odor
ou sabor.
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✓ Não cheirar diretamente uma substância.
✓ Cuidado ao manusear o material do laboratório, evitando danos.
✓ Comunicar ao responsável a ocorrência de danos aos
materiais, instrumentos ou equipamentos.
✓ Não deixar o material de aula prática em locais inapropriados.
✓ Na dúvida de como manusear um equipamento ou vidraria,
pergunte ao responsável pela aula.
✓ Muita atenção ao manipular lâminas e lamínulas de vidro, bem
como estiletes e pinças.
✓ Durante as atividades experimentais, não levar as mãos à
boca ou ao rosto.
✓ Quando necessário, durante a aula e, sempre ao final das
atividades, lave bem as mãos.
✓ Contribua com a limpeza e organização do laboratório.

SÍMBOLOGIA, VIDRARIAS E
MATERIAISUTILIZADOS NO
LABORATÓRIODIDÁTICO
S U M Á R I O

Após conhecermos as normas para o bom uso do espaço
laboratorial, vamos nos familiarizar com os símbolos, vidrarias e objetos
frequentes nos espaços de manipulação de substâncias químicas e
biológicas. Estar atento ao significado dos diversos símbolos pode
prevenir acidentes. Além disso, o reconhecimento da nomenclatura
e função da vidraria e objetos de manuseio facilitará a comunicação
entre alunos e professores, durante a realização dos experimentos.
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Os símbolos de segurança estão por toda parte no laboratório,
desde frascos contendo substâncias até em equipamentos ou
máquinas. A incorreta interpretação destes símbolos de alerta
pode ocasionar acidentes. A seguir, são apresentadas algumas
representações importantes:
Figura 3.1 Inflamável

Fonte: Google

Indicação de produto inflamável. Caso o reconheça em um
frasco de reagente, tome cuidado para não expor o produto ao calor
ou diretamente às chamas.
Figura 3.2 Risco biológico

S U M Á R I O

Fonte: Google
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Esta representação indica o potencial poluidor do produto ao
meio ambiente. Evite descartar produtos que contenham esse símbolo
no ralo da pia, reserve um frasco coletor específico para os dejetos e
entregue ao responsável pelo descarte.
Figura 3.3 Líquido corrosivo

Fonte: Google

Símbolo presente em frascos de ácidos fortes (como ácido
sulfúrico, ácido clorídrico, por exemplo.). Tome cuidado para que o
ácido não respingue em você, ou seus pertences. O contato direto com
a pele promove graves queimaduras.
Figura 3.4 Cuidado Radioatividade

S U M Á R I O

Fonte: Google
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Identificação de produtos radioativos, os quais são extremamente perigosos com alto potencial carcinogênico. Evite sua exposição. Todo material radioativo deve ser armazenado em local adequado
evitando a emissão radioativa para o meio ambiente.
Figura 3.5 Risco de explosão

Fonte: Google

Representa o risco do material se projetar (explodir). Exige
maiores cuidados no transporte e manuseio, evitando choques
mecânicos e exposição a elevadas temperaturas.
Figura 3.6 Substância venenosa

S U M Á R I O

Fonte: Google
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Símbolo de alerta para o não contato com a pele. Indicação que
o produto pode causar a morte se for inalado ou ingerido.
Figura 3.7 Possibilidade de choque elétrico

Fonte: Google

Alerta de perigo, pois o local indicado pode oferecer risco de
choque elétrico. De acordo com a intensidade, as descargas elétricas
podem gerar de desconforto até a morte.
Figura 3.8 Nocivo à natureza

S U M Á R I O

Fonte: Google

Indicação de produto que pode contaminar corpos d’água,
solo e animais. Esse tipo de composto deve ser tratado antes de ser
descartado. Na impossibilidade de tratamento do rejeito, o mesmo
deve ser armazenado e entregue a um responsável para providenciar
o tratamento adequado.
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Figura 3.9 Comburente

Fonte: Google

Substâncias que são susceptíveis de promover a combustão
de outros elementos. Evite o contato destes compostos com
materiais combustíveis.
Figura 3.10 Irritante

Fonte: Google

S U M Á R I O

Produtos com esse símbolo provocam ardência nos olhos, nariz
e pele e até queimaduras, cuidado com ao manuseio.
Ao realizarmos um experimento utilizamos diversos utensílios de
manuseio dos reagentes e materiais biológicos. Estes objetos são constituídos de ferro, porcelana, vidro e plástico. Na sequência, são apresentados
aqueles materiais mais comuns na rotina de um laboratório didático.
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Almofariz

Fonte:http://www.vidrariadelaboratorio.com.br

Geralmente é feito de porcelana.Utilizado na trituração e
pulverização de sólidos em pequena escala.
Balão de destilação

S U M Á R I O

Fonte:http://www.vidrariadelaboratorio.com.br

Vidraria utilizada em destilações simples ou fracionadas; o braço
do balão é então ligado ao condensador no processo de destilação.
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Balão de fundo chato

Fonte:http://www.vidrariadelaboratorio.com.br

Vidraria utilizada como recipiente para conter líquidos ou
soluções e, como recipiente para fazer reações com desprendimento
de gases. Pode ser aquecido sobre o tripé e manta aquecedora.
Balão de fundo redondo

S U M Á R I O

Fonte:http://www.vidrariadelaboratorio.com.br

Vidraria utilizada principalmente em sistemas de refluxo
e evaporação a vácuo. Nesse caso, o balão é acoplado a um
rotaevaporador. É comumente utilizado como recipiente em reações
com desprendimentos gasosos.
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Bastão de vidro

Fonte:http://www.vidrariadelaboratorio.com.br

Vidraria utilizada para agitar soluções e para a transferência de
líquidos de um recipiente para outro.
Becker

S U M Á R I O
Fonte:http://www.vidrariadelaboratorio.com.br

Vidraria utilizada como recipiente de uso geral em laboratório,
servindo para dissolver substâncias, efetuar reações químicas, aquecer
líquidos, etc.
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Bureta com torneira

Fonte: http://www.vidrariadelaboratorio.com.br

Vidraria graduada utilizada para medir precisamente o volume
de líquidos.
Conta gotas

S U M Á R I O
Fonte:http://www.vidrariadelaboratorio.com.br

Pode ser feito de polimeros plásticos ou vidro. É utilizado
quando se deseja adicionar a uma reação/solução apenas algumas
gotas de um determinado líquido, o qual pode ser um indicador, ou
solvente, por exemplo.
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Erlenmeyer

Fonte:http://www.vidrariadelaboratorio.com.br

Vidraria que tem as mesmas finalidades que o becker: fazer
titulações, aquecer líquidos e dissolver substâncias, dentre outras.
Contudo, tem a vantagem de permitir a agitação manual – o seu
afunilamento em cima anula o risco de perda de material.
Estante para tubos de ensaio

S U M Á R I O

Fonte:http://www.vidrariadelaboratorio.com.br
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Pode ser feita de polímeros plásticos ou madeira. É utilizada
para acomodar os tubos de ensaio.
Funil haste longa

Fonte:http://www.vidrariadelaboratorio.com.br

Vidraria utilizada na transferência de substâncias entre recipientes e também na filtragem, com o auxílio de um filtro de papel.
Pipeta graduada

S U M Á R I O

Fonte:http://www.vidrariadelaboratorio.com.br
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Vidraria utilizada para medir e transferir pequenos volumes.
Atenção, a pipeta não pode ser aquecida, pois a dilatação do material
altera a precisão de medida.
Pipeta volumétrica

Fonte:http://www.vidrariadelaboratorio.com.br

Vidraria utilizada para medir e transferir volume de líquidos. Não
apresenta graduação volumétrica.
Pisseta

S U M Á R I O

Fonte:http://www.vidrariadelaboratorio.com.br
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Frasco de plástico utilizado para lavagens de materiais diversos
por meio de jatos de água, álcool ou outros solventes.
Placa de petri

Fonte:http://www.vidrariadelaboratorio.com.br

Peças de vidro ou plástico. Utilizadas para acondicionar meios
de cultura bacteriológicos e para a realização de reações químicas em
escala reduzida. Também podem ter a finalidade delimitar meios de
germinação de sementes ou de criação de pequenos animais.
Proveta graduada

S U M Á R I O

Fonte:http://www.vidrariadelaboratorio.com.br
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Vidraria com alta precisão e, portanto, recomendada para aferir
o volume de líquidos.
Termômetro

Fonte:http://www.vidrariadelaboratorio.com.br

Instrumento de vidro utilizado para medir a temperatura de
substâncias ou do ambiente.
Tripé

