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“Num mundo repleto pelos produtos da indagação científica, a alfabetização 
científica converteu-se numa necessidade para todos: todos necessitamos de 
utilizar a informação científica para realizar opções que se nos deparam a cada 
dia; todos necessitamos de ser capazes de participar em discussões públicas 
sobre assuntos importantes que se relacionam com a ciência e a tecnologia; e 
todos merecemos compartilhar a emoção e a realização pessoal que pode 
produzir a compreensão do mundo natural”. (Fourez, 1997). 
O conhecimento em Microbiologia pode ser um agente determinante na 
mudança essencial à educação científica: micróbios e processos microbianos 
estão presentes em ínumeros produtos de utilização quotidiana e dominam 
praticamente todos os ambientes. É fácil transitar da experiência quotidiana 
para o domínio científico quando falamos de Microbiologia. Esta proximidade, 
faz com que a Microbiologia constitua um bom agente de mudança na atitude 
do público em geral em relação à ciência, nomeadamente no que diz respeito 
às Ciências da Vida. Assim, pretende-se contribuir para a divulgação da 
importância do mundo invisível dos micróbios e para a literacia científica dos 
cidadãos no sentido de proporcionar uma participação activa em decisões 
actuais no âmbito da Microbiologia. 
A proposta em apresentação foi concebida no sentido de permitir uma 
adaptação a ambientes formais e informais de ensino. Apresenta um suporte 
electrónico na esperança de poder divulgar a importância dos micróbios a uma 
maior audiência. Construiu-se aquilo que pretende vir a ser base de um 
espaço de divulgação da Microbiologia na internet. O objectivo é que qualquer 
pessoa que o visite possa ficar a saber de uma forma muito simples e 
acessível o que é a Microbiologia, qual a sua importância, qual a sua influência 
no quotidiano humano.  
O sítio encontra-se dividido em três campos principais:  
mini-curso – Trata-se de uma apresentação muito simples na qual é suposto 
que qualquer pessoa não literada em ciências  perceba em linhas gerais o que 
é a Microbiologia 
cozinha vs laboratório – Esta área pretende desafiar qualquer pessoa a fazer 
Microbiologia na cozinha de sua casa. Esta secção.permite, por um lado 
conhecer alguns materiais e métodos usuais nos laboratórios de microbiologia 
e, por outro lado, apresentar alternativas domésticas para alguns materiais. 
actividades - . As doze actividades propostas neste sítio são o cerne desta 
proposta de divulgação da Microbiologia. O convite que esta secção endereça 
a cada pessoa que a visita é experimentar Microbiologia e aprender 
Microbiologia com experiência simples que muitas vezes recorrem a metriais 
do quotidiano humano. 
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abstract 

 
“In a world full of scientific questions the scientific alphabetization has been 
converted on a need to everyone: everybody needs to use scientific information 
to make choices everyday; we all need to be able to take part on public 
discussions about important themes related with science and technology and 
we all deserve to share the emotion and fulfillment that the comprehension of 
natural world can give” (Fourez, 1997) 
The Knowledge in Microbiology can be a determinant agent on an essential 
change to scientific education: microbes are present in lots of products that are 
used everyday and they rule all environments. In Microbiology it’s easy to pass 
from everyday experience to scientific domain. This proximity makes the 
Microbiology a good agent to change people’s attitudes about science 
specifically life sciences. Communicating the importance of the invisible world 
of microbes can help to improve scientific literacy of citizens allowing them to 
make part of actual decisions related with Microbiology.  
This proposal was constructed in order to be applied to formal and informal 
learning contexts. The basis is an internet site hoping to communicate 
microbe’s importance to a major audience. Any person that visits the site can 
learn on a very simple way what is Microbiology why is it important and how it 
influences human life. That’s the major goal of this work.  
The site is divided on three fields:  
Mini-course – a very simple presentation about what is Microbiology that can 
be understood by any person incuding those who never have studied sciences  
Kitchen vs lab – This section is a challenge to make Microbiology on a kitchen. 
It’s possible to learn the most common microbiology lab materials and 
introduce some domestic options that substitute the lab ones. 
Activities – the twelve activities presented are the center of this Microbiology 
communication proposal. This area invites everyone to experiment and learn 
Microbiology making some easy activities with very simple materials . 
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INTRODUÇÃO 

 

Literacia científica 

“Num mundo repleto pelos produtos da indagação científica, a alfabetização 

científica converteu-se numa necessidade para todos: todos necessitamos de 

utilizar a informação científica para realizar opções que se nos deparam a cada 

dia; todos necessitamos de ser capazes de participar em discussões públicas 

sobre assuntos importantes que se relacionam com a ciência e a tecnologia; e 

todos merecemos compartilhar a emoção e a realização pessoal que pode 

produzir a compreensão do mundo natural”. (Fourez, 1997). 

“Para que um país esteja em condições de satisfazer as necessidades 

fundamentais da sua população, o ensino das ciências e da tecnologia é um 

imperativo estratégico. Como parte dessa educação científica e tecnológica, os 

estudantes deveriam aprender a resolver problemas concretos e a satisfazer as 

necessidades da sociedade, utilizando as suas competências e conhecimentos 

científicos e tecnológicos”. E acrescenta-se: “Hoje, mais do que nunca, é 

necessário fomentar e difundir a alfabetização científica em todas as culturas e 

em todos os sectores da sociedade,... a fim de melhorar a participação dos 

cidadãos na tomada de decisões relativas à aplicação dos novos conhecimentos”. 

(Conferência Mundial sobre a Ciência, Budapeste, 1999). 

O Plano de Acção Ciência e Sociedade da União Europeia (2002) refere: “No 

limiar do século XXI, quando a integração económica de uma União Europeia em 

fase de alargamento se tornou uma realidade tangível graças à introdução do 

euro, a nossa sociedade enfrenta o desafio da sua inserção num mundo agitado 

por diversas turbulências de ordem económica e política. 

Muitos são os exemplos que demonstram que o conhecimento e, 

designadamente, a ciência, a tecnologia e a inovação são necessários para 

enfrentar este desafio. Os progressos científicos e tecnológicos diários permitem 

inovações essenciais para a qualidade de vida e para a nossa competitividade 

mundial e, por outro lado, a cooperação científica constitui muitas vezes um 

elemento importante no diálogo com os países terceiros. 
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Determinados indicadores revelam todavia que existe actualmente um 

desfasamento entre este potencial imenso de realização e as necessidades e 

aspirações dos cidadãos europeus, nomeadadamente a paz entre os povos, o 

emprego, a segurança ou o desenvolvimento sustentável do planeta. O inquérito 

Eurobarómetro de Outubro de 2001 sobre as atitudes dos europeus face à ciência 

revela um panorama contrastado, onde se confundem confiança, esperança, 

como, por vezes também, ausência de interesse pelas actividades científicas ou 

mesmo medo em relação a algumas das suas consequências. 

Assim, 80% dos europeus pensam que a ciência permitirá um dia erradicar 

doenças como o cancro ou a sida e os cientistas gozam de um nível de confiança 

elevado, a ponto de 72% das pessoas sondadas neste inquérito desejarem que a 

classe política baseie mais as suas opções nos pareceres dos peritos. Porém, 

não obstante estas expectativas e este capital de confiança, o mesmo inquérito 

revela que os cidadãos europeus nem sempre têm uma percepção muito positiva 

da ciência e da tecnologia e que determinadas faixas da população permanecem 

actualmente à margem da ciência. 

A promoção da educação e cultura científica na Europa e a elaboração de 

políticas científicas mais próximas dos cidadãos são objectivos da estratégia 

desta Comissão. Os cidadãos devem familiarizar-se mais com a ciência e a 

tecnologia. Nesta perspectiva, será essencial reforçar a presença da ciência e da 

tecnologia no panorama mediático e pedagógico europeu e favorecer o diálogo 

entre ciência e sociedade. 

Numa sociedade do conhecimento, a governança democrática deve garantir que 

os cidadãos disponham dos meios necessários para participar, com pleno 

conhecimento de causa, na escolha das opções oferecidas por um progresso 

científico e tecnológico responsável.” 

 

A Microbiologia na literacia científica 

Os microrganismos condicionam toda a vida na Terra. Alguns micróbios causam 

doenças enquanto outros são absolutamente inofensivos. Estas formas de vida 

minúsculas, apresentam importância biológica, económica e social, sendo, por 



 3 

isso, importante incluir a Microbiologia na educação científica de todos os 

cidadãos. 

 

Os Micróbios na Sociedade 

“Os germes, conhecidos pelos cientistas como micróbios (ou microrganismos, por 

aqueles que nunca utilizam uma palavra pequena, sempre que existe uma outra 

mais comprida) são, na sua maioria, invisíveis e habitam todos os lugares da 

Terra. (...) Onde quer que exista vida terrestre, há-de sempre haver micróbios. E, 

por outro lado, as condições mais extremas que os micróbios toleram, 

representam os limites dentro dos quais a vida existe, tal como nós a 

conhecemos.” (John Postgate, 2002) 

 

As doenças 

Os micróbios causam doenças ao homem, aos outros animais, às plantas e uns 

aos outros. É claro que não são a causa de todas as doenças conhecidas. 

Algumas, são causadas por organismos mais complexos (um animal platelminte, 

por exemplo); outras como o cancro do pulmão, têm origens ambientais (por 

exemplo, o fumo do tabaco); ainda outras como a hemofilia, são hereditárias: 

devidas a defeitos genéticos característicos de certas famílias. Mas os micróbios 

são os causadores da maioria dos nossos mais comuns padecimentos, e também 

da maior parte das doenças graves.  

A quimioterapia, por sua vez, permite aumentar as defesas naturais contra as 

infecções antimicrobianas. Desde tempos imemoriais que existe a crença de que 

há determinadas substâncias que podem curar algumas doenças. O efeito 

benéfico de alguns extractos de ervas, de conchas de ostras esmagadas e de 

algumas bebidas alcoólicas sobre a febre e outras perturbações, embora muitas 

vezes imaginário, faz parte de uma forte tradição da medicina popular que ainda 

hoje perdura. Os livros de cozinha dos séculos XVII e XVIII tinham tantas receitas 

de mezinhas para tratar doenças, como de pratos gastronómicos.  

Só nestes séculos passou a ser largamente aceite a teoria de que certas doenças 

eram provocadas por germes; a química orgânica e estrutural estava a 

desenvolver-se a uma velocidade incrível e estavam lançadas as bases para o 
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aparecimento da quimioterapia, a ciência que permite controlar a doença através 

de substâncias químicas específicas. O alemão Paul Ehrlich foi, provavelmente, o 

pai da quimioterapia: a sua descoberta mais espectacular, em 1910, foi a droga 

Salvarsan, ou Ehrlich 606, que mostrou ser muito eficaz no combate à sífilis. 

O grande avanço seguinte na quimioterapia, que, na realidade representou um 

passo atrás em relação aos princípios dos anos 30, ocorreu de uma maneira 

completamente diferente. A maioria das pessoas está familiarizada com a história 

da penicilina: de como Fleming a descobriu quando um fungo conseguiu crescer 

numa cultura de micrococos e começou a inibir o crescimento destas colónias; de 

como ele tentou isolar o princípio activo, falhou e acabou por desistir; de como 

Chain, um refugiado a trabalhar em Oxford, pegou no problema e conseguiu fazer 

a extracção do composto; de como este se revelou extraordinariamente activo, 

muito mais do que qualquer fármaco até aí conhecido. 

A descoberta, o desenvolvimento e o sucesso da penicilina provocaram uma 

explosão na actividade de investigação por parte da indústria farmacêutica: 

dezenas de milhares de fungos, de actinomicetes e doutras bactérias e até 

mesmo de algas, foram testados para pesquisar a sua actividade antimicrobiana. 