S U M Á R I O

Fonte:http://www.vidrariadelaboratorio.com.br
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Apoio de metal utilizado no aquecimentos de soluções em
vidrarias diversas.. O fogo é colocado em baixo do tripé e a vidraria na
parte superior, sobre a manta aquecedora.
Tubo de ensaio

Fonte:http://www.vidrariadelaboratorio.com.br

Vidraria utilizada para a realização de reações em pequena
escala. Pode ser aquecido diretamente sob a chama do bico de Bunsen.
Bico de Bunsen

S U M Á R I O

Fonte:http://www.vidrariadelaboratorio.com.br
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É a fonte de aquecimento utilizada no laboratório. Atenção,
não devemos aquecer substâncias inflamáveis, sem a supervisão do
responsável pelo laboratório.
Lamina de vidro

Fonte:http://www.vidrariadelaboratorio.com.br

Pequeno retângulo de vidro transparente. Sobre ele
colocamos a amostra de material que será analisado ou observado
no microscópio.
Laminula de vidro

S U M Á R I O
Fonte:http://www.vidrariadelaboratorio.com.br

Pequena película de vidro utilizada sobre a amostra de material
depositada na lâmina de vidro. A lâminula protege a a mostra e evita
o contato das lentes do microscópio com o material a ser analisado.
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ESTRUTURA E FUNÇÃO DOS MICROSCÓPIOS
Os microscópios são equipamentos destinados a ampliar objetos de tamanho reduzido, muitas das vezes invisíveis a olho nu.
Contudo, somente a ampliação de uma estrutura não garante a definição da imagem. A definição da imagem é dada pelo poder de resolução, o qual é a capacidade de observar detalhes. Nesse sentido, o
poder de resolução é diretamente relacionado ao limite de resolução,
o qual é a distância mínima que conseguimos distinguir dois pontos
no microscópio óptico. Quanto menor o limite de resolução, maior é
o poder de resolução - a nossa capacidade de ver detalhes -. Assim,
ao observar uma estrutura no microscópio, temos que garantir que o
poder de resolução do mesmo permite visualizarmos aquela estrutura nitidamente. Por exemplo, o olho humano tem poder de resolução
de aproximadamente 0,1 mm ou 100 µm. Dessa forma, ao observar
dois pontos distantes menos que 100 µm esses pontos aparecerão
como um único ponto. Portanto, para distinguir estruturas separadas uma das outras por menos de 100 µm, é necessário o uso de
microscópios com poder de resolução aumentada.
Na sequência, seguem três diferentes tipos de microscópios
comumente utilizados nos estudos biológicos.

S U M Á R I O

Microscópio eletrônico de transmissão (MET) foi inventado
em 1931 pelo alemão Ernest Ruska, esse instrumento faz uso de
feixes de elétrons para atravessar os materiais observados, obtendo
a visão de cortes finos. Ao se atravessar o material, parte dos feixes
é refletida e capturada por lentes eletromagnéticas que projetam a
imagem ampliada em até 500 mil vezes, o equivalente a 2 angstrom
(Å). Nesse tipo de microscópio todas as organelas celulares e as partes
da membrana celular podem ser visualizadas. Um ponto negativo é
que não é possível observar material vivo no microscópio eletrônico.
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O material a ser estudado passa por um complexo processo de
desidratação, fixação e inclusão em resinas especiais, muito duras,
que permitem cortes ultrafinos obtidos através das navalhas de vidro
do instrumento conhecido como ultramicrótomo.
Microscópio eletrônico de varredura (MEV) possui
funcionamento parecido com o microscópio eletrônico de transmissão,
no entanto o material biológico nesse tipo de microscópio necessita
passar por uma desidratação ou congelamento por meio de criogenia.
Em alguns casos é necessária a metalização dos materiais. Suas
imagens formadas da superfície dos objetos podem ter magnificação
de até 10 mil vezes, nesse modelo de microscópio as imagens formadas
são de caráter tridimensional.
Microscópio óptico ou microscópio de luz permite um poder
de resolução próximo de 0,2 µm (ou 2 000 Å) ou seja, é maior que
o poder de resolução do olho humano mais de 500 vezes. A luz é a
fonte de energia utilizada para a formação das imagens e o jogo de
lentes presentes no seu interior promove o aumento da imagem. O
microscópio óptico é comumente utilizado nos laboratórios didáticos,
permitindo a realização da observação e estudo de tecidos biológicos
diversos e a macroestrutura celular.
Para aprendermos a maneira correta de manipular o microscópio
óptico, é necessário conhecer as estruturas que o compõem, bem
como suas funções.
S U M Á R I O

35

Figura 4.1. O microscópio óptico e suas partes.

FUNÇÕES DAS PARTES

S U M Á R I O

1.

Lentes ou oculares: sistema de lentes que permitem ampliar a
imagem real fornecida pela objetiva.

2.

Tubo ou canhão: suporta a lente ocular.

3.

Revólver ou tambor: peça giratória que sustenta as objetivas.

4.

Objetivas: permitem ampliar a imagem do objeto 4x, 10x, 40x
ou 100x (existem outras objetivas dependendo da marca e do
modelo do microscópio)

5.

Braço ou coluna: fixo à base, serve de suporte aos outros
elementos.
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6.

Platina ou mesa: onde se fixa a lâmina a ser observada.

7.

Condensador com diafragma: concentra os raios luminosos
que incidem sobre a lâmina.

8.

Lâmpada embutida/ Fonte de luz: fonteluminosa.

9.

Pé ou base: serve de apoio aos demais componentes do
microscópio, sustenta o microscópio em si.

10.

Parafuso macrométrico: permite grandes deslocações, com
ele são realizados os movimentos de grande amplitude, rápidos,
por deslocação vertical da platina.

11.

Parafuso micrométrico: permite deslocação sutil da platina para
focagens mais precisas, permitindo um ajuste perfeito do foco.

12.

Charriot: peça ligada à platina que possibilita mover a lâmina,
permitindo a melhor centralização da mesma e visualização dos
campos microscópicos.

MICROSCÓPIO ÓPTICO: COMO UTILIZAR

RECOMENDAÇÕES INICIAIS
S U M Á R I O

O microscópio deve ser transportado cuidadosamente, sempre
utilizando as duas mãos, uma segurando pelo braço e outra pela base.
Para as preparações das lâminas existem diversas técnicas e, diferentes
estruturas biológicas animais e vegetais podem ser observadas. A
seguir, são citadas algumas técnicas de preparação de lâminas e as
características dos materiais mais indicados para cada tipo.
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Técnica do esfregaço
A técnica do esfregaço geralmente é utilizada para observarmos
ao microscópio óptico materiais biológicos que possuem células soltas
ou pouco unidas entre si, por exemplo, sangue e células da mucosa
bucal. O sangue pode ser colocado sobre a lâmina, na proporção de
uma gota, espalhando-o uniformemente, para que as células realizem
uma distribuição em uma fina camada, assim facilitando a observação.
Já para as células da mucosa, é indicado realizar a raspagem da
área com um palito devidamente higienizado, pois suas células se
desprendem com facilidade, podendo ser espalhadas sobre a lâmina
e observadas ao microscópio.

A técnica do esmagamento
Esta técnica geralmente é utilizada para visualizar ao microscópio
óptico materiais que têm as células relativamente bem unidas, mas que
após sofrer o esmagamento se separam facilmente, assim facilitando
sua observação. Em alguns casos, o material pode ser fervido por um
curto intervalo de tempo para que as células se separem mais facilmente.
Por exemplo, partes vegetais macias, como pontas de raízes e anteras
podem ser fervidas brevemente em corante e esmagadas e colocadas
entre lâmina e lamínula para serem observadas.

A técnica de fixação, inclusão e corte
S U M Á R I O
Esta técnica geralmente é utilizada quando o material que se
deseja estudar é formado por células firmemente unidas entre si. Para
serem observadas, faz-se necessário o corte de finas fatias, facilitando
a passagem da luz do microscópio óptico através do tecido. É possível,
em alguns casos, cortar materiais firmes e rígidos, tais como folhas,
caules e raízes de plantas, em atividade manual, com um bisturi ou uma
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lâmina de barbear. Já materiais de origem animal, e muitos materiais
vegetais, são geralmente moles demais para permitir cortes manuais
finos, e a observação a fresco é praticamente impossível. Nesses casos,
a primeira providência é preservar as células contra a deterioração. O
material biológico é mergulhado em líquidos fixadores, como álcool,
formol, ácido acético, dentre outros, que fixam rapidamente as células
e conservam sua estrutura. A esse processo denominamos fixação.