Durante os últimos cinquenta anos, bastante mais de uma centena de antibióticos 

entraram na prática médica quotidiana. 

Hoje em dia é impossível referenciar antibióticos sem discutir a resistência que os 

micróbios podem apresentar a tais fármacos. Os micróbios podem adaptar-se a 

certas substâncias, como as sulfamidas e os antibióticos, desde que estas se 

encontrem em baixas concentrações: algumas variantes, chamadas mutantes, 

surgem espontâneamente e não são afectados pelo agente anti-microbiano. Por 

isso, quando se utilizam estes medicamentos é importante fornecer uma dose tão 

elevada quanto o doente consiga tolerar, e manter um nível igualmente elevado 

durante todo o tratamento. Existe um segundo processo pelo qual os micróbios 

podem vir a adquirir resistência aos antibióticos: isso pode suceder, por vezes, 

devido à transferência de genes a partir de outros organismos naturalmente 

resistentes. Através da transferência de genes, os micróbios podem por vezes 

adquirir resistência a mais que uma substância antimicrobiana ao mesmo tempo. 

Se um doente tem uma recaída, ou desenvolve uma nova infecção após o 
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tratamento com uma determinada droga antimicrobiana, então deverá ser-lhe 

administrado um fármaco completamente diferente, não vá acontecer que os 

novos agentes infecciosos sejam também resistentes à primeira droga usada. 

Sempre que possível, deve utilizar-se a nova droga contra a qual não se conheça 

resistência microbiana associada à da primeira. Hoje em dia os médicos usam, 

sempre que possível, um “cocktail” de drogas, uma vez que a probabilidade dos 

micróbios se tornarem resistentes a todas elas é geralmente muito menor que a 

possibilidade de aparecimento de resistência apenas a uma delas. 

 

A alimentação 

Poucas pessoas desconhecem que a cerveja, o vinho, o queijo e outros 

alimentos, são produzidos pela acção de micróbios; ainda menos pessoas 

desconhecerão que a comida se estraga também pela acção de micróbios. 

Os lactobacilos são os habitantes normais do leite não pasteurizado. O iogurte é 

tradicionalmente preparado deixando que o Lactobacillus bulgaricus fermente o 

açúcar do leite (a lactose) a ácido láctico; isto leva a que o leite coalhe e crie um 

ambiente desfavorável ao crescimento de muitas bactérias patogénicas; outra 

bactéria láctica, Streptococcus thermophilus, confere um sabor característico a 

nata. O produto é um alimento saudável. 

Uma das mais importantes utilizações dos micróbios na indústria alimentar é o 

fabrico do pão. A convencional massa de pão é uma massa espessa de farinha 

de trigo em água, à qual é adicionada a levedura. Durante algumas horas a 

massa é deixada a levedar, as leveduras fermentam os açúcares existentes na 

massa, e o dióxido de carbono formado origina pequenos alvéolos, que tornam o 

pão mais leve quando é cozido. 

A palavra vinagre significa o tradicional “vinho agre” (vinho azedo), preparado pela 

acção das bactérias acéticas sobre o vinho (Acetobacter e Acetomonas).  

Alguns componentes dos alimentos – as substâncias lenhosas, por exemplo – 

não são facilmente degradadas pelas enzimas digestivas e é aí que os micróbios 

aparecem. Os ruminantes, como as ovelhas e as vacas, têm um estômago 

primário (chamado rúmen) no qual a erva, que é praticamente o único alimento 

que eles comem, vai sendo lentamente decomposta. O rúmen é uma espécie de 
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cultura contínua de micróbios, incluindo protozoários e bactérias, que, em 

conjunto, utilizam o amido e celulose da erva, daí resultando ácidos gordos, 

metano e CO2. 

Os carnívoros e os omnívoros como o homem são, obviamente, menos 

dependentes dos micróbios. E isto, porque são capazes de comer carne de vaca 

e de carneiro, contornando deste modo o problema da conversão do carbono da 

celulose e do amido, no carbono das suas proteínas. Apesar de eles ingerirem 

substâncias vegetais, o principal componente destes, a celulose, é excretada na 

sua quase totalidade. Apesar de tudo, a boca e o intestino delgados dos homens 

e de outros animais, são também microcosmos microbianos. O homem, por 

exemplo, vive entre duas culturas contínuas: a da boca e a do cólon.  

Há que dizer que as bactérias normalmente existentes nos intestinos são 

benéficas, porque, ao metabolizarem, sintetizam várias substâncias que são de 

valor inestimável para nós. É o caso dos membros do grupo das vitaminas B. 

 

A agricultura 

As principais matérias-primas da agricultura (solo e adubo) são ou produtos 

microbianos, ou substitutos de produtos microbianos. Por este motivo, têm-se 

escrito muitos livros sobre a importância dos micróbios na agricultura, o seu efeito 

na estrutura e fertilidade do solo e o seu papel na decomposição e reciclagem da 

matéria vegetal. 

A importância das bactérias fixadoras do azoto é indiscutível na agricultura. Por 

outro lado, exemplos evidentes de doenças em animais que utilizamos na nossa 

alimentação alertam-nos para a importância do estudo destes micróbios também 

no âmbito da agricultura. 

 

As matérias-primas 

Apesar da actual produção maciça de bebidas e de alimentos fermentados, de 

antibióticos, vitaminas e produtos químicos, levada a cabo pela valiosa acção dos 

micróbios, a verdade é que os produtos microbianos de maior importância para a 

humanidade já são conhecidos há milhões de anos. 
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A maior importância dos micróbios na indústria é a de que, ao longo das eras 

geológicas, eles foram fornecendo à humanidade várias reservas concentradas 

de substâncias industrialmente importantes. Os micróbios estiveram ligados à 

génese de dois combustíveis fósseis e foram responsáveis pela decomposição de 

muitos minerais importantes. Tem-se desenvolvido uma ciência à volta do estudo 

da acção dos micróbios na formação e no tratamento dos combustíveis e dos 

recursos minerais, chamada geomicrobiologia. 

Consideremos o caso do carvão, o combustível que esteve na base da revolução 

industrial. A génese do carvão é bem conhecida: há cerca de 300 milhões de 

anos, num período chamado Carbónico, surgiram imensas florestas, formadas por 

plantas do tipo dos actuais musgos e fetos, mas de dimensões gigantescas. O 

ambiente era quente e húmido, existiam muitos pântanos e turfeiras e, à medida 

que a vegetação morria e entrava em decomposição, ia ocorrendo uma espécie 

de compostagem levada a cabo por bactérias putrefactoras e metanogénicas. 

Estas levavam a cabo uma respiração anaeróbia, com a formação de metano – o 

gás dos pântanos. Entretanto, os restos das plantas iam sendo convertidos em 

materiais de composição química bastante indeterminada, denominados ácidos 

húmicos. Ainda hoje este processo tem lugar: o produto desta decomposição, 

quando seco, é a turfa, um combustível importante. A turfa é um dos primeiros 

estádios de formação do carvão. Ao longo dos milénios subsequentes esta foi 

sendo coberta por rochas e areias, e à medida que a pressão aumentava, foram-

se obtendo outros produtos como a lenhite, a hulha e, finalmente um carvão muito 

puro denominado antracite. À medida que este processo ocorria produzia-se 

metano. Este gás é o principal componente do gás natural, o qual se tornou uma 

cada vez mais importante fonte de energia no final do séc.XX.  

O terceiro dos principais combustíveis fósseis de que o homem dispõe é o 

petróleo, designação genérica que engloba o combustível fóssil tal e qual 

(petróleo bruto) e os produtos da sua destilação. Se a responsabilidade das 

bactérias na formação do petróleo não está confirmada, há no entanto poucas 

dúvidas sobre o seu papel na coalescência dos jazigos desse mesmo petróleo. 

Uma grande parte do petróleo nos jazigos é absorvido pela rocha – chamada xisto 

betuminoso – e essa rocha é constituída, em grande parte, por sulfato de cálcio. 



 8 

Na Universidade da Califórnia mostrou-se, claramente, que as bactérias 

sulfatorredutoras, quando se desenvolvem na presença de xisto betuminoso 

levam a que o óleo absorvido seja libertado da rocha e que coalesça na forma de 

gotas. 

 

A indústria 

Os micróbios são utilizados na produção industrial de muitas substâncias que, por 

um motivo ou por outro, são difíceis de produzir industrialmente por processos 

químicos. É o caso do ácido cítrico, muito utilizado em bebidas não alcoólicas, do 

ácido fumárico e do ácido itacónico, muito utilizados na indústria dos plásticos, do 

ácido hialurónico, muito utilizado em cosméticos etc. 

O exemplo clássico da utilização dos micróbios para produzir qualquer coisa que 

não se consegue obter por outra via é, evidentemente, o da indústria dos 

antibióticos. Alguns são extraordinariamente activos: a penicilina é ainda um dos 

medicamentos mais usados contra as bactérias que lhe são sensíveis. 

Os micróbios são ainda utilizados industrialmente na produção de algumas 

vitaminas. 

 

A biotecnologia 

A biotecnologia dificilmente existiria sem micróbios. Os plasmídeos, em virtude de 

terem mobilidade, podem ser trocados entre estirpes, espécies ou mesmo entre 

géneros de bactérias permitindo a estas, em caso de emergência, o acesso fácil 

aos genes umas das outras, o que não é vulgar nos outros seres vivos. Isto torna 

os plasmídeos muito importantes para a biotecnologia: algumas das suas 

propriedades são potencialmente úteis ao homem e, para além disto, os cientistas 

podem, hoje, modificar e explorar os plasmídeos de modo a alterar, em seu 

proveito, a genética dos micróbios e de outros organismos. 

O primeiro produto da engenharia genética demorou cerca de uma década a estar 

comercialmente disponível: a insulina humana. Outros produtos de interesse 

clínico, e que têm vindo a ser produzidos através da engenharia genética sobre os 

micróbios, são a hormona do crescimento da hipófise, essencial para o tratamento 

do nanismo hipofisário e ainda algumas outras hormonas. Os interferões, 
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substâncias envolvidas na imunidade, podem ser obtidos deste modo, e têm um 

grande interesse devido ao seu potencial valor no tratamento de doenças virais e 

de alguns tipos de cancro. 

É possível que as doenças genéticas simples venham a ter cura, ou pelo menos 

venham a poder ser atenuadas, estando já a ser feitas tentativas nesse sentido. A 

fibrose quística é disso um exemplo. 

A engenharia genética tem sido outra via para a produção de vacinas. Clonar 

genes antigénicos de micróbios patogénicos em micróbios inofensivos, e usar 

estes para depois provocar a imunidade aos micróbios patogénicos, é um novo e 

aparentemente eficiente processo para obter vacinas com baixos riscos. 

A capacidade dos biotecnólogos para clonar genes de plantas ou de animais em 

micróbios e fazer com que estes expressem esses genes, ou clonar genes de 

micróbios e fazê-los expressarem-se em organismos superiores, já levou à 

obtenção de produtos úteis e comercializáveis. O passo seguinte foi, obviamente, 

clonar genes de plantas ou de animais em micróbios e transferi-los novamente 

para as plantas ou os animais, e esta abordagem veio recentemente abrir novas 

perspectivas. Alguns genes de inúmeras e complexas substâncias de origem 

animal e com potencial médico – proteínas, hormonas, enzimas, antigénios – têm 

sido clonados e expressos em ratos de laboratório. A transferência do gene para 

a zona certa do genoma do animal é ainda um processo aleatório e difícil; apesar 

disso, estes produtos encontram-se em ensaios clínicos desde o fim dos anos 90. 

Num futuro um pouco mais distante, a cultura de tecidos e as secreções dos 

mamíferos podem bem vir a ser substituídos como fontes de clones biológicos, 

por organismos que sejam mais fáceis para um subsequente fraccionamento: as 

plantas. 

Num campo completamente distinto, a biotecnologia e o estudo do DNA permite, 

por exemplo, efectuar testes de paternidade. Há indicações de que a manipulação 

genética pode ser espectacularmente útil para o trabalho judicial e policial. 

 

Decomposição e poluição 

Os microrganismos do solo, da água, dos sistemas de esgoto e das lixeiras 

transformam os resíduos da sociedade humana, convertendo-os em substâncias 



 10 

que podem ser reutilizadas, ou que, pelo menos, serão inócuas. É aqui que os 

micróbios prestam um valioso serviço à humanidade; o que seria do mundo se a 

madeira não apodrecesse, se os cadáveres não se decompusessem, se os 

resíduos vegetais pemanecessem onde estão, etc. 

 

Eliminação e tratamento de resíduos 

O exemplo mais importante dum processo de tratamento microbiológico é o 

tratamento de esgotos. Estes representam muitas toneladas de matéria orgânica; 

antes de serem descarregados nos rios e no mar, tem de lhes ser feita alguma 

coisa, uma vez que iriam provocar uma poluição inimaginável quando os 

micróbios aquáticos reciclassem o seu carbono, azoto, enxofre e fósforo etc. Com 

efeito, o que uma estação de tratamento de esgotos faz, é permitir que estes 

processos ocorram em condições controladas, de modo a que a água seja 

purificada e os componentes sólidos dos esgotos se tornem inócuos. 

 

A proposta de divulgação da Microbiologia 

Os micróbios apresentam então uma influência preponderante na sociedade. São 

causadores de algumas doenças da mesma forma que são a cura para muitas 

outras; são muito importantes na alimentação humana, desde a agricultura à 

transformação de alimentos; ao nível industrial são importantes desde o 

fornecimento de matérias-primas e nalguns casos, essenciais à obtenção dos 

produtos finais; são estes seres que permitem a vida na Terra ao proporcionarem 

a reciclagem de matéria e resíduos.  

Todos os aspectos já abordados anteriormente tornam evidente que o 

conhecimento em Microbiologia pode ser um agente determinante na mudança 

essencial à educação científica: micróbios e processos microbianos estão 

presentes em inúmeros produtos de utilização quotidiana e dominam 

praticamente todos os ambientes. É fácil transitar da experiência quotidiana para 

o domínio científico quando falamos de Microbiologia. 

Esta proximidade entre factos do quotidiano e conhecimento microbiológico, faz 

com que a Microbiologia constitua um bom agente de mudança na atitude do 
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público em geral em relação à ciência, nomeadamente no que diz respeito às 

ciências da vida. 

Na consulta bibliográfica foi possível constatar a importância da Microbiologia na 

sociedade actual, no entanto, a pesquisa relativa à divulgação desta ciência em 

Portugal revelou-se difícil e pouco proveitosa. Este foi mais um factor que 

contribuiu para a selecção deste tema para divulgar ciência. 

Após ter sido considerada a pertinência de divulgar a Microbiologia, o objectivo 

fulcral desta dissertação foi construir uma proposta de divulgação desta ciência.  

Assim, pretende-se contribuir para a divulgação da importância do mundo invisível 

dos micróbios e para a literacia científica dos cidadãos no sentido de promover a 

participação activa em decisões actuais no âmbito da Microbiologia. 

A proposta em apresentação foi concebida no sentido de permitir uma adaptação 

a ambientes formais e informais de ensino e apresenta um suporte electrónico na 

esperança de poder divulgar a importância dos micróbios a uma maior audiência. 

Construiu-se aquilo que pretende vir a ser base de um espaço de divulgação da 

Microbiologia na internet. O objectivo é que qualquer pessoa que o visite possa 

ficar a saber de uma forma muito simples e acessível o que é a Microbiologia, 

qual a sua importância, qual a sua influência no quotidiano humano.  

O sítio encontra-se dividido em três campos principais: mini-curso, cozinha vs 

laboratório e actividades. 

 

Mini-curso 

Trata-se de uma apresentação muito simples na qual é suposto que qualquer 

pessoa não literada em ciências perceba em linhas gerais o que é a 

Microbiologia. Tenta-se dar resposta a questões muito simples: O que são 

micróbios? Qual o seu tamanho? Como são as suas células? Quando 

apareceram? O que comem? Onde vivem? O mini-curso foi construído num 

suporte infomático que contem ligações para outras fontes de informação. 

Concede-se ao visitante a capacidade de decidir a profundidade com que fica a 

conhecer os temas, de acordo com os seus interesses pessoais. Por exemplo, só 

fica a saber as características de uma célula procariótica se lhe interessar; pode 
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conhecer as características principais dos fungos mas não ser de seu interesse 

conhecer as principais características das bactérias.  

Nesta área do sítio, tal como nas restantes, tentou-se utilizar uma linguagem 

bastante acessível procurando aproximar o máximo possível o tema apresentado 

do quotidiano humano. 

 

Cozinha vs laboratório 

Esta área pretende desafiar qualquer pessoa a fazer Microbiologia na cozinha de 

sua casa. No sentido de facilitar essa tarefa, surgiu esta secção. Permite, por um 

lado conhecer alguns materiais e métodos usuais nos laboratórios de 

microbiologia e, por outro lado, apresentar alternativas domésticas para alguns 

materiais. Durante esta consulta, pretende-se que o visitante desmistifique a ideia 

muito disseminada de que os materiais usados nos laboratórios são muito 

diferentes daqueles que usamos no dia-a-dia. De facto, há muitos materiais num 

laboratório que não existem numa cozinha mas torna-se interessante perceber 

que um nome complicado como autoclave não é mais que uma panela de 

pressão, que os meios de cultura são substâncias não muito diferentes dos caldos 

utilizados na culinária, que o agar é utilizado em muitas gelatinas etc.  

A consulta desta secção deve facilitar a realização das actividades da secção 

seguinte, as actividades. 

 

Actividades 

As doze actividades propostas neste sítio são o cerne desta proposta de 

divulgação da Microbiologia. O convite que esta secção endereça a cada pessoa 

que a visita é experimentar Microbiologia e aprender Microbiologia com a 

experiência. É também nesta secção que se encontra bem patente a possível 

adaptação da divulgação a ambientes formais e informais de ensino. Para todas 

as actividades existem duas sub-divisões denominadas protocolo do aluno e guia 

do professor. Com este último, pretende-se indicar aos professores todos os 

passos a seguir desde a sua preparação, à execucão e interpretação para que no 

dia da aula a actividade seja bem sucedida e explorada. Quando o visitante é uma 

pessoa num contexto de aprendizagem informal e sem conhecimentos prévios de 
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Microbiologia, idealmente, deve fazer um mini-curso para conhecer em termos 

gerais a Microbiologia e os seus objectos de estudo, seguidamente deve consultar 

a cozinha vs laboratório para ficar a conhecer os principais materiais e técnicas 

que irá necessitar para a realização das actividades e, seguidamente deve 

escolher uma actividade para realizar. Este visitante deverá ler inicialmente o 

protocolo do aluno, seguidamente o guia do professor e só depois de 

compreender a actividade na totalidade deve iniciar a sua execução. 

 

As actividades propostas, embora exequíveis, não foram testadas no sentido de 

apurar a sua influência na aprendizagem da microbiologia pois o teste não se 

encontrava no âmbito deste trabalho. 

A escolha de actividades experimentais para divulgar Microbiologia relacionou-se 

com a importância cada vez maior dada ao trabalho experimental no ensino das 

ciências. Embora a bibliografia consultada considere a sua importância em 

contextos formais de ensino, seguiu-se a mesma orientação para a divulgação da 

Microbiologia num contexto informal. 

 

Actividades práticas ou trabalho prático são dois termos que podem ser utilizados 

com idêntico significado: trabalho realizado pelos alunos, interagindo com 

materiais e equipamento, para observar fenómenos, na aula ou em actividades de 

campo (Miguéns, 1990). 

Trabalho experimental é aquele que é baseado na experiência, no acto ou efeito 

de experimentar, ou no conhecimento adquirido pela prática. Experimentar é pôr 

em prática, ensaiar, avaliar ou apreciar por experiência própria. 

Seria possível enumerar uma listagem de objectivos do trabalho experimental de 

diversos autores. Nesta dissertação apresentam-se os objectivos do trabalho 

experimental segundo Lopes (1995): 

1. Desenvolver no aluno capacidades e atitudes associadas à resolução de 

problemas em ciência, transferíveis para a vida quotidiana, tais como: 

- definição de problemas; 

- espírito criativo, nomeadamente a formulação de hipóteses; 

- observação; 
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- tomada de decisão acerca de: material, variáveis a controlar, 

procedimento, técnicas de segurança, organização e tratamento de 

dados, etc; 

- espírito crítico; 

- curiosidade; 

- responsabilidade; 

- autonomia e persistência; 

2. Familiarizar os alunos com as teorias, natureza e metodologia da Ciência e 

ainda a inter-relação Ciência-Tecnologia-Sociedade. 

3. Levantar concepções alternativas do aluno e promover o conflito cognitivo 

com vista à sua mudança conceptual. 

4. Desenvolver no aluno o gosto pela ciência, em geral, e pela discipllina e/ou 

conteúdos em particular. 

5. Desenvolver no aluno capacidades psicomotoras, com vista à eficácia da 

execução e rigor técnico nas actividades realizadas. 

6. Promover no aluno atitudes de segurança na execução de actividades de 

risco, transferíveis para a vida quotidiana. 

7. Promover o conhecimento do aluno sobre material existente no laboratório 

e associá-lo às suas funções. 

8. Proporcionar ao aluno a vivência de factos fenómenos naturais. 

9. Consciencializar o aluno para intervir, esclarecidamente, na resolução de 

problemas ecológicos/ambientais. 

10.  Promover a sociabilização do aluno (participação, comunicação, 

cooperação, respeito, entre outras) com vista à sua integração social. 

 

Actualmente a acção educativa deve ser orientada no contexto de uma realidade 

caracterizada pela mudança. O crescimento exponencial da informação, 

nomeadamente da informação científica e tecnológica, acarreta novas exigências 

aos cidadãos: flexibilidade, capacidade cognitiva, capacidade de actualização 

permanente, de participação e de decisão.  

Apesar do que é referido por diversos autores, observa-se que o ensino não deu 

ainda resposta às necessidades da sociedade, nem dos alunos como pessoas. 
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Existe hoje consenso acerca da necessidade de proceder a uma reforma da 

educação em geral e na educação em Ciência em particular. Em diversos países 

reavalia-se o papel da educação nas sociedades actuais, tendo-se verificado 

reestruturações das estruturas curriculares, nomeadamente nos currículos das 

ciências, movimentos aos quais Portugal não está alheio. 

Em qualquer dos casos é dada ênfase ao trabalho experimental e pode mesmo 

ler-se, nos documentos oficiais, a seguinte expressão “obrigatoriedade do ensino 

experimental no ensino das ciências”. Observa-se, portanto, uma renovação 

curricular com ênfase no trabalho experimental. 

 

Objectivos do presente trabalho 

O Objectivo central desta dissertação, tal como foi referido anteriormente, é 

elaborar uma proposta de divulgação da Microbiologia. As linhas orientadoras 

desta proposta foram brevemente apresentadas nas páginas anteriores. 