Técnica de Coloração para posterior
observação ao microscópio óptico

S U M Á R I O

Ao observar materiais biológicos frescos no microscópio
óptico, é comum a dificuldade de distinção entre as estruturas
presentes. Isso ocorre porque as diferentes estruturas celulares,
muitas das vezes, apresentarem pouco contraste óptico, isto é, têm
mais ou menos o mesmo grau de transparência à luz, de modo que
a aparência do tecido observado seja homogênea. Para resolver
este problema, os citologistas desenvolveram técnicas de coloração,
que consistem em mergulhar a célula em diferentes corantes que
tingirão diferencialmente as partes da célula. Existem comercialmente
inúmeros corantes, cada um com suas propriedades características.
A hematoxilina, por exemplo, é um corante azul que apresenta grande
afinidade pelo núcleo da célula e pouca afinidade pelo citoplasma.
A eosina, por sua vez, é um corante rosa-salmão que tem grande
afinidade pelo citoplasma celular, quando comparado ao núcleo.
Em muitos casos, uma mesma preparação pode ser submetida ao
tratamento com dois ou mais corantes, o que aumenta a diferenciação
entre as estruturas celulares. Existem, portanto, inúmeros métodos que
podem ser utilizados para melhorar o contraste nas observações de
materiais biológicos ao microscópio óptico. A escolha da técnica mais
adequada deve levar em conta o material e o objetivo do experimento.
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UTILIZANDO O MICROSCÓPIO
1.

Coloque a lâmina com o material a ser observado sobre o orifício
presente na parte superior da platina. Utilize a presilha para
prender a lâmina de vidro.

2.

Acione o interruptor de luz e regule a intensidade luminosa.

3.

Olhando por fora, nunca pela ocular, e com a lente objetiva de
menor aumento posicionada no centro da platina, gire o parafuso
macrométrico, até que a objetiva se aproxime da lâmina de vidro.

4.

Com ambos os olhos nas lentes oculares, gire o parafuso
macrométrico bem devagar e no sentido anti-horário até ver o
material observado no campo com relativa nitidez.

5.

Para focalizar melhor, faça pequenos giros com o parafuso
micrométrico até conseguir observar com nitidez a imagem.

6.

Para aumentar a ampliação, gire o revólver e utilize a objetiva
seguinte. Corrija o foco manuseando oparafuso micrométrico.
Cada vez que trocar alente objetiva, repita essa operação.

APÓS O USO
S U M Á R I O

Após o uso, o microscópio deve ser guardado livre de poeira
e/ou óleo de imersão. A menor objetiva deve estar posicionada na
posição de uso e a platina deve estar totalmente levantada.
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Capítulo 1

1

Atividade experimental: indicação da
presença de amido em alimentos
Cicera Edigesca Tavares de Matos
Francisco Fernando Lins Bento

Cicera Edigesca Tavares de Matos
Francisco Fernando Lins Bento

Atividade experimental:

indicação da presença
de amido em alimentos
DOI: 10.31560/pimentacultural/2021.516.41-45

CONTEXTUALIZAÇÃO
Os polissacarídeos são polímeros naturais, constituídos
de monômeros de carboidratos, são moléculas orgânicas muito
energéticas e importantes nos processos metabólicos para a
manutenção da vida. Na natureza existem vários polissacarídeos de
grande importância como a celulose, a quitina, o glicogênio e o amido.
O amido é um homopolissacarídeo, portanto sua molécula é
constituída de repetições de um único monômero – a glicose –, sendo
este um carboidrato de reserva energética encontrado nos tecidos
vegetais. A grande maioria das células vegetais tem a capacidade de
sintetizá-lo, sendo encontrados em grânulos intracelulares de reserva
presentes nas folhas, sementes, frutos, raízes e caules do tipo tubérculo.

OBJETIVOS
Indicar, por meio da utilização da tintura de iodo, a presença de
amido em diferentes alimentos.

SUGESTÃO DE ABORDAGEM TEÓRICA PRÉVIA
S U M Á R I O

Sugere-se que, anterior à execução da prática experimental,
o docente discuta com os educandos conceitos relacionados à
classificação dos micronutrientes e macronutrientes, tais como:
vitaminas, proteínas, carboidratos, lipídios e sais minerais. Uma atenção
maior deverá ser dada aos carboidratos, ressaltando a importância do
amido como principal reserva energética em plantas e algas. Da mesa
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forma, é importante ressaltar a relevância dessa fonte energética na
nutrição animal. Para complementar a abordagem do tema, discutir
a ação de enzimas presentes na saliva, as quais degradam o amido
tornará mais interessante a aula.

MATERIAIS
•

Tintura de iodo (disponível em farmácias);

•

Pires ou Placas de Petri;

•

Batata, pão, rabanete, clara de ovo, maçã, bolacha, farinha de
trigo, sal, farinha de milho, farinha de mandioca, macarrão, arroz
cru e outros alimentos que se deseje testar a presença de amido

•

Conta-gotas.
(Observação: alimentos de origem animal não contêm amido)

PROCEDIMENTO

S U M Á R I O

Coloque os alimentos em placas de Petri ou pires individualizados.
Em seguida, adicione cerca de três gotas da tintura de iodo em cada
um dos alimentos e observe a alteração na coloração do alimento.

RESULTADOS ESPERADOS
Ao fim do experimento é esperado que cada alimento mostre
uma coloração de iodo de acordo com a quantidade de amido presente,
onde a coloração muita escura representa muita presença de amido,
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a coloração alaranjada nenhuma presença de amido, e o alimento que
apresentar as duas cores tem pouco amido na sua composição.

ILUSTRAÇÕES DO PROCEDIMENTO PROPOSTO
Figura 6.1. Alimentos anterior à aplicação da tintura de iodo

Figura 6.2. Alimentos após a aplicação da tintura de iodo

S U M Á R I O
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Figura 6.3. Diferença na coloração indicando
diferentes concentrações de amido

*Notar que quanto mais intensa a coloração escura maior a concentração de amido.

QUESTIONÁRIO DE VERIFICAÇÃO
DE APRENDIZAGEM

S U M Á R I O

1.

Qual a definição de carboidratos? Qual a importância destas
macromoléculas para a nutrição animal?

2.

Sabemos que o amido é uma importante substância de reserva
encontrada em plantas e algumas algas. Marque a alternativa
correta a respeito do amido.

a.

O amido não é um polissacarídeo.

b.

O amido é um dissacarídeo, assim como a frutose.

c.

O amido é um monossacarídeo, assim como a glicose.

d.

O amido é um polissacarídeo, assim como o glicogênio e a celulose.

3.

Qual a importância do consumo de amido para uma alimentação
saudável?
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Cicera Edigesca Tavares de Matos

Francisco Fernando Lins Bento
Cicera Edigesca Tavares de Matos

Prática
experimental:
extração do DNA
de banana
DOI: 10.31560/pimentacultural/2021.516.46-50

CONTEXTUALIZAÇÃO
O DNA é um polímero classificado como ácido nucléico. Os
monômeros que polimerizados formam o DNA são os nucleotídeos,
formados por três componentes: (1) uma base nitrogenada, (2) um
açúcar e (3) um agrupamento fosfato. Cada nucleotídeo pode ser
formado por uma das seguintes bases nitrogenadas: adenina, timina,
guanina e citosina. O açúcar que compõe os nucleotídeos de DNA é
a desoxirribose. O DNA é formado por uma dupla hélice antiparalela,
ou seja, dois filamentos longos - formados pelas desoxirriboses e
fosfatos em sentidos opostos – formando uma espiral. No interior de
cada filamento encontram-se os nucleotídeos ligados entre si por meio
de ligações de hidrogênio.

OBJETIVO
Por meio do uso de produtos domésticos do cotidiano
(detergente para lavar louça, sal de cozinha e álcool) conseguir extrair
o DNA de banana.

SUGESTÃO DE ABORDAGEM TEÓRICA PRÉVIA
S U M Á R I O
Sugere-se que, anterior à abordagem prática, o tema estrutura
e função do DNA seja abordado com os estudantes. É importante
enfatizar previamente as propriedades químicas do DNA, pois no
decorrer da realização do experimento o professor poderá explicar o
porquê da utilização de cada reagente consumido na aula prática.
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MATERIAL

S U M Á R I O

•

Uma banana;

•

Sal de cozinha (NaCl);

•

Água;

•

Álcool gelado;

•

Bastão ou pipeta de vidro;

•

Detergente (de preferência incolor);

•

Peneira;

•

beckers de diferentes volumes (50 ml, 100 ml);

•

Tubos de ensaio (diâmetro da abertura geralmente fica entre 1 e
2 centímetros, e 5 a 20 cm de comprimento)

•

Colher de sopa;

•

Colher de chá;

•

Saco plástico.