Pretende-se agora apresentar os objectivos transversais deste trabalho. 

• Construir, adaptar e propor actividades experimentais no âmbito da 

Microbiologia. 

• Relacionar a microbiologia com o quotidiano humano. 

• Desmistificar a inacessibilidade muitas vezes atribuída à ciência pelo 

público em geral. 

• Fornecer aos professores protocolos experimentais alternativos aos 

existentes nos manuais do Ensino Básico e Secundário. 

• Construir protocolos de microbiologia que evidenciem a sua relação com o 

quotidiano humano. 

• Fornecer recursos aos Professores para que estes possam criar novos 

materiais didácticos. 

• Promover a literacia científica no âmbito da microbiologia. 

• Divulgar materiais e técnicas utilizados pelos microbiólogos. 

• Criar ferramentas de ensino acessíveis do ponto de vista de materiais 

utilizados e preço. 

• Contribuir para o desenvolvimento do gosto pela ciência, em geral, e pela 

Microbiologia em particular. 
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• Promover atitudes de segurança na execução de actividades esperimentais 

que possam ser aplicáveis no dia-a-dia de quem as realiza. 

• Contribuir para uma intervenção consciente dos cidadãos na resolução de 

problemas no âmbito da Microbiologia. 

 
Apresentação da estrutura das páginas do sítio da Internet 
 

 
Figura 1 – Página de entrada do sítio 

 

 

Figura 2  – Página com “links” para as actividades 
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APRESENTAÇÃO DO MINI-CURSO 

 

(slide 1) 

O que é a Microbiologia? 

É a ciência que estuda os organismos que  são muito pequenos para serem vistos 

a olho nú e que são por isso designados micróbios ou microrganismos. 

 

(slide 2) 

O que são micróbios ou microrganismos ? 

São seres vivos de pequenas dimensões que não podem ser vistos a olho nú.  

 

 

 

 

Figura 3 – Ilustração das reduzidas dimensões dos micróbios 

 

(slide 3) 

Como podemos ver os micróbios ? 

Na figura está representado um microscópio óptico composto (MOC) que é o que 

encontramos nas escolas. 

Permite a observação de micróbios ou microrganismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Constituição do microscópio óptico composto 
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(slide 4) 

Microscópio electrónico 

Os microscópios electrónicos apresentam um poder de ampliação superior aos 

ópticos permitindo, por isso, a visualização de partículas com dimensões 

inferiores às bactérias como por exemplo os vírus. 

 

 

 

   A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   B   

 

 

 

Figura 5 -  A -  Observação de bactérias com microscópio óptico composto 

      B – Observação de bactérias com microscópio electrónico 

 

 

 

 

 

(slide 5) 
Há quanto tempo existem micróbios na Terra? 

Os micróbios são os mais antigos habitantes do planeta Terra.  

Apareceram muito antes dos dinossauros, plantas ou pessoas! 
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Como sabemos que os micróbios são muito antigos? 

Existem fósseis de bactérias com cerca de 3,5 biliões de anos!  

Nós humanos só aparecemos na terra apenas há 2 milhões de anos. 

 

 

(slide 6) 

História da vida na Terra 

 (em BILIÕES de anos) 

 

 

 

 

Figura 6 – Esquema representativo da história da vida na Terra em biliões de anos 

 

 

 

 

(slide 7) 

Se compararmos o tempo da Terra a um dia com 24 h ... 

 

 

 
As primeiras bactérias apareceriam às 5 da manhã 

Primeiras 
Bactéias 
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Os primeiros dinossáurios apareceriam às 10 da noite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Comparação do tempo de vida da Terra a um dia com 24 horas 

 

(slide 8) 

Qual é o tamanho dos micróbios? 

O Olho humano consegue ver objectos com dimensão superior a 0,1 mm. 

Os micróbios não se conseguem observar a olho nú uma vez que têm dimensões 

inferiores a 0,1 mm. 

Unidades de medida inferiores ao mm: 

Micrómetro (µm) – 1 mm = 1000 µm  

Nanómetro (nm) – 1 mm = 1000000nm  

 

 

 

 

 

 

 

 

Os primeiros dinossáurios apareceriam às 10 da noite 

O Homem apareceria nos últimos segundos 
 antes da meia-noite 
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(slide 9) 

Vamos considerar uma escala real, uma de referência e vários seres vivos 

para percebermos as diferentes dimensões que podem apresentar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Esquema ilustrativo da ordem de grandeza dos seres vivos que inclui uma escala real e 

uma escala de referência 

 

(slide 10) 

Quanto medem os micróbios? 

Se o tamanho de uma pulga corresponder a 10 000 m (10 Km), uma bactéria 

mede apenas 10 m!!!! 

Uma fila de mil bactérias, todas ao lado umas das outras, ocupariam o diâmetro 

da cabeça de um alfinete! 

Os vírus são 10 vezes mais pequenos que as bactérias pelo que só podem ser 

observados ao microscópio elecrónico! 

Se a bactéria for um campo de futebol, o vírus é a bola. 

 

ESC REAL 

 
Ordem de 
grandezaG 
RANDEZA 

 

escala de 
referência 

X10 000 000 
 

 
1mm(1000 µm) 

 
 
 

10 Km 
10 Km 

 
100 µm 

 

1 Km 
1 Km 

10 µm 
10 µm 

100 m 
100 m 

1 µm 
1 µm 

(1000 nm) 

10 m 
10 m 

100 nm 
100 nm 

 

1 m 

 

Infinitamente 
pequeno 

Limite de 

visibilidade a  

olho nú (0,1 mm) 

Limite do 
microscópio 
óptico (0,2 
µm) 

Limite do 
microscópio 
electrónico (0,4 
nm) 
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(slide 11) 

Quantos micróbios há ... 

Em cada grama de solo fértil existem cerca de 100 milhões de bactérias vivas! 

Em cada hectare de solo agrícola existem 250 a 500 Kg de micróbios! 

 

(slide 12) 

Como são as células dos micróbios? 

Os microrganismos podem apresentar um dos dois tipos de células: procarióticas 

e eucarióticas e distribuem-se por diversos reinos e domínios. 

 

Célula procariótica (A)    Célula eucariótica   (B) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Representação da célula procariótica (A) e da célula eucariótica (B) 

 

(slide 13) 

Que micróbios conhecemos? 

Entre os micróbios que conhecemos actualmente podemos encontrar: bactérias, 

fungos e protistas. 

 

 

 

 

 

 

 

clique clique 
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Figura 9 – Fotografias de bactérias (A), fungos (B) e protistas (C) 

 

(slide 14) 

Os vírus são micróbios ? 

Os vírus não são considerados seres vivos por não terem capacidade de 

reprodução autónoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10 – Fotografias de vírus: gripe das aves (A), gripe humana (B) e sida (C) 
 
 
 

clique clique clique 

Vírus da sida (C) 

Vírus da gripe das aves (A) 

BACTÉRIAS (A) FUNGOS (B) PROTISTAS (C) 

Vírus da gripe 
humana (B) 
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Link célula procariótica 

 
(slide 12.1) 

Célula procariótica 

DNA disperso no citoplasma formando o nucleóide 

Ausência de organelos membranares 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11 – Constituição da célula procariótica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

 
 
 
 
 

Link célula eucariótica 

(slide 12.2) 

Célula Eucariótica 

DNA compartimentado no núcleo 

Presença de organelos membranares (mitocôndrias, por exemplo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 12 – Constituição da célula eucariótica 
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Link bactérias 
 
 
(slide 13.1) 
O que são bactérias ? 

São seres constituídos por uma única célula (unicelulares) procariótica 

(procariontes). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Legenda dos constituintes da célula procariótica 

 

(slide 13.2) 

Bactérias – seres fascinantes 

Existem bactérias que conseguem viver a temperaturas superiores à temperatura 

de ebulição da água e outras que vivem a temperaturas tão baixas que 

congelariam o sangue humano!  

As bactérias podem alimentar-se de açúcares, luz solar, enxofre, ferro entre 

outras substâncias.  

Há bactérias que vivem sob radiações 1000 vezes superiores às que matariam 

um ser humano! 

 

(slide 13.3) 

Origem das bactérias 

As bactérias foram as primeiras formas de vida que surgiram no planeta Terra há 

biliões de anos. 

Os cientistas pensam que as bactérias ajudaram a mudar o nosso planeta quando 

este era jovem nomeadamente ajudaram a criar o oxigénio atmosférico que 

permitiu o desenvolvimento de formas de vida mais complexas. 
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Muitos cientistas acreditam que as formas de vida mais complexas (constituídas 

por células eucarióticas) surgiram por bactérias livres passarem a assumir como 

residência outras células bacterianas — Hipótese endossimbiótica (link) 

 
Link hipótese endossimbiótica 

 
(slide 13.3.1) 
Hipótese Endossimbiótica  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 14 – Representação da hipótese endossimbiótica 

 

(slide 13.4) 

Qual o aspecto (forma) das bactérias ? 

Existem milhares de espécies de bactérias mas apenas 4 formas básicas: 

  

Bacilos – com forma de bastonete.  

Cocos – com forma esférica. 

 Vibriões – com forma de vírgula. 

 Espirilos – Com forma espiral (flexível) 
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Figura 15 – Morfologia bacteriana 

 

(slide 13.5) 

Onde encontramos bactérias? 

As bactérias vivem em todos os ambientes terrestres: no solo, na água, no ar, nas 

nossas casas, no gelo do Árctico, nas crateras de vulcões.  

Cada cm2 da nossa pele tem, em média, 100 000 bactérias.  

Uma colher de chá de solo contém mais que 1 bilião (1 000 000 000) de bactérias. 

 

(slide 13.6) 

Como se movem as bactérias? 

Algumas bactérias movem-se ao longo do seu ambiente por intermédio de umas 

estruturas com forma de fio de cabelo denominadas flagelos. 

Estas bactérias rodam os seus flagelos que funcionam como o motor de uma 

lancha: a sua rotação permite a deslocação em meios líquidos. 

Outras bactérias, à medida que se deslocam segregam uma camada viscosa 

através da qual deslizam, tal como fazem as lesmas e os caracóis. 

Há ainda bactérias que permanecem praticamente estacionárias. 
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Figura 16 – Locomoção bacteriana por flagelos 

 

(slide 13.7) 

O que “comem” as bactérias? 

Algumas bactérias são fotossintéticas, ou seja, conseguem produzir o seu próprio 

alimento a partir da luz solar e libertam oxigénio. 

Outras bactérias absorvem alimentos do meio onde vivem. 

Os micróbios que vivem no nosso intestino absorvem nutrientes resultantes da 

digestão dos alimentos que nós ingerimos! 

Flagelo bacteriano 
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Link fungos 
(slide 13.8) 

FUNGOS que conhecemos 

Quando ouvimos falar de fungos pensamos imediatamente em cogumelos. 

Sabiam que o fermento do pão também é um tipo de fungo? 

E que o pé de atleta também é causado por um fungo? 

E que quando estão doentes e tomam uma injecção de penicilina estão a tomar 

um medicamento feito por um fungo? 

Os fungos surgem com uma enorme variedade de formas, tamanhos e tipos. 

Tanto podem ser constituídos por uma única célula como por enormes cadeias 

celulares que se podem espalhar ao longo de Kms. 

 

(slide 13.9) 

Fungos: seres eucariontes 

Os fungos são constituídos por célula(s) eucariótica(s), ou seja, o seu DNA 

(material genético) encontra-se dentro de um compartimento celular – o núcleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Legenda dos constituintes da célula eucariótica 
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(slide 13.10) 

Qual o aspecto dos fungos? 