PROCEDIMENTOS
1.

Amasse a banana dentro de um saco plástico ou coloque o
material amassado em um frasco.

2.

Prepare em um becker a seguinte solução: 50 ml de água, uma
colher de sopa detergente e uma colher de chá de sal. Com auxílio
do bastão de vidro misture com cuidado, evite fazer espumas.
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3.

Em outro becker meça 50 ml da solução feita com água, sal e
detergente.

4.

Passe esse volume da solução para um recipiente maior e
adicione a banana amassada. Misture bem.

5.

Com o auxílio de peneira, coe a mistura em outro becker.

6.

Em seguida, coloque em tubos de ensaio o volume de cerca de
3 dedos do filtrado.

7.

Na sequência, complete o tubo de ensaio com o volume de
quatro dedos de álcool gelado.

8.

Vá mexendo devagar para o DNA sair para a fase do álcool.

9.

Aguarde por 3 minutos e visualize o DNA.

RECOMENDAÇÕES
É recomendado que o detergente seja incolor para facilitar a
visualização do DNA. Também é recomendável que o álcool esteja
gelado para facilitar a separação do DNA na fase superior.

S U M Á R I O

RESULTADOS ESPERADOS
Espera-se que após todo o procedimento uma substancia
embranquecida (DNA) apareça no álcool.
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ILUSTRAÇÃO DO PROCEDIMENTO PROPOSTO
Figura 7.1. Amostra do DNA da banana

QUESTIONÁRIO DE VERIFICAÇÃO
DE APRENDIZAGEM

S U M Á R I O

1.

Qual a composição química dos desoxirribonucleotídeos? Qual
a função dessa organização molecular na estrutura do DNA?

2.

Como o DNA armazena a informação genética?

3.

Qual a função do detergente no processo de extração do DNA?

4.

Qual a função do Sal no processo de extração de DNA?
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CONTEXTUALIZAÇÃO
A osmose é um processo de deslocamento da água através de
uma membrana semipermeável (permeável à água e não aos solutos),
podendo esta ser a membrana plasmática das células. O sentido
de deslocamento da água é do meio contendo a solução menos
concentrada para o meio contendo a solução de maior concentração.
Esse é um tipo de transporte passivo, pois durante o processo de
osmose não ocorre gasto energético.
A osmose acontece quando existe diferença de concentrações
de solutos entre as duas faces da membrana seletivamente
permeável. Nessa condição, a solução mais concentrada apresenta
maior concentração de soluto e menor concentração de água e, a
solução menos concentrada apresenta menor concentração de
soluto e maior concentração de água. Dessa forma, a água tende a
se difundir através da membrana, a fim de igualar a concentração de
água nos dois lados da membrana.

OBJETIVOS
Observar como funciona o processo de osmose na batata e
na alface.
S U M Á R I O

SUGESTÃO DE ABORDAGEM TEÓRICA PRÉVIA
Antes da aula experimental, é importante que o aluno tenha
conhecimento dos diferentes conceitos relacionados à permeabilidade
de membranas. Da mesma forma, é importante o conhecimento de
como é calculada a concentração simples das soluções e como ocorre
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os diferentes mecanismos de transporte de membrana. O conceito de
osmose deve ser adiantado ao educando ressaltando as diferenças
entre osmose e difusão simples. Também se recomenda apontamentos
da ocorrência da osmose no cotidiano, por exemplo: desidratação da
carne de charque ao adicionar o sal, desidratação das folhas da salada
ao salgar e, absorção de água pelas raízes das plantas.

EXPERIMENTO 1: OSMOSE EM BATATAS:
MATERIAS

S U M Á R I O

•

Duas batatas cruas;

•

Faca;

•

Colher de chá;

•

Sal;

•

Açúcar;

•

Guardanapos

•

Placas de petri ou outro recipiente;

•

Lápis para identificação.

PROCEDIMENTOS
1.

Corte as batatas ao meio.

2.

Faça um buraco no centro de três pedaços de batata.

3.

Secar as batatas com o guardanapo.
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4.

Coloque cada batata em um recipiente

5.

Em seguida, identifique cada recipiente da seguinte forma: (A)
açúcar, (B) sal, (C) controle.

6.

Na cavidade da batata contida no recipiente (A) adicione uma
colher de açúcar.

7.

Na cavidade da batata contida no recipiente (B) adicione uma
colher de Sal.

8.

Na batata do recipiente (C) não adicione nada.

9.

Na sequência, observe o que acontece em todas as amostras
de batata.

EXPERIMENTO 2: OSMOSE EM
FOLHAS DE ALFACE
MATERIAS

S U M Á R I O

•

Folhas de alface;

•

Beckers;

•

Água;

•

Sal;

•

Colher de sopa;

•

Lápis para identificação.
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PROCEDIMENTOS
1.

Preencha os dois beckers com água até mais da metade.

2.

Em um dos beckers coloque uma colher de sopa de sal,
misturebem e, identifique como (A) água com sal.

3.

Em seguida, identifique o segundo recipiente como(B) água pura.

4.

Mergulhe duas folhas de alface dentro de cada solução.

5.

Aguarde 30 minutos e observe a alteração no volume das folhas
de alface, comparativamente.

RESULTADOS ESPERADOS
Ao termino de ambos os experimentos, espera-se que a alface esteja murcha, devido a perca de água, enquanto o sal e o açúcar colocado
na batata “desapareçam” aos poucos, ficando dissolvidos em solução.

ILUSTRAÇÕES DO EXPERIMENTO PROPOSTO
Figura 8.1. Alface antes da verificação da osmose.

S U M Á R I O
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Figura 8.2. Batatas antes da verificação da osmose.

Figura 8.3. Batatas e Alface após a realização da verificação da osmose.

*Observe o quanto a alface murchou e a quantidade de liquido aparente
na batata, nos locais onde foram adicionados sal e açúcar.

S U M Á R I O

QUESTIONÁRIO DE VERIFICAÇÃO
DE APRENDIZAGEM
1.

Com suas palavras, faça uma descrição do processo de osmose
observado.

2.

Quais as diferenças entre meios hipertônico, hipotônico e,
isotônico.
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3.

Na osmose o fluxo de água ocorre do meio:

a.

hipotônico para o hipertônico.

b.

hipertônico para o hipotônico.

c.

isotônico para o hipotônico.

d.

isotônico para o hipertônico.

e.

hipertônico para o hipertônico.

4.

Quando a osmose acontece nas células, ocorre gasto de
energia? Justifique.

S U M Á R I O
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CONTEXTUALIZAÇÃO
O termo clorofila é de origem Grega e significa verde folha.
Refere-se à molécula verde responsável por atribuir esta coloração
às plantas como, por exemplo, às folhas das árvores, aos legumes
e às algas. A clorofila tem função vital nas plantas, pois é o pigmento
responsável pela absorção da energia luminosa, permitindo assim que
as plantas realizem fotossíntese, em um processo de formação de
hidratos de carbono a partir de CO2 e água.

OBJETIVO
Extrair o pigmento clorofila de folhas jovens das plantas.

SUGESTÃO DE ABORDAGEM TEÓRICA PRÉVIA
Recomenda-se que o estudante tenha contato prévio com o
conceito de fotossíntese, saiba da importância desse processo para
a vida na terra, bem como para o fluxo de energia nos ecossistemas.
É importante que o aluno saiba a importância desse pigmento como
fotorreceptor, capturando a energia solar a fim que a mesma seja
armazenada nas ligações químicas, em reações posteriores.
S U M Á R I O

MATERIAIS
•

Álcool;

•

Folhas jovens;

•

Beckers ou outro recipiente transparente;
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•

Barbante;

•

Papel toalha ou filme plástico.

PROCEDIMENTOS

S U M Á R I O

1.

Coloque o álcool no recipiente, até uma quantidade onde seja
possível mergulhar totalmente as folhas, as quais devem ficar
submersas;

2.

Amasse as folhas a fim de aumentar a superfície de contato com
o álcool. O processo de amassar as folhas também facilita o
desprendimento da clorofila.

3.

Agite um pouco o recipiente garantindo que os fragmentos da
folha sejam totalmente submersos no álcool.

4.

Com o papel toalha e barbante, ou com o filme plástico, lacre
totalmente o recipiente não permitindo que o álcool evapore
com o passar do tempo.

5.

Aguarde alguns minutos até que a clorofila comece a ser
removida pelo álcool.