Nos fungos incluímos desde criaturas constituídas por uma única célula 

(unicelulares) – as leveduras - como grandes aglomerados multicelulares – os 

bolores e cogumelos. 

 

 

 

 

 A      B        C 

Figura 18 – Fotografia de leveduras (A), bolores (B) e cogumelos (C) 

 

(slide 13.11) 

Leveduras 

As leveduras, quando observadas ao microscópio óptico, assemelham-se a 

pequenas bolhas.  

São bastante pequenas para serem vistas individualmente, mas podem ser 

observados grupos de leveduras na cobertura do vinagre, do vinho e são 

essenciais para a produção de muitos alimentos como por exemplo o pão e a 

cerveja. 

 

 

 

 

 
 
Figura 19 – Observação de leveduras ao microscópio óptico 
 
 
(slide 13.12) 

Bolores e Cogumelos 

Os bolores apresentam uma forma filamentosa. Cada filamento corresponde a 

uma cadeia de células denominada hifa. O conjunto das hifas (micélio) é 

responsável pelo aspecto de “novelo” das colónias de bolores, bem como pela 

formação de um corpo como no caso dos cogumelos. 
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(A) 

Figura 20 – Estrutura micelar (A), micélio (B) e hifa (C) 

 

(slide 13.13) 

Onde encontramos Fungos? 

no solo 

no corpo humano 

nas plantas 

nos animais 

na água doce 

na água salgada 

Uma colher de chá de solo contém cerca de 120 000 fungos. 

Os fungos desenvolvem-se melhor em ambientes ligeiramente ácidos, com um pH 

próximo de 5. 

 

 

 

Micélio 
(B) 

Hifa 
(C) 



 33 

(slide 13.14) 

FUNGOS: AMIGOS OU INIMIGOS? 

Amigos: 

utilizados na produção de antibióticos. 

A levedura Saccharomyces cerevisiae responsável pelo crescimento do pão bem 

como pela fermentação da cerveja. 

Os fungos alimentam-se de restos de plantas e animais mortos contribuindo para 

manter o nosso planeta limpo. 

Inimigos: 

Os que causam doenças a plantas, animais e pessoas. (Um exemplo histórico é o 

fungo Phytophthora infestans que ataca a batata e foi responsável em meados do 

séc. XIX por um milhão de mortes na Irlanda.) 
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Link protistas 
(slide 13.15) 

PROTISTAS 

Neste grupo incluímos seres microscópicos como: 

Mixomicetos (protistas semelhantes a fungos) 

Protozoários (protistas semelhantes a animais)  

Algas (protistas semelhantes a plantas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mixomiceto (A) 
 

Alga (B) 
 

Protozoário (C) 
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APRESENTAÇÃO DA COZINHA vs LABORATÓRIO 

(Slide 1) 

Como podemos transformar a nossa cozinha num laboratório de microbiologia e 

fazer experiências em casa? 

 
(Slide 2) 
Vamos conhecer um laboratório de Microbiologia 

Depois de conhecermos os materiais e aparelhos mais utilizados num laboratório 

de microbiologia, encontramos algumas soluções domésticas que permitem 

transformar a cozinha num laboratório 

 
(Slide 3) 
Comportamentos num laboratório de Microbiologia (ou na cozinha) 

• Bancada de Trabalho: 

 Limpar e desinfectar antes de iniciar os trabalhos e no fim dos mesmos. 

• Materiais: 

 Desinfectar ou colocar em local próprio para descontaminação todos os 

materiais contaminados. 

• Planeamento: 

 Antes de iniciar a experiência é preciso compreender perfeitamente os 

procedimentos experimentais e reunir todo o material necessário. 

 
(Slide 4) 
Procedimentos gerais 

Os microrganismos estão em todo o lado! 

Todos os procedimentos devem ser efectuados tendo em mente a minimização 

da contaminação do material em uso. 

 

(Slide 5) 

Esterilização I 

• Processo pelo qual são eliminadas todas as formas de vida de qualquer meio 

ou material. 

• Um princípio básico da microbiologia: os materiais esterilizados, desde que 

protegidos, podem manter-se estéreis, a menos que alguém os contamine. 
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(Slide 6) 
Esterilização II 

• É o ponto chave para o sucesso do trabalho em Microbiologia! 

 

• Dois conceitos associados: 

 Assépsia – ausência de contaminação. 

 Desinfecção – remoção de micróbios potencialmente patogénicos para o 

operador. 

 

(Slide 7) 

Trabalho dos microbiólogos 

• Preparam meios de cultura esterilizados, muitas vezes solidificados com agar, 

nos quais os micróbios podem crescer e introduzem nesses meios um único 

“tipo” de micróbios de modo a que as culturas se mantenham puras. 

 

(Slide 8) 

Meios de Cultura 

• São preparações líquidas ou sólidas que permitem crescer, transportar ou 

armazenar microrganismos. 

• Um meio de cultura eficaz deve conter todos os nutrientes necessários ao 

crescimento do microrganismo em questão. 

 

(Slide 9) 
Agar 

• Hidrato de carbono extraído de algas marinhas com baixíssimo valor nutritivo. 

• Agente solidificante muito eficaz porque liquefaz a 100 ºC e solidifica a 40 ºC. 

• Não é metabolizado pelos microrganismos. 

(Slide 10) 
Agar nutritivo 

• É o meio de cultura recomendado para os protocolos apresentados. 
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• É constituído por um caldo nutritivo (contém todos os nutrientes que promovem 

o crescimento da maior parte dos microrganismos) e por um agente 

solidificante, o agar. 

 

(Slide 11) 

Preparação do agar nutritivo 

• Usar sempre material de vidro bem lavado e enxaguado com água destilada. 

• Usar sempre espátulas limpas na pesagem dos componentes. 

• Para as dissoluções, colocar primeiro a água. 

• Preparar o agar de acordo com o rótulo do agar desidratado. 

 

(Slide 12) 
Inoculação 

• Inóculo: introdução de micróbios no meio de cultura. 

• Cultura: microrganismos crescendo num meio de cultura. 

• Cultura pura: contém uma única espécie de células (um único “tipo” de 

micróbios). 

 

(Slide 13) 
Técnicas de Assepsia 

• A manipulação de microrganismos e meios de cultura deve realizar-se 

assepticamente: 

 - em câmaras de fluxo laminar (lab). 

 - junto a um bico de gás (cozinha). 

 - junto a uma lamparina de álcool . 

(cozinha ou laboratório) 

 

 
Figura 22 – Frascos com agar junto a uma lamparina de álcool  

 

A chama esteriliza pelo seu calor e cria uma corrente de ar quente que afasta o ar 
contaminado. 
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(Slide 14) 

Técnicas laboratoriais básicas em Microbiologia 

• Os microrganismos existem em todo o lado! 

• A Microbiologia separa as populações ricas em muitos tipos de microrganismos 

em espécies individuais que são objecto do seu estudo. 

• Para isolar e estudar os microrganismos em cultura pura, o microbiologista 

necessita de equipamentos básicos, técnicas específicas e materiais 

particulares. 

 

(Slide 15) 

Placas de Petri 

• Principais suportes para o desenvolvimento das culturas de microrganismos. 

• Constituídas por uma base circular inferior na qual é colocado o meio e por 

uma tampa do mesmo formato ligeiramente maior que encaixa na base. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23 – Placas de petri 
 

 

 

 

 

 

 

(Slide 16) 

Colocação do meio de cultura na placa de Petri 

• Passar o gargalo da garrafa que contém o agar nutritivo esterilizado pela 

chama. 
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• Abrir a placa e verter perto da chama cerca 15 a 20 ml de agar nutritivo. 

• Colocar a tampa da placa de imediato. 

• Aguardar a solidificação do agar. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
                  (A) 
 
 
 
(Slide 17) 

 
 

 

   (B)       (C) 

Figura 24 – Colocaçao do meio de cultura na placa de petri: (A) (B) e (C) 
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(Slide 18) 

Isolamento de micróbios 

• A partir de uma amostra retirada da natureza é possível isolar alguns 

microrganismos desde que se tenha um meio de cultura apropriado para o seu 

crescimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25 – Isolamento de micróbios 
 
(Slide 19) 

Colónia 

• Um microrganismo colocado num meio de cultura sólido adequado ao seu 

crescimento, multiplicar-se-á no local em que foi colocado, dado que o meio 

sólido não lhe permite movimentar-se livremente. 

• Se num meio sólido os microrganismos forem colocados suficientemente 

afastados uns dos outros, cada um constituirá um núcleo de crescimento a 

partir do qual surgirá uma marca macoscópicamente visível – uma colónia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 26 - Colónias 
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(Slide 20) 

Técnicas de isolamento de colónias em meio sólido 

• São técnicas que permitem um afastamento dos micróbios no momento de 

cultivo que facilitam o aparecimento de colónias após a incubação. 

• Especial atenção a 2 dessas técnicas: 

 - sementeira por espalhamento. 

 - sementeira por riscado. 

 

(Slide 21) 

Sementeira por espalhamento 

• Com uma pipeta esterilizada inocular no centro de uma placa com meio sólido 

0,1 ml de uma suspensão de microrganismos diluída. 

• Com uma vareta de vidro dobrada em L e esterilizada, (passar por álcool, 

seguidamente pela chama, deixar arrefecer na parte interior da tampa da caixa 

de petri). 

• Espalhar a suspensão por toda a placa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27 – Sementeira por espalhamento 
 
 
 
 
 
 



 42 

(Slide 22) 

Sementeira por riscado 

Para realizar esta técnica é necessário utilizar uma ansa de repicagem que é 

esterilizada à chama 

(Colocar a ansa no topo da chama numa posição vertical até o metal ficar ao 
rubro. Deixar arrefecer na proximidade da chama cerca entre 10 a 20 segundos) 
Picar a cultura pretendida 

Com a ansa descrever suavemente movimentos contínuos ou descontínuos na 

superfície do agar sem que ocorra repetição da zona riscada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(À medida que o riscado vai decorrendo vai havendo uma diminuição do nº de 
bactérias na ansa com a consequente separação das mesmas na placa. O 
resultado após incubação é a obtenção de uma placa com colónias separadas) 
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(Slide 23) 

Riscado em placa 

 

 

 

Ansa de repicagem (A) 

 

  (B)       (C) 

Figura 28 – ansa de repicagem (A) e placas inoculadas através da técnica de riscado (B) e (C) 
 
 
(Slide 24) 

Métodos de Esterilização 

•Existem vários métodos: 

 - calor 

 - filtração 

 - produtos químicos 

Para a realização dos protocolos propostos abordaremos a esterilização por calor 

húmido em autoclave. 
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(Slide 25) 

Autoclave 

É o aparelho mais utilizado para esterilizar materiais e meios de cultura. 

Opera normalmente sob uma pressão de 1,02 Bar a uma temperatura de 121 ºC. 

Esteriliza a maioria dos materiais em 15 a 30 minutos. 

(a variação do tempo de esterilização deve-se à relação superfície/volume dos 

materiais a serem esterilizados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 - Autoclave 

 

(Slide 26) 

Alternativa doméstica ao autoclave 

Panela de Pressão com manómetro. 

Esterilização eficiente quando realizada a 1 atmosfera acima da pressão normal 

(à qual a água entra em ebulição aos 120 ºC desde que se encontre ao nível do 

mar) durante um espaço de tempo entre 20 a 30 minutos. 

Decorrido este tempo deve deixar-se arrefecer antes de abrir. 

 

(Slide 27) 

Esterilização do material de vidro e do meio de cultura 

• Os meios de cultura contidos nos frascos não devem ultrapassar 2/3 da sua 

capacidade.  