RECOMENDAÇÕES
É indicado que as folhas utilizadas sejam recém colhidas, se
possível na própria escola, e que o processo de maceração das folhas
seja eficiente, para ajudar na liberação da clorofila das folhas.
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RESULTADOS ESPERADOS
Com o passar do tempo, o álcool atuando como solvente
promoverá a extração do pigmento clorofila, o qual determina a
tonalidade verde em grande parte das plantas. Consequentemente,
o álcool apresentará uma tonalidade verde e a folha passará a ter um
aspecto esbranquiçado/desbotado.

ILUSTRAÇÕES DO EXPERIMENTO PROPOSTO
Figura 9.1. Materiais utilizados para a extração do clorofila

Figura 9.2.Coloração do meio alcoólico após
a liberação de clorofila pela folha

S U M Á R I O
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QUESTIONÁRIO DE VERIFICAÇÃO
DE APRENDIZAGEM
1.

Explique como ocorre o processo de fotossíntese, indicando
onde se encontram estes pigmentos na estrutura foliar.

2.

Quais os diferentes tipos de clorofila encontrados nas plantas?

3.

Cite as funções da clorofila.

4.

Sobre os diferentes tipos de clorofila, marque a alternativa
incorreta:

a.

A clorofila a é encontrada em todos os organismos eucariontes
fotossintetizantes e nas cianobactérias.

b.

Nas plantas, a clorofila é encontrada no interior dos cloroplastos.

c.

Em alguns grupos de alga, observa-se a substituição da clorofila
b pela clorofila c.

d.

A clorofila b atua em conjunto com a clorofila a em uma planta.
Quando a clorofila a absorve luz, essa transfere a energia para a
clorofila b para dar início à fotossíntese.

e.

A clorofila b apresenta um espectro de absorção diferente
daquele apresentado pela clorofila a.

S U M Á R I O
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CONTEXTUALIZAÇÃO
Para realizar fotossíntese é preciso da clorofila, pigmento que dá
coloração verde às plantas, uma substância que capta a energia solar, a
qual é utilizada para recombinar as moléculas de água e gás carbônico
na formação de glicose e liberação de gás oxigênio. Apesar da tendência
natural de pensar que somente folhas verdes fazem fotossíntese, isso
não é verdade. Algumas plantas cujas folhas não são verdes também
possuem clorofila mascarada pela presença de outros pigmentos.

OBJETIVO
O objetivo deste experimento é verificar a ocorrência de
fotossíntese em folhas roxas.

SUGESTÃO DE ABORDAGEM TEÓRICA PRÉVIA

S U M Á R I O

Recomenda-se que o estudante já tenha fixado os conhecimentos
relacionados ao processo de fotossíntese, condições de ocorrência e características principais. Deve ser apresentado ao aluno informações que
permitam a ele compreender que todas as plantas apresentam clorofila,
algumas em maior quantidade e outras em menor quantidade, sendo a
cor das folhas determinada pela quantidade desse e de outros pigmentos.

MATERIAIS
•

2 Folhas de repolho roxo;

•

Álcool;
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•

1 Pipeta ou conta gotas;

•

Papel filtro;

•

1 almofariz com pistilo;

•

Lápis;

•

Tesoura;

•

Régua;

•

Becker;

•

Luvas.

PROCEDIMENTOS
1.

Corte o papel filtro com aproximadamente 3 cm de largura e 10
cm de altura.

2.

No pedaço de papel filtro cortado, faça um risco transversal a
um cm de distância da ponta do papel.

3.

Corte uma folha de repolho roxo e coloque no almofariz, amasse
bem para obter o extrato líquido.

4.

Colete uma gota de extrato líquido e aplique em cima do traço
feito no papel e reserve.

5.

Na sequência, coloque no becker aproximadamente 5 ml de álcool.

6.

Coloque a amostra feita no papel dentro do becker com álcool,
tome o cuidado de não permitir que o álcool entre em contato
com o risco feito no papel, onde foi colocada a amostra.

7.

Aguarde de 15 a 20 minutos e observe o que aconteceu.

S U M Á R I O
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RECOMENDAÇÕES
É indicado que as folhas sejam frescas, se possível retiradas
da refrigeração na hora do experimento. O papel filtro pode ser facilmente encontrado em supermercados. O processo de maceração
das folhas deve ser eficiente permitindo a extração dos pigmentos
menos abundantes presentes na folha.

RESULTADOS ESPERADOS
É esperado que, ao fim do experimento, apareça uma coloração
verde aparente, indicativo da clorofila, no papel filtro utilizado.

ILUSTRAÇÕES DO PROCEDIMENTO PROPOSTO
Figura 10.1.Material utilizado no experimento de
verificação da presença do clorofila.

S U M Á R I O
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Figura10.2. Papel filtro com indicação verde decorrente
da presença do pigmento clorofila.

QUESTIONÁRIO DE VERIFICAÇÃO
DE APRENDIZAGEM
1.

Algumas plantas cujas folhas não são verdes possuem clorofila?
Justifique sua resposta.

2.

Complete a frase a seguir: O __________ é o principal pigmento
fotossintético das plantas. Na fotossíntese, é produzido a principal
fonte energética da planta, um açúcar chamado ___________.
No processo fotossintético a planta absorve _________ e libera
gás __________.

S U M Á R I O
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CONTEXTUALIZAÇÃO
Uma das primeiras teorias propostas para o surgimento de
novas formas de vida foi a teoria da abiogênese, também conhecida
como a teoria da geração espontânea.
A teoria da abiogênese explica a origem da vida a partir da
matéria inanimada, ou seja, de uma matéria sem vida. Um dos
exemplos clássicos dessa teoria é a crença de que camisas sujas
poderiam dar origem a ratos. Outro exemplo, é a proposta que o
lodo dos rios poderia dar origem a alguns anfíbios e répteis. Apesar
de hoje parecer absurda, a teoria da abiogênese era aceita até
meados do século XIX. Período em que existia pouco conhecimento
da organização celular, da função dos gametas e dos mecanismos
evolutivos e genéticos que garantem a vida. Alguns famosos filósofos
gregos defensores dessa teoria são Aristóteles, Anaximandro e
Anaxímenes. Somente em 1861, Louis Pasteur realizou experimentos
que comprovaram que a teoria da abiogênese era equivocada.

OBJETIVO
O objetivo deste experimento é demonstrar que não existe a
geração de vida espontânea.
S U M Á R I O

SUGESTÃO DE ABORDAGEM TEÓRICA PRÉVIA
Antes da realização deste experimento, aconselha-se ao docente
a contextualização de cada momento histórico no qual surgiram as
diferentes hipóteses para a origem das formas de vida. É importante a
69

discussão dos experimentos realizados para tentar confirmar ou refutar
a possibilidade de surgimento de vida a partir de matéria inanimada.

MATERIAL
•

Dois recipientes (com uma abertura que permita ser coberto
com uma gaze);

•

Pedaços de Carne;

•

Gaze ou tiras de TNT;

•

Elástico ou cordões;

•

Luvas.

PROCEDIMENTOS

S U M Á R I O

1.

Em cada recipiente coloque um pedaço de carne.

2.

Tampe um dos recipientes com gase ou TNT, tome o cuidade
de vedar toda a abertura, amarre bem para que nada possa
adentrar, apenas o ar.

3.

Deixe o outro frasco aberto sem nenhuma obstrução na parte
superior.

4.

Deixe os recepientes em um local aberto, em exposição. Os
locais mais adequados são na cozinha, ou em cima de um
armário, por exemplo.

5.

Durante 3 ou 4 dias oberve o que acontece.
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RESULTADOS ESPERADOS
Com a realização desse experimento é esperado que não
apareça seres vivos macroscópicos no recipiente que foi totalmente
vedado. Por outro lado, é esperado o aparecimento de larvas e moscas
no recipiente que permaneceu aberto.

QUESTIONÁRIO DE VERIFICAÇÃO
DEAPRENDIZAGEM
1.

Quais argumentos poderiam ser utilizados para defender
a teoria da abiogênese caso não existisse o experimento
realizado por Pasteur ?

2.

Quais aspectos, do ponto de vista evolutivo, impedem que seja
possivel observar o surgimento de vida no pote hermeticamente
vedado, no período de tempo da realização do experimento?

3.

Caso fosse comprovada a possibilidade de geração de
vida expontanea, quais asprincipais carasteristicas da
organização básica desse organismo? Fundamente sua
resposta em seus conhecimentos sobre a organização celular
e desenvolvimento orgânico?