• A rolha não deve estar muito apertada, de modo a deixar sair o vapor de água 

que se liberta durante a esterilização. 
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Figura 30 – Frasco de vidro para esterilização no autoclave 
 
 
(Slide 28) 

Alternativa à esterilização de placas de petri, agar e material de vidro 

• Em alternativa a todo este trabalho existe a possibilidade de comprar placas de 

petri de plástico esterilizadas com agar nutritivo esterilizado e em substituição 

do material de vidro, material de plástico esterilizado descartável. Embora fique 

mais caro, poupa muito tempo e riscos de contaminação. 

 
(Slide 29) 

O que fazer com o material descartável depois de usar? 

• Material de vidro e material de plástico descartável podem ser 

descontaminados na panela de pressão. 

• O material de plástico costuma ser introduzido nuns sacos de um material que 

aguenta o autoclave. O plástico derrete todo dentro desses sacos e o saco 

pode depois ir para o lixo normal pois está livre de microrganismos.  

• Nos locais onde houver recolha selectiva do lixo, estes sacos podem ser 

colocados fora no contentor destinado às embalagens. 
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(Slide 30) 

Como incubar?  

• Depois de inoculadas com os microrganismos as placas são incubadas em 

posição invertida para evitar que as gotas de condensação, formadas na tampa 

durante o arrefecimento do agar, fiquem na superfície do agar. 

 
 
Figura 31 – placa de petri invertida para incubação 
 
 
 
(Slide 31) 

Onde incubar? 

• As estufas são usadas para a manutenção da temperatura óptima dos 

microrganismos em crescimento durante o período de cultura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 32 – Estufa 
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(Slide 31) 

Alternativa doméstica às estufas 

• As iogurteiras servem para incubar os microrganismos de todas as actividades 

propostas. 

 

 
Figura 33 - Iogurteira 
 
(Slide 32) 

Frigorífico 

• Essencial num laboratório de microbiologia. 

• A baixa temperatura é importante para a manutenção e armazenamento das 

culturas em fase de não crescimento entre períodos de subcultura e para a 

conservação dos meios esterilizados e outros reagentes. 

 
(Slide 33) 

Para ver micróbios... 

• Existem em todos os laboratórios de microbiologia microscópios, pois, por 

definição, esta ciência estuda seres invisíveis ao olho humano. 

 

Figura 34 – Esquema de um microscópio óptico composto 
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Actividades propostas 

O leque de doze actividades propostas pretende adequar-se a um contexto de 

ensino formal e informal. As suas aplicações ao nível do ensino formal dirigem-se 

principalmente para o 3º ciclo do ensino básico e ensino secundário. As 

actividades foram desenhadas tendo em conta o nível cognitivo dos alunos destes 

ciclos, pretendem ter importância actual e futura e ser potencialmente do 

interesse dos alunos ou de qualquer visitante do sítio. 

 

Estrutura das actividades 

Protocolo do aluno vs guia do professor 

A designação de protocolo do aluno é uma escolha que pretende contrastar com 

o guia do professor. As referidas designações prendem-se com o facto destas 

actividades terem sido concebidas de acordo com as orientações curriculares do 

3º ciclo do ensino básico (disciplina Ciências Físico-naturais) e do ensino 

secundário (disciplinas Ciências da Terra e da Vida e Biologia). Não obstante, 

uma pessoa que pretenda realizar estas actividades a título individual num 

contexto diferente do ensino, pode fazê-lo acedendo a estes mesmos dois blocos 

de informação para a actividade escolhida. 

 

Protocolo do Aluno 

Introdução 

Na introdução apresenta-se e desenvolve-se o tema escolhido para a actividade e 

procura-se estabelecer uma relação estreita com o quotidiano humano.  

Objectivo 

Na sequência da introdução surgem um ou mais objectivos para a actividade em 

causa aos quais o participante deve ter acesso imediato para perceber a 

finalidade da realização da actividade. 

Materiais 

O participante deve ter informação sobre todos os materiais que vai precisar  

reunir para realizar a actividade. 
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Métodos 

Nesta etapa o participante tem acesso à forma como vai utilizar os materiais. 

Deve ter conhecimento de todas as técnicas que pode vir a precisar para a 

realização da actividade experimental. 

Registo de dados 

No decorrer da actividade surgem dados que é necessário registar para posterior 

interpretação/conclusão. Em algumas actividades já existem tabelas que precisam 

apenas de ser preenchidas para um registo facilitado de todos os dados. 

Interpretação/Conclusões  

Uma vez que estas actividades podem ser realizadas por pessoas que não 

tenham qualquer orientação externa ao protocolo, foi necessário direccionar a 

interpretação/conclusões pela introdução de questões que pretendem conduzir às 

mesmas. 

 

Guia do Professor 

O guia do professor pretende facilitar a “tarefa” do professor na realização das 

actividades. Apresenta uma relação entre as actividades propostas e as 

orientações curriculares da disciplina que lecciona, o tempo de preparação, 

execução e custo de cada actividade. O professor tem ainda acesso a informação 

adicional sobre o tema e sugestões e conselhos que pretendem potenciar os 

resultados da actividade. Pode ainda consultar possíveis interpretações para a 

actividade. A construção do guia do professor surgiu no sentido de dar resposta a 

dificuldades sentidas por muitos professores na execução de actividades 

experimentais que figuram inclusivé nos manuais escolares. Por vezes, os 

professores necessitam de alguns anos de experiência e de muitas situações de 

tentativa/erro para descobrirem pequenos “truques” que tornam os resultados da 

actividade mais evidentes para os alunos. O guia do professor pretende por um 

lado, reduzir a frequência de ocorrência destas situações e, por outro, apresentar 

actividades diferentes das que surgem nos manuais escolares, no âmbito da 

Microbiologia, desafiando os professores para uma introdução das referidas 

actividades de uma forma pertinente nas suas aulas. 
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Descrição 

Na descrição apresenta-se ao professor os conhecimentos que os alunos podem 

adquirir na sequência da realização da actividade em causa. 

Objectivos 

Os objectivos do guia do professor são diferentes dos do protocolo do aluno na 

medida em que o professor acede a conhecimentos e competências que podem 

ser desenvolvidos pelo aluno quer de uma forma directa quer de uma forna 

indirecta ao longo da realização da actividade em questão. 

Requisitos temporais 

É essencial que um professor saiba “a priori” o tempo lectivo necessário à 

realização da actividade em questão para poder organizar o seu calendário 

escolar. 

Posicionamento curricular 

Esta secção pretende facilitar a introdução dos temas escolhidos para as 

actividades nas orientações curriculares de Ciências Físico-Naturais (3º ciclo do 

ensino básico) e nas Ciências da Terra e da Vida e Biologia (ensino secundário). 

Existem várias sugestões para introdução destas actividades em ciclos e 

momentos distintos do curriculo dos alunos. Trata-se de uma proposta na qual a 

Microbiologia pode ser um meio para atingir um objectivo curricular concreto. 

Materiais 

A secção materiais é sensivelmente igual à dos alunos, excepção feita aos casos 

em que o professor deve preparar material antes da realização da aula. Nesses 

casos, a lista de materiais dos professor é mais extensa do que a que figura no 

protocolo do aluno. 

Preços dos materiais 

Esta secção surge como resposta à reclamação de muitos professores acerca da 

falta de condições e dinheiro para a realização de actividades experimentais nas 

aulas. A proposta apresentada pretende apresentar actividades que funcionam 

com materiais relativamente simples e que não requerem ambientes muito 

sofisticados para a sua realização. O local de realização pode ser a cozinha de 

uma casa. Todas as actividades fazem-se acompanhar de informação relativa ao 

custo aproximado à sua realização, bem como exemplos de locais osnde os 
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materiais podem ser adquiridos. Pretende-se que o factor económico não seja 

impeditivo à realização de actividades experimentais no âmbito da Microbiologia 

nas escolas. 

Informação adicional 

Nesta secção o Professor pode aceder a informação adicional sobre o tema em 

causa que pode introduzir durante a realização das actividades nas suas aulas. 

Preparação da aula 

O professor deve conhecer os materiais, métodos e tempo necessários à 

preparação das suas aulas para cada actividade a realizar. 

Sugestões e conselhos 

É nesta secção que se apresentam ao professor alguns conselhos que têm como 

principal objectivo potenciar a realização da actividade. Em alguns casos, 

sugerem-se algumas extensões às actividades propostas que podem inclusivé vir 

a ser concebidas pelos alunos. Informa-se o professor sobre cuidados a ter na 

realização de algumas etapas que podem conduzir a resultados satisfatórios. 

Resposta às questões 

Na secção da resposta às questões é apresentada ao professor uma 

interpretação possível para as questões que pretendem que o aluno seja capaz 

de interpretar e concluir sobre a actividade que acabou de realizar. 
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MICRÓBIOS EM TODO O LADO! 

(protocolo do aluno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Embora na maior parte das vezes invisíveis, os microrganismos estão presentes 

em quase todos os ambientes. Podemos fazê-los crescer em laboratório em 

placas de petri contendo um meio sólido rico em nutrientes (agar nutritivo). A 

existência de um meio de cultura para bactérias faz com que uma única célula 

bacteriana se multiplique (por divisão celular) dando origem a uma população de 

células bacterianas visíveis a olho nú. Esta população de células denomina-se 

colónia microbiana. 

  

OBJECTIVO 

• Testar a presença de microrganismos em objectos do nosso quotidiano. 

 

MATERIAIS 

- Placas com  agar nutritivo esterilizadas (uma por aluno). 

- Objectos nos quais se pretende testar a presença de microrganismos              

(lápis, canetas, chaves, etc.). 

- Cotonetes. 

- Palitos ou espátulas. 
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MÉTODOS 

1. Rotular lateralmente cada placa de agar com o nome do aluno, a data e os 

objectos nos quais se vai testar a presença de microrganismos. 

A placa de agar está esterilizada o que significa que foi aquecida a altas 

temperaturas, logo não existem bactérias na mesma. 

2. Com uma caneta de acetato dividir a zona inferior da placa (pelo exterior) 

em secções para que em cada secção se teste um objecto diferente. 

 

 
Figura 35 – divisão das zonas de teste da placa de petri 

3. Abrir a tampa da placa de petri e pressionar ligeiramente a superfície do 

agar. (não pressionar demasiado para não atravessar o agar).  

4. Rotular cada secção com o nome do objecto pressionado. 

5. Para testar comida, bebidas ou dentes utilizar uma espátula (ou um palito) 

que é passada primeiro pelo objecto e depois no agar. 

6. A placa deve ser tapada o mais rapidamente possível para evitar ao 

máximo o contacto do agar com os microrganismos do ar que também lá 

podem crescer. 

7. Deixar a placa à temperatura ambiente durante dois dias para que as 

bactérias possam multiplicar-se dando origem a colónias. 

 

REGISTO DE DADOS 

1. Realizar um esboço da placa destacando os objectos a que correspondem 

as colónias desenhadas. 

2. Anotar, para cada secção, a cor, textura e forma das colónias. 

 

INTERPRETAÇÃO / CONCLUSÕES 

1. Explicar qual a origem das bactérias que existem na placa. 
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2. Explicar por que motivo as colónias não eram visíveis no primeiro dia. 

3. Se o agar não possuísse substâncias nutritivas o aspecto das placas ao fim 

de alguns dias seria o mesmo? 
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MICRÓBIOS EM TODO O LADO! 

(guia do professor) 

 

DESCRIÇÃO 

Esta actividade pretende que os alunos retenham duas noções: os 

microrganismos existem em todo o lado, colonizam todos os habitats e quando 

lhes fornecemos condições adequadas multiplicam-se rapidamente. 