S U M Á R I O

71

Capítulo 7

7

Demonstrando a
fermentação biológica
Cicera Edigesca Tavares de Matos
Francisco Fernando Lins Bento

Cicera Edigesca Tavares de Matos
Francisco Fernando Lins Bento

Demonstrando
a fermentação
biológica
DOI: 10.31560/pimentacultural/2021.516.72-76

CONTEXTUALIZAÇÃO
O fermento biológico, comumente utilizado para a produção
de bebidas alcoólicas, pães, bolos e pizzas, é composto pelo fungo
unicelular Saccharomyces cerevisae, também conhecido como
levedura. O fungo Saccharomyces cerevisae é chamado de anaeróbio
facultativo, ou seja, quando se encontra em um ambiente em que
há pouca oferta de oxigênio, ele realizará respiração anaeróbia
(fermentação alcoólica) e produzirá gás carbônico e álcool etílico.
Quando esse fungo encontra-se em um ambiente onde há muita
oferta de oxigênio, ele fará a respiração aeróbia e não produzirá
álcool, formando água e gás carbônico (responsável por formar as
bolhas que inflam e tornam a massa mais macia).

OBJETIVOS
No experimento proposto a seguir, colocaremos a levedura em
contato com as soluções (1) açúcar e água e (2) sal e água, a fim de
observarmos em qual dessas condições o fungo se desenvolverá.

SUGESTÃO DE ABORDAGEM TEÓRICA PRÉVIA
S U M Á R I O
Sugere-se que, anterior à realização dessa atividade experimental,
seja apresentado aos alunos as etapas bioquímicas envolvidas na
fermentação alcóolica e na respiração aeróbica, bem como os produtos
gerados em cada um desses processos de obtenção de energia. A fim
de contextualizar o assunto com o cotidiano, pode ser discutido com os
discentes o quanto é comum o uso da fermentação na nossa sociedade.
Por exemplo: na produção de alimentos, como pães, iogurtes e queijos.
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É importante frizar que bactérias e fungos não são sempre prejudiciais à
saúde humana, como é apregoado pelo senso comum.

MATERIAIS
•

Um pacote de fermento biológico seco;

•

3 garrafas idênticas de refrigerante com volume de 250 ml;

•

3 Balões;

•

3 Copos;

•

Água;

•

Sal;

•

Açúcar;

•

Colher de sopa.

PROCEDIMENTOS
1.

Coloque o açucar, o sal e o fermento em cada um dos três
copos. Não se esqueça de identificar os copos com seus
respectivos conteúdos;

2.

Identifique uma garrafa com:
fermento+açúcar, (C) fermento.

3.

Adicione em cada garrafa três colheres de cada um dos
respectivos elementos da identificação.

S U M Á R I O

(A)

fermento+sal,

(B)
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4.

Adicione em cada garrafa aproximadamente 1/3 de sua
capacidade com água.

5.

Agite bem as garrafas até que as misturas fiquem homogêneas.

6.

Coloque um balão na abertura de cada garrafa e aguarde de 15
a 20 minutos.

RESULTADOS ESPERADOS
Depois de alguns minutos, será possível observar que apenas
a garrafa com a mistura fermento + açúcar estará com o balão
cheio de ar. Esse resultado é decorrente do consumo do açúcar pela
levedura, no processo de fermentação, produzindo como subproduto
o dióxido de carbono (CO2), o qual aumenta a pressão dentro do
recipiente, inflando o balão.

ILUSTRAÇÕES DO EXPERIMENTO
Figura 12.1.Resultado da fermentação, aumentado
o volume no recipiente ao centro

S U M Á R I O
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QUESTIONÁRIO DE VERIFICAÇÃO
DEAPRENDIZAGEM
1.

Qual tipo de fermentação foi realizada na aula prática? Porquê?

2.

Por que somente um dos balões inflou? Qual a razão dos demais
balões terem permanecidos murchos?

3.

Por que o fermento biológico é utilizado nas massas de pães?
Como a fermentação contribui com o aumento do volume do pão?

S U M Á R I O
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8

Verificando a absorção de CO2
e liberação de O2 nas plantas
Francisco Fernando Lins Bento

Cicera Edigesca Tavares de Matos

Francisco Fernando Lins Bento
Cicera Edigesca Tavares de Matos

Verificando a absorção
de CO2 e liberação
de O2 nas plantas
DOI: 10.31560/pimentacultural/2021.516.77-80

CONTEXTUALIZAÇÃO
Na atmosfera, átomos de oxigênio podem ser encontrados
em oxigênio molecular (O2), no dióxido de carbono (CO2), no ozônio
(O3) e no vapor de água (H2O). O oxigênio molecular representa
21% da atmosfera terrestre e é utilizado no processo de respiração.
A respiração celular é o processo inverso à fotossíntese, realizada
nas algas, plantas e alguns procariotos. Estes organismos utilizam o
dióxido de carbono e a água para a formação de glicose e liberam
oxigênio molecular para o ambiente. Na respiração celular ocorre o
processo inverso, onde a partir da glicose e do oxigênio molecular
são produzidos dióxido de carbono e água. É importante lembrar que
os átomos de oxigênios que compõem o oxigênio molecular utilizado
na respiração celular irão compor a molécula de água, na última etapa
da respiração celular – no final da cadeia transportadora de elétrons.

OBJETIVO
Demonstrar que as plantas absorvem dióxido de carbono e
liberam oxigênio, durante a fotossíntese.

S U M Á R I O

SUGESTÃO DE ABORDAGEM TEÓRICAPRÉVIA
Recomenda-se que, anterior a esta atividade prática, o estudante tenha conhecimento do processo de fixação de carbono realizado
pelas plantas e consequentemente liberação de oxigênio atmosférico.
A importância desse processo para a sobrevivência dos organismos
aeróbicos deve ser discutida. Nesse sentido, também deve ser mencionado aimportância da fotossintese para o surgimento dos organismos
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heterotróficos aeróbicos e a importância das plantas para o sequestro
de carbono da atmosfera, contribuindo com a redução do efeito estufa.

MATERIAIS
•

Folhas de árvores ou arbustos recém-coletadas;

•

Fósforos ou isqueiro;

•

Água;

•

Massa de modelar;

•

2 recipientes de vidro com tampade no mínimo 3 litros;

•

2 velas.

PROCEDIMENTOS

S U M Á R I O

1.

Use pedaços de massa de modelar para afixar as velas no fundo
dos dois recipientes de vidro. Coloque os dois recipientes ao ar
livre, expostos ao Sol, lado a lado. Coloque água nos frascos até
cobrir parte das velas;

2.

Em um dos recipientes, coloque as folhas recém-coletadas
até que cubram toda a superfície da água. Cuidado para não
amassar as folhas. Quanto maior o número de folhas, melhor
será o resultado do experimento.

3.

Acenda as duas velas ao mesmo tempo e feche hermeticamente
os recipientes de vidro simultaneamente.

4.

Observe o que acontece.
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RESULTADOS ESPERADOS
Após alguns instantes, as duas velas apagarão, pois em algum
momento todo oxigênio molecular contido no frasco será consumido
na reação de combustão. Contudo, a vela do recipiente contendo
as folhas deve apagar posterior à vela contida no recipiente sem as
folhas. No fraco com as folhas, o processo de fotossíntese consumirá
o dióxido de carbono liberado na queima da vela e disponibilizará
oxigênio para a vela queimar um pouco de tempo a mais.

QUESTIONÁRIO DE VERIFICAÇÃO
DEAPRENDIZAGEM
1.

O que você observou ao fechar os recipientescom as velas
acesas?

2.

Qual processo bioquímico justifica o observado?

3.

Qual a importancia das platas para a diminuição do aquecimento
global?

4.

O que você avalia de positivo e negativo na realização dessa
atividade prática?

S U M Á R I O
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Observação do fluxo de água nos
vazos condutores das plantas
Cicera Edigesca Tavares de Matos
Francisco Fernando Lins Bento

Cicera Edigesca Tavares de Matos
Francisco Fernando Lins Bento

Observação do fluxo
de água nos vazos
condutores das plantas
DOI: 10.31560/pimentacultural/2021.516.81-85

CONTEXTUALIZAÇÃO
Esse é um experimento de fácil execução, o qual permite
visualizar o processo de condução de fluidos pela planta. Isso ocorre
devido à pressão negativa exercida no interior dos vasos, levando ao
deslocamento de líquidos a partir das raízes até as partes superiores
das plantas - folhas e flores. Nem todas as plantas possuem sistema
condutor, mas aquelas chamadas de vasculares desenvolveram
ao longo da evolução tecidos especializados na condução de água
(xilema) e seiva (floema).

OBJETIVO
Verificar experimentalmente a condução de líquidos por
capilarização nos vazos condutores das plantas.