 

OBJECTIVOS 

• Compreender que os microrganismos existem em todo o lado. 

• Conhecer condições que favorecem o crescimemento bacteriano. 

• Conhecer o material básico de um laboratório de microbiologia. 

• Registar dados. 

• Analisar dados. 

 

REQUISITOS TEMPORAIS 

Para a realização desta actividade serão precisas duas aulas com um intervalo 

entre elas de pelo menos dois dias. 

 

POSICIONAMENTO CURRICULAR 

A actividade em questão recomenda-se para níveis iguais ou inferiores ao 3º ciclo 

do ensino básico. Ao nível do 3º ciclo posiciona-se bem no sub-tema “Terra - Um 

planeta com vida” no qual há uma sugestão de realização de actividades 

experimentais que permitam aos alunos a observação de microrganismos. Esta 
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actividade é particularmente indicada para uma primeira abordagem à 

microbiologia. 

 

MATERIAIS  

- Placas de petri com  agar nutritivo esterilizadas (uma por aluno). 

- Objectos nos quais se pretende testar a presença de microrganismos 

(lápis, chaves, canetas, etc). 

- Cotonetes. 

- Palitos ou espátulas. 

 

PREÇO DOS MATERIAIS 

MATERIAL PREÇO EX LOCAL AQUISIÇÃO 
 

Placas de petri 43,95+IVA (480 placas) Vidrolab 
Agar nutritivo Aproximadamente 30 € 

(500g) 
Merck 

Palitos 0,49 € supermercado 
Autoclave (opcional) Desde $150 (dólares 

americanos) 
http://www.balkowitsch.com 

Panela de pressão 
(opcional) 

Desde 25€  Supermercados 

Estufa (opcional) Desde 638 € VWR 
Iogurteira (opcional) Aproximadamente 30€ www.amazon.com 
Placas com agar 
nutritivo esterilizado 

17,23 € (20 placas) VWR (merckoplate) 

Tabela 2 – preços dos materiais da actividade micróbios em todo o lado 

 

INFORMAÇÃO ADICIONAL 

Esta actividade constitui uma proposta para uma primeira abordagem à 

microbiologia. Com a sua realização, os alunos devem ser capazes de 

compreender o que são microrganismos e onde vivem. Trata-se de uma boa 

oportunidade dos alunos perceberem o que é a microbiologia, o que estuda e 

porque é que esta disciplina é importante. Se estas questões forem discutidas 

com os alunos estes podem ficar com uma visão geral desta área da ciência. 

 

PREPARAÇÃO DA AULA 

• As placas de agar devem ser preparadas previamente. 
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(ver instruções em cozinha vs laboratório: preparar o agar nutritivo de 

acordo com o rótulo da embalagem e esterilizar em autoclave ou panela de 

pressão) 

 

SUGESTÕES E CONSELHOS 

• Após o aparecimento de colónias, as placas devem ser conservadas no 

frigorífico a 4 ºC até à aula seguinte. 

• Se existir uma iogurteira ou uma estufa à disposição, o período de 

incubação será uma noite. 

 

RESPOSTA ÀS QUESTÕES 

1. Explicar qual a origem das bactérias que existem na placa. 

As bactérias da placa são provenientes dos objectos que tocaram no agar. Como 

os microrganismos existem em todo o lado, qualquer que fosse o objecto (não 

esterilizado) passado pela placa, teria bactérias. 

2. Explicar por que motivo as colónias não eram visíveis no primeiro dia. 

As colónias são amontoados de muitas bactérias. No primeiro dia só existiam 

algumas mas como as condições eram favoráveis ao crescimento (temperatura 

adequada e substâncias nutritivas presentes no agar) estas cresceram e 

multiplicaram-se. O resultado desta multiplicação (que é particularmente rápida 

nas bactérias) é o aparecimento de colónias que por terem uma enorme 

quantidade de bactérias se tornam visíveis a olho nú. 

3. Se o agar não possuísse substâncias nutritivas o aspecto das placas ao 

fim de alguns dias seria o mesmo? 

Mesmo que ao agar não tivessem sido adicionadas substâncias nutritivas, a sua 

própria constituição química seria suficiente para a proliferação de algumas 

bactérias. De qualquer forma o número de colónias observadas nestas 

circunstâncias seria muito inferior. 
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LAVAR AS MÃOS? PORQUÊ? 

(protocolo do aluno) 

 

INTRODUÇÃO 

Quando foi a última vez que lavou as mãos? Utilizou sabonete? 

O que fez depois de lavar as mãos? Comeu, colocou os dedos na boca ou tocou 

noutra coisa qualquer? 

Ainda há muitas pessoas que não lavam as mãos. Lavar as mãos é uma das 

melhores formas de impedir o avanço de infecções. Há milhões de micróbios nas 

nossas mãos, a maioria são inofensivos mas alguns são capazes de provocar 

doenças. O sabonete com que lavamos as mãos ajuda a remover os micróbios 

pois são arrastados juntamente com a água. 

 

OBJECTIVO 

• Testar a eficácia de diferentes modos de lavagem de mãos. 

 

MATERIAIS (por grupo) 

- 8 placas de petri contendo agar nutritivo. 

- sabonete antiséptico aberto no momento. 

 

MÉTODOS 

    1. Identificação das placas 

1.1 Rotular 4 placas com a palavra água e 4 placas com a palavra 

sabonete. 

1.2 Numerar as placas água e as placas sabonete de 1 a 4. 

2. Um aluno usa as placas ”água” 
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2.1 lavar bem as mãos só com água. 

2.2 Abanar a mão para retirar o excesso de água e colocar os dedos ainda 

molhados (mas sem pingos) na placa 1. 

3. Não secar os dedos numa toalha 

3.1 Lavar novamente só com água. 

3.2 Abanar a mão para retirar o excesso de água e colocar os dedos ainda 

molhados na placa 2. 

4. Não secar os dedos numa toalha 

4.1 Lavar novamente só com água. 

4.2 Abanar a mão para retirar o excesso de água e colocar os dedos ainda 

molhados na placa 3. 

5. Lavar uma última vez (procedendo como em 2). 

6 .Repetir os passos de  1 a 4 com a placa rotulada “sabonete” substituindo os 

pontos 2.1, 3.1 e 4.1 por lavar com sabonete. 

7. Incubar as placas invertidas à temperatura ambiente durante dois dias. 

 

REGISTO DE DADOS 

Registar as observações efectuadas nas placas tendo em conta a seguinte 

escala: 

4+ = crescimento máximo 

3+ = crescimento moderado  

2+ = algum crescimento 

1+ = pequeno crescimento 

neg- = ausência crescimento 

 

INTERPRETAÇÃO / CONCLUSÕES 

 

1. Compare a eficácia de uma lavagem de mãos com e sem sabonete. 

2. Para compreender a importância da lavagem de mãos para a saúde 

humana, responda às seguintes questões: 

2.1 Efectue uma lista de doenças que podem ser transmitidas através das 

mãos. 
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2.2 Os microrganismos que se encontram presentes na pele humana 

normalmente não são patogénicos.  

Explique por que motivo os cirurgiões lavam as mãos com sabonete 

antiséptico cerca de 2 a 5 minutos antes de operarem. 

2.3 Explique por que motivo não é necessário e é até mesmo indesejável 

remover todas as bactérias da pele. 
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LAVAR AS MÃOS? PORQUÊ? 

(guia do professor) 

 

DESCRIÇÃO 

A realização desta actividade permite a compreensão de um hábito de higiene 

básico que é a lavagem de mãos. Os alunos podem desta forma compreender o 

porquê de terem que lavar as mãos. Trata-se de mais uma forma de abordar a 

vida microscópica e permite que os alunos percebam que existem 

microrganismos na sua superfície corporal. 

 

OBJECTIVOS 

• Compreender a base científica da lavagem de mãos. 

• Reconhecer que existem microrganismos que habitam a pele humana. 

• Conhecer alguns materiais e procedimentos básicos de um laboratório de 

microbiologia. 

• Recolher e analisar dados. 

 

REQUISITOS TEMPORAIS 

Serão necessárias duas aulas para realizar esta actividade que deverão ter um 

intervalo entre elas de pelo menos dois dias. 

 

POSICIONAMENTO CURRICULAR 

Esta actividade encontra-se indicada para o 3º ciclo ou ciclos inferiores a este. Ao 

nível do 3º ciclo pode ser enquadrada na temática “Viver Melhor na Terra” 

particularmente nos hábitos individuais que contribuem para uma vida saudável. 

 



 62 

MATERIAIS (por grupo) 

- 8 placas de petri contendo agar nutritivo. 

- sabonete antiséptico aberto no momento. 

 

PREÇOS DOS MATERIAIS 

MATERIAL PREÇO EX LOCAL AQUISIÇÃO 

Placas de petri 43,95+IVA (480 
placas) 

Vidrolab 
 

Agar nutritivo Aproximadamente 30 
€ (500g) 

VWR 

Sabonete 2€ supermercado 
Placas de petri com 
agar nutritivo 
esterilizadas 

17,23 € 20 placas VWR (merckoplate) 

Autoclave (opcional) Desde $150 (dólares 
americanos) 

http://www.balkowitsch.com 

Panela de pressão 
(opcional) 

Desde 25€  Supermercados 

Estufa (opcional) Desde 638 € VWR 
Iogurteira (opcional) Aproximadamente 

30€ 
www.amazon.com 

Tabela 3 – Preços dos materiais da actividade lavar as mãos 

 

INFORMAÇÃO ADICIONAL 

O corpo humano alberga uma grande quantidade de microrganismos. O número 

de células procarióticas que o Homem transporta é cerca de 10 vezes superior ao 

número de células humanas (eucarióticas) que o constituem. 

 

PREPARAÇÃO DA AULA 

As placas com agar devem ser preparadas previamente. 

 

SUGESTÕES E CONSELHOS 

Os alunos podem ser organizados em grupos de quatro para não ser necessário 

que todos lavem as mãos na aula. 

A actividade deve ser testada antes da aula para o sabonete escolhido. Com 

sabonetes antisépticos obtêm-se melhores resultados e devem ser abertos no 

momento da experiência. Caso contrário podem obter-se resultados que indicam 

um maior crescimento bacteriano na presença do sabonete. Se tal acontecer, os 
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resultados devem ser discutidos no sentido da compreensão das possíveis 

causas de contaminação do sabonete. 

Entre a lavagem das mãos assegurar que não caem pingos de água para o 

interior das placas de petri. 

Se existir uma iogurteira ou uma estufa à disposição, o período de incubação será 

uma noite. 

Para testar a acção desinfectante do álcool pode executar-se uma experiência 

semelhante à apresentada na qual se substitui o sabonete por álcool. 

 

RESPOSTA ÀS QUESTÕES 

 

1. Compare a eficácia de uma lavagem de mãos com e sem sabonete. 

Os alunos provavelmente responderão que uma lavagem com sabonete é mais 

eficaz que uma lavagem sem sabonete. Devem chegar a esta conclusão após a 

observação de um maior crescimento bacteriano na placa correspondente à 

lavagem com água. 

2. Para compreender a importância da lavagem de mãos para a saúde 

humana, responda às seguintes questões: 

2.1 Enumere doenças que possam ser transmitidas através das mãos. 

Diarreias por salmonelas, por exemplo. 

2.2 Os microrganismos que se encontram presentes na pele humana 

normalmente não são patogénicos.  

Explique por que motivo os cirurgiões lavam as mãos com sabonete 

antiséptico cerca de 2 a 5 minutos antes de operarem. 