SUGESTÃO DE ABORDAGEM TEÓRICA PRÉVIA

S U M Á R I O

É indicado apresentar aos estudantes a importância da
condução da seiva elaborada, da água e dos nutrientes para a
nutrição vegetal, bem como para a eficiência no processo de
fotossíntese e consequente fixação de carbono pelas plantas. A
anatomia e fisiologia vegetal deve ser apresentada enfatizando a
organização e necessidade dos canais condutores nos vegetais.
Lembre-se de citar a importância dos tubos crivados, elementos de
vasos, traqueídes, células companheiras, fibras de esclerênquima e
células do parênquima no transporte pelo xilema e floema.
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MATERIAL
•

Rosas ou flores brancas;

•

Água;

•

2 Copos;

•

Tesoura;

•

Estilete;

•

2 Colheres de sopa;

•

2 corantes alimentícios. Por exemplo: azul brilhante FCF e
vermelho bordeaux.

PROCEDIMENTOS

S U M Á R I O

1.

Coloque água nos dois copos até a metade do volume.

2.

Acrescente entre 30 e 40 gotas de corante alimentício azul em um
copo e o corante vermelho no outro copo (as cores do corante
podem mudar dependendo do seu gosto, azul e vermelho são
as cores sugeridas). Misture bem.

3.

Com o estilete, corte o caule da flor escolhida de modo que essa
parte da planta possa ser posta no copo sem tombar.

4.

As flores podem ser colocadas em recipientes com uma única
cor, o que resultará em uma pigmentação de coloração uniforme
das pétalas, como também o seu caule pode ser dividido ao
meio, com estilete e cada metade pode ser embebida em um
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recipiente com cor diferente, o que resultara em uma flor com
pétalas de duas cores distintas na mesma flor.
5.

Aguarde. Em dias quentes, os resultados começam a aparecer
por volta de 10 minutos, após o início do experimento. As pétalas
começam a ser tingidas pela cor do corante de acordo com o
lado do caule pela qual é irrigada — azul ou vermelho.

6.

O resultado é nítido nas pétalas, mas também podem ser
observado nas folhas.

RECOMENDAÇÕES
Dentre as flores possíveis de serem utilizadas nesta atividade
estão: Chrysanthemumsp (crisântemo), Argyranthemumfrutescens
(Margarida-de-paris) e da Zantedeschiaaethiopica (Copo-de-leite).

RESULTADOS ESPERADOS
Espera-se que ao fim do experimento as pétalas das flores
brancas estejam na cor do corante ao qual seu caule toca.
S U M Á R I O

QUESTIONÁRIO DE VERIFICAÇÃO
DEAPRENDIZAGEM
1.

Quais estruturas permitiram a absorção da solução colorida pela
flor/rosa?
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2.

Qual a relação dos resultados encontrados nessa atividade com
o transporte de nutrientes realizado pelas plantas?

3.

Em sua opinião, por qual razão esperamos algumas horas para
observar os resultados do experimento?

4.

Você acredita que em dias quentes a mudança de coloração das
flores/rosa poderia ser visualizada mais rapidamente, quando
comparado com dias frios?Justifique.

S U M Á R I O
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pelas plantas
DOI: 10.31560/pimentacultural/2021.516.86-90

CONTEXTUALIZAÇÃO
A fotossíntese é o principal processo autotrófico encontrado na
natureza. É realizada pelos organismos que possuem clorofila como
plantas, alguns protistas, bactérias fotossintetizantes e cianobactérias.
Na fotossíntese, o gás carbônico (CO2) e a água (H20) são utilizados
para a síntese de hidratos de carbono. Nesse processo, há a formação
de oxigênio molecular (O2), o qual é liberado para o meio.

OBJETIVO
Vizualizar a formação de oxigênio no processo de fotossíntese.

SUGESTÃO DE ABORDAGEM TEÓRICAPRÉVIA
É indicado que o docente estimule os alunos a relembrarem os
substratos e produtos necessários para a ocorrência da fotossíntes.
Da mesma forma, a reação de decomposição do bicarbonato gerando
CO2 deve ser de conhecimento do educando.

S U M Á R I O

MATERIAIS
•

Água;

•

Folhas verdes frescas;

•

Beckers de 1000 ml;
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•

Bicarbonato de sódio;

•

Colher de sopa;

•

Funil;

•

Tubo de ensaio.

PROCEDIMENTOS
1.

Coloque no becker uma colher de sopa de bicarbonato de sódio
e misture até o bicarbonato de sódio ser totalmente dissolvido
na água, a fim de evitar que ele seja perceptível a olho nu, ou
que forme bolhas durante o experimento.

2.

No funil, coloque uma quantidade de folhas frescas verdes com
a ponta do caule para a parte mais fina do funil.

3.

Depois coloque o funil dentro do becker com a parte mais fina
virada para cima.

4.

Em seguida, preencha com água o becker até que todo o funil
esteja encoberto. Lembre-se de segurar o funil, pois ele pode se
mover devido ao movimento da água.

5.

Preencha completamente o tubo de ensaio com água, aperte o
polegar na sua abertura impedindo a entrada de ar e saida da
água e, mergulhe o tubo no becker. Certifique-se que as paredes
do tubo envolvem a extremidade fina do funil.

6.

Na sequência, leve o experimento ao sol e aguarde de 20 a
30minutos.

S U M Á R I O
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RESULTADOS ESPERADOS
Após certo tempo exposto à luz do sol, será possível observar
formação de bolhas no fundo do tubo de ensaio. Trata-se do oxigênio
produzido ao final do processo de fotossíntese das folhas.

ILUSTRAÇÕES DO PROCEDIMENTO PROPOSTO
Figura 15.1. Formação de oxigênio no processo de fotossíntese.

* Repare o espaço preenchido pelo gás oxigênio no fundo do tubo de ensaio.

S U M Á R I O

QUESTIONÁRIO DE VERIFICAÇÃO
DEAPRENDIZAGEM
1.

Qual a importância de se utilizar folhas verdes e frescas para a
realização dessa atividade prática?

2.

Qual o motivo de se acrescentar bicarbonato de sódio na água?
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3.

A intensidade dos raios solares pode influenciar na quantidade
de bolhas formadas?

4.

Quais conclusões você tira das observações realizadas nessa
aula?

S U M Á R I O
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Capítulo 11

Observando algas no
microscópio óptico
Ranielly Ferreira de Sousa

Thaynara Pereira de Almeida

Ranielly Ferreira de Sousa
Thaynara Pereira de Almeida

Observando algas
no microscópio óptico
DOI: 10.31560/pimentacultural/2021.516.91-96

CONTEXTUALIZAÇÃO
As algas são organismos encontrados em ambientes úmidos,
marinhos e de água doce. São organismos com espécies uni e multicelulares e, geralmente, apresentam parede celular contendo celulose.
Além disso, são autótrofas, realizam fotossíntese e estão envolvidas com
a produção de oxigênio que compõe a atmosfera. Tais organismos podem apresentar alternância de gerações. Reproduzem-se sexuadamente
- por divisão binária – e, sexuadamente pela fusão de gametas haplóides.

OBJETIVOS
Visualizar por meio do microscópio óptico a existência de
organismos unicelulares fotossintetizantes.

SUGESTÃO DE ABORDAGEM TEÓRICA PRÉVIA

S U M Á R I O

Sugere que antes da realização dessa atividade seja
apresentado ao discente as características taxonômicas presentes nos
organismos classificados como Protistas. A importância ecológica de
todos os Protistas e a organização celular também deve ser estudada,
previamente. Igualmente, no momento de realização desta atividade
prática, a importância das algas como produtoras de oxigênio
atmosférico, no sequestro de carbono e a importância econômica
destes organismos devem ser percebidas ao educando.
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MATERIAIS
•

Amostra de água com exemplares algas, coletada em açude ou
lago;

•

Lâminas e lamínulas para observação no microscópio;

•

Conta gotas;

•

Papel higiênico;

•

Microscópio óptico.

•

Caderno para registro.

PROCEDIMENTO

S U M Á R I O

1.

Com o auxílio do conta-gotas adicione uma gota da amostra de
água sobre a lâmina.

2.

Em seguida, cubra o preparado com lamínula e remova o excesso
de água além das bordas da lamínula com papel higiênico.

3.

Leve a lâmina recém preparada ao microscópio e observe as
algas nos aumentos de 50X, 100X e 400X.

4.

Faça a ilustração do observado em cada aumento.
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ILUSTRAÇÕES DO PROCEDIMENTO PROPOSTO
Figura 16.1. Materiais utilizados na aula prática de
observação de algas microscópicas

Figura 16.2. Preparação das lâminas para
observação de algas microscópicas

S U M Á R I O
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Figura 16.3. Imagem de uma Bacilariófita observa no
microscópio óptico. Aumento de 400 vezes.

Figura 16.4.Imagem de Euglenófitas observada no
microscópio óptico. Aumento de 400 vezes.

S U M Á R I O
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QUESTIONÁRIO DE VERIFICAÇÃO
DE APRENDIZAGEM
1.

A qual filo pertencem os organismos popularmente conhecidos
como algas microscópicas?

2.

De acordo com suas observações, é possível constatar que as
algas encontradas são unicelulares e/ou pluricelulares?

3.

Quais ambientes são adequados para a proliferação de algas?

4.

Qual a importância ecológica das algas?

S U M Á R I O
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Capítulo 12

Álbum seriado: angiospermas
Emanuel Evaristo de Sousa

Emanuel Evaristo de Sousa

Álbum seriado:

angiospermas
DOI: 10.31560/pimentacultural/2021.516.97-101

CONTEXTUALIZAÇÃO
As Angiospermas constituem o maior grupo de plantas da
atualidade. Registros fósseis sugerem que o surgimento e irradiação
destes organismos ocorreu no Cretáceo Inferior e, seu grande sucesso
evolutivo decorre do aparecimento de dois órgãos reprodutivos
exclusivos: a flor e o fruto. Diante da importância ecológica e econômica
das Angiospermas, é importante o desenvolvimento de metodologias
lúdicas e construtivistas, como o álbum seriado, para a efetivação do
conhecimento das características e funções destas plantas.

OBJETIVOS
Construir um álbum seriado com as espécies de Angiospermas
cultivadas nas mediações da escola.

SUGESTÃO DE ABORDAGEM TEÓRICA PRÉVIA

S U M Á R I O

É indicado que anterior à execução dessa atividade didática os
alunos tenham conhecimento da morfologia dos órgãos vegetativos
(raiz, caule e folhas) e reprodutivos (flor, fruto e sementes) das
Angiospermas. Durante a apresentação destes temas aos alunos,
recomenda-se a exposição de materiais botânicos na sala de aula,
por exemplo: folhas, flores e frutos. Dessa forma, será mais fácil
a compreensão da diversidade morfológica e fisiológica destes
constituintes nos vegetais. A utilização de exemplares de plantas que
fazem parte do cotidiano dos alunos, a título de ilustração também
tornará o aprendizado interessante e motivador.
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MATERIAIS
•

Amostras de material botânico vegetativo e reprodutivo;

•

Tesoura de poda;

•

Cartolinas;

•

Grampeador;

•

Papel A4;

•

Cola Branca;

•

Caneta esferográfica azul ou preta.

PROCEDIMENTO
1.

Colete com a tesoura de poda amostras de material botânico,
de preferência com partes as reprodutivas.

2.

Fixe cada amostra, por meio da cola branca, em uma cartolina
branca.

3.

Para cada exemplar de planta coletado utilize a metade de
uma folha A4 para construir uma tabela onde deverão constar
informações sobre a espécie coletada, bem como aspectos
morfológicos, nome científico, nome popular e informações
sobre sua importância econômica e ecológica.

4.

Por fim, quando todo o material estiver pronto utilize um
grampeador para unir todas as páginas do álbum e, se preferir,
use mais duas cartolinas para produzir uma capa.

S U M Á R I O
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ILUSTRAÇÕES DO PROCEDIMENTO PROPOSTO
Figura 17.1. Coleta das amostras de material botânico.

Figura 17.2. Elaboração dos álbuns seriados em sala de aula.

S U M Á R I O
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Figura 17.3. Álbum seriado finalizado.

QUESTIONÁRIO DE VERIFICAÇÃO
DE APRENDIZAGEM

S U M Á R I O

1.

Quais são os órgãos vegetativos das Angiospermas? Cite as
principais funções de cada um.

2.

Qual novidade evolutiva é exclusiva e caracteriza as
Angiospermas? Qual a importância dessa estrutura para o
sucesso evolutivo desse grupo de plantas?

3.

Qual peça floral é, na maioria das vezes, responsável por atrair
animais polinizadores? Quais benefícios estes animais trazem
às plantas?
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Capítulo 13

Simulando a síntese proteica
Maria Helena Pinto Gonçalves

Maria Helena Pinto Gonçalves

Simulando
a síntese
proteica
DOI: 10.31560/pimentacultural/2021.516.102-108

CONTEXTUALIZAÇÃO
A síntese de proteínas é o mecanismo pelo qual moléculas de
RNA - sintetizadas a partir do DNA - e os ribossomos levarão à formação
de cadeias polipeptídicas. A sequência de aminoácidos presente
no polipeptídeo é denominada estrutura primária e determinará a
estrutura tridimensional final da proteína, após interações moleculares
entre as cadeias laterais dos aminoácidos (estrutura secundária e
terciária) e, com a interação com outras sequências polipeptídicas,
quando for o caso (estrutura quaternária). Entender a síntese proteica
é fundamental para compreender como a informação contida no DNA
se manifesta fenotipicamente, controlando o metabolismo e formando
as partes estruturais que compõem as células.

OBJETIVOS
Facilitar a compreensão do processo de tradução gênica por
meio da simulação dos mecanismos que acarretam no encadeamento
dos aminoácidos na proteína, de acordo com a sequência de
nucleotídeos presentes no RNA mensageiro.

S U M Á R I O

SUGESTÃO DE ABORDAGEM TEÓRICA PRÉVIA
É indicado que, antes da aplicação da atividade didática, os
alunos tenham conhecimento dos seguintes temas: (1) estrutura do
DNA e (2) transcrição. Também é recomendável que o professor
realize uma aula expositiva demonstrando o mecanismo de tradução,
com todas as macromoléculas envolvidas. Essa atividade tem a
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finalidade de reforçar o conhecimento do processo de tradução da
informação genética, ilustrando o mecanismo que garante a fidelidade
na tradução e a correspondência entre os códons e os aminoácidos
na cadeia polipeptídica formada.

MATERIAIS
•

Tesoura;

•

Folhas de E.V.A. de diferentes cores;

•

Caneta hidrocor preta;

•

Régua;

•

Adesivos (para unir as peças).

PROCEDIMENTO

S U M Á R I O

O jogo de simulação da síntese proteica pode ser confeccionado
pelo professor previamente, ou pela classe. É importante ressaltar
que a montagem das peças do jogo pelos alunos pode gerar uma
familiaridade com as macromoléculas envolvidas na síntese de
proteínas, facilitando as próximas etapas da atividade.
Cole os moldes propostos por Amabis e Martho (2016) ilustrados nas Figuras 1 e 2 - em folhas de EVA de diferentes cores
respeitando a seguinte organização:
•

11 RNA transportadores com anticódons: peças de diferentes
encaixes que se unirão com aminoácidos específicos;
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•

11 aminoácidos (correspondentes aos 11 RNA transportadores);

•

1 ribossomo: peça com o formato clássico encontrado nos livros
didáticos.

•

1 RNA mensageiro: tira contendo várias trincas de bases nitrogenadas (devem ser complementares aos RNA transportadores);

•

1 proteína fator de liberação.

DICAS:
•

Certifique-se de usar EVAs de diferentes cores para cada tipo de
peça, o que facilitará a identificação destas últimas e tornará o
jogo esteticamente mais interessante.

•

Deverá ser colocado um adesivo na parte traseira de todas as
peças para que possa ser possível prender as peças umas às
outras durante a realização do jogo.

•

Durante a aplicação do jogo, é importante que os alunos tenham
em mãos a tabela de codificação genética para que possam
relacionar cada RNA transportador com seu aminoácido
correspondente.
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Figura 18.1. Modelo do ribossomo, RNA mensageiro e aminoácidos
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Fonte: AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R.Biologia
moderna. 1. ed. Moderna: São Paulo, 2016.
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Figura 18.2. Modelo dos RNA transportadores
correspondentes ao RNA mensageiro da figura 18.1
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Fonte: AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. Biologia
moderna. 1. ed. Moderna: São Paulo, 2016.
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ILUSTRAÇÕES DO PROCEDIMENTO PROPOSTO
Figura 18.3. Peças do jogo da Tradução Gênica.

QUESTIONÁRIO DE VERIFICAÇÃO
DE APRENDIZAGEM
1.

Descreva, com suas palavras, as etapas da Tradução Gênica.

2.

Como um ribossomo consegue reconhecer, na fita de RNA
mensageiro, os locais de início e de término da Tradução Gênica?

3.

Em quais compartimentos celulares ocorre a síntese proteica
em células procariontes? E em células eucariontes?
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