Apesar dos microrganismos que encontramos na nossa pele normalmente não 

serem patogénicos, não nos podemos esquecer que a própria pele é uma barreira 

que impede a entrada de muitos microrganismos no corpo humano. A pele pode 

não ser o meio de cultura ideal para o crescimento de muitos microrganismos, no 

entanto, no interior do corpo humano as condições de temperatura são de 37 ºC e 

há nutrientes disponíveis. Assim, há que ter em conta que os cirurgiões contactam 

com corpos humanos “abertos” e, por isso, têm que assegurar que os 

microrganismos não vão contaminar os tecidos humanos interiores expostos 
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aquando da operação. Daí que, imediatamente antes da operação, os cirurgiões 

lavem as mãos com sabonetes antisépticos (eliminam os microrganismos 

eficazmente). 

2.3. Explique por que motivo não é necessário e é até mesmo indesejável 

remover todas as bactérias da pele. 

As bactérias da flora da pele normal contribuem para criar defesas, produzem 

compostos que inibem o crescimento de bactérias patogénicas. 
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VAMOS FAZER IOGURTE!!!! 

(protocolo do aluno) 

 

 

INTRODUÇÃO 

O iogurte é um produto de fermentação do leite. A acção combinada de duas 

bactérias, Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus no açúcar do 

leite (lactose) resulta numa produção de ácido (inicialmente ácido láctico) que 

confere ao iogurte o seu sabor característico. Este ácido actua numa proteína do 

leite (caseína) provocando alterações na estrutura da mesma (desnaturação) que 

levam à sua solidificação (coagulação). Trata-se de um processo semelhante à 

cozedura de um ovo no qual a clara que era líquida se torna branca e sólida. 

As bactérias utilizadas no fabrico de iogurte crescem a temperatura elevada (55 

ºC) que destruiria outros microrganismos, designando-se, por isso, bactérias 

termófilas. No fabrico do iogurte é importante destruir as bactérias indesejáveis e 

criar boas condições de crescimento às bactérias pretendidas. As bactérias 

indesejáveis são destruídas quando o leite é levado à ebulição (100 ºC). Todos os 

utensílios devem estar muito limpos para não ocorrer introdução de bactérias no 

leite. As boas condições de crescimento das bactérias pretendidas incluem alta 

temperatura (55 ºC) e um ambiente pobre em oxigénio. Adicionalmente, os 

iogurtes devem ser fechados em recipientes, não devem ser agitados e devem 

ficar bastante quentes. Esterilizando o leite, utilizando utensílios limpos e 

mantendo a temperatura elevada (55 ºC inviabiliza a maior parte dos 

microrganismos indesejáveis) a produção de iogurte é possível. À medida que o 

leite arrefece, as bactérias começam a produzir ácido láctico em quantidade. 

Apesar da temperatura baixar, o ácido impede o crescimento de microrganismos 

(incluindo as bactérias do iogurte). Idealmente o leite deve ser mantido a uma 

temperatura alta para haver a máxima produção de ácido láctico possível, no 
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entanto, uma temperatura demasiado elevada impediria a acção das bactérias 

termófilas. Assim, a temperatura deve ser mantida na medida do possível a 55 ºC. 

A essa temperatura, o recipiente deve ser inoculado ou isolado para reter o calor 

o máximo tempo possível. Quando o iogurte fica pronto, deve ser refrigerado. O 

iogurte produzido pode servir como iniciador para produzir, no futuro, mais 

iogurte. Num iogurte natural preparado em casa encontramos aproximadamente 

109 bactérias por grama. Estes iogurtes devem ser produzidos a cada 2 ou 3 

semanas pois passado esse tempo as bactérias do iogurte morrem e este já não 

serve como iniciador. 

 

OBJECTIVO 

• Produzir iogurte a partir de leite e de uma quantidade reduzida de um 

iniciador (que é iogurte que contém microrganismos vivos). 

 

MATERIAIS (por grupo de 4) 

- 720 ml de leite (adicionar 180g de leite em pó a 720 ml de leite magro 

ou desnatado) 

- 1 iogurte iniciador (natural) 

- colheres 

- 1 placa de aquecimento 

- 1 recipiente para aquecer o leite 

- 1 termómetro 

- 4 copos de esferovite com tampa 

- 4 sacos de plástico com fecho 

- 1 rolo de película aderente 

- folhas de jornal ou material isolante (se não existir estufa) 

- Microscópio óptico composto (opcional) 

- Fita de pH 

- Azul  de metileno (para corar bactérias ) 

- Lâminas 

- Lamelas 

- Lamparina de álcool 
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- Esguicho com água 

 

MÉTODOS 

1. Aquecer o leite na placa mexendo constantemente.  

2. Quando o leite entrar em ebulição, desligar a placa. 

3. Cobrir o leite de imediato com a película aderente. A película deve tocar no 

leite para não se formar nata à superfície do mesmo. 

4. Medir a temperatura com o termómetro. 

5. Permitir o arrefecimento do leite a 57 ºC. 

6. Remover a película aderente e mexer o leite. 

7. Encher os 4 copos de esferovite com o leite. 

8. Quando o leite arrefecer a 55 ºC, introduzir 1 colher de chá de iogurte 

natural em cada copo de esferovite. 

9. Mexer cuidadosamente para distribuir o iogurte introduzido por todo o leite. 

10.  Medir o pH 

11.  Tapar o copo com película aderente e a película com a tampa do copo. 

12.  Introduzir o copo num saco de plástico e vedar com o fecho. 

13.  Envolver o saco com folhas de jornal para ajudar a manter o calor. 

(se existir uma estufa, incubar os copos de iogurte a 37 ºC) 

14.  Incubar 6 ou mais horas (durante uma noite é suficiente) 

15. Observar os copos para certificar que se encontam sólidos. 

16.  Refrigerar os iogurtes a 4 ºC. 

 

REGISTO DE DADOS 

1. Registar o aspecto do iogurte após a incubação. 

2. Medir o pH. 

3. Efectuar uma preparação de iogurte para observação microscópica  

3.1 Protocolo experimental para a observação microscópica de bactérias 

do iogurte 

a) Material 

- Microscópio óptico 

- Lâminas e lamelas 
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- Ansa de inoculação 

- Varetas de vidro 

- Água destilada 

- Papel de limpeza 

- Azul de metileno 

- Iogurte natural 

- Álcool 

- Óleo de imersão 

 

b) Métodos 

1. Colocar uma gota de água destilada numa lâmina 

2. Com a ansa de inoculação retirar uma pequena porção de iogurte e 

colocar sobre uma gota de água. Aplicar a técnica do esfregaço e 

espalhar o iogurte sobre a lâmina. 

3. Secar levemente à chama da lamparina o esfregaço efectuado 

4. Colocar sobre o esfregaço 2 a 4 gotas de álcool para retirar o 

excesso de gordura. 

5. Deixar secar o esfregaço ao ar durante alguns minutos. 

6. Colocar a lâmina na tina de coloração sobre duas varetas de vidro e 

tapar completamente o esfregaço com o corante. Deixar o corante 

actuar durante 1 a 2 minutos. 

7. Após o tempo de coloração retirar o corante do esfregaço por 

imersão em água. 

8.  Deixar secar o esfregaço ao ar 

9. Observar ao microscópio óptico com as várias objectivas e recorrer 

ao uso da objectiva de imersão. Para tal, utilizar o óleo de imersão. 

 

INTERPRETAÇÃO/CONCLUSÕES 

1. Explique a alteração da textura do leite para iogurte. 

2. Interprete o pH medido após a incubação do iogurte 

3. Descreva morfologicamente as bactérias observadas ao microscópio. 
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4. Compare as observações microscópicas das bactérias com outras que já 

tenha realizado a células eucarióticas no que respeita às suas dimensões. 
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VAMOS FAZER IOGURTE 

(guia do professor) 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO 

Nesta actividade os alunos fabricarão o seu próprio iogurte. 

 

OBJECTIVOS 

• Compreender os processos biológicos inerentes à produção de iogurte. 

• Conhecer o conceito de organismos termófilos. 

• Conhecer os conceitos de desnaturação e coagulação. 

• Conhecer bactérias que utilizam a lactose no seu metabolismo. 

• Executar medições de pH. 

• Observar bactérias com formas morfológicas diferentes ao microscópio. 

• Executar procedimentos num laboratório de microbiologia. 

• Recolher dados. 

• Organizar dados. 

• Analisar dados. 

 

REQUISITOS TEMPORAIS 

Serão necessárias duas aulas para executar esta actividade. 

 

POSICIONAMENTO CURRICULAR 

No 3º ciclo, a actividade posiciona-se no sub-tema “Terra - Um planeta com vida” 

no qual há uma sugestão da realização de actividades experimentais, com a 

utilização de microscópio, para que os alunos observem microrganismos. 

Ao nível do ensino secundário esta actividade pode ser enquadrada na unidade 3 

do 10º ano “Transformação e utilização da energia pelos seres vivos” como um 

procedimento experimental que permite a compreensão da fermentação láctica. 



 71 

No 12º ano na unidade 4 – “Produção de alimentos e sustentabilidade” onde é 

focada a conservação, melhoramento e produção de novos alimentos.  

 

MATERIAIS (por grupo de 4) 

- 720 ml de leite (adicionar 180g de leite em pó a 720 ml de leite magro 

ou desnatado) 

- 1 iogurte iniciador (natural) 

- colheres 

- 1 placa de aquecimento 

- 1 recipiente para aquecer o leite 

- 1 termómetro 

- 4 copos de esferovite com tampa 

- 4 sacos de plástico com fecho 

- 1 rolo de película aderente 

- folhas de jornal ou material isolante (se não existir estufa) 

- Microscópio óptico composto (se existir) 

- Fita de pH 

- Azul  de metileno 

- Lâminas 

- Lamelas 

- Lamparina de álcool 

- Esguicho com água 

 

PREÇO DOS MATERIAIS 

 

MATERIAL PREÇO EX LOCAL 
AQUISIÇÃO 

Leite magro 0,64 € (1L) Supermercado 
Leite em pó 3,19 € (400 g) Supermercado 
Iogurte natural 0,54 € (1un) Supermercado 
Placa aquecimento 97 € VWR 
Copo de vidro  36,75€ (10 copos de 

800ml) 
VWR 

Termómetro 9,94€ (termómetro 
imersão 0-150 ºC) 

VWR 
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Copos de esferovite 2 € (20 unidades) Supermercado 
Sacos com banda 
isoladora 

3,99 (15 unidades) Supermercado 

Película aderente 2,19 € (30 m) Supermercado 
Fita de pH 6,03 € (100 fitas) Merck 
Microscópio Desde 210 € Areal Editores 
Lâminas  3,52 € (50 unidades) VWR 
Lamelas 12,82€ (1000 unidades) VWR 
Esguicho com água 3,50€ Moreira da Costa e 

Santos 
Lamparina de álcool 3,74 € VWR 
Tabela 4 – preços dos materiais da actividade vamos fazer iogurte 

 

INFORMAÇÃO ADICIONAL 

As bactérias do ácido láctico fermentam a lactose anaerobicamente resultando 

deste processo um produto, o ácido láctico. Estas bactérias têm sido utilizadas ao 

longo dos séculos para produzir iogurtes e queijos. O iogurte obtem-se por adição 

de Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus ao leite. O leite pode ser 

transformado em manteiga por adição de Lactococcus cremoris. Outros 

organismos como Lactococcus lactis, Streptococcus diacetylactis e Leuconostoc 

citrovorum, conferem à manteiga diferentes sabores. 

Existem outros produtos do leite economicamente importantes, como por exemplo 

os queijos. 

 

PREPARAÇÃO DA AULA 

Esta aula não requer qualquer preparação a não ser reunir os materiais 

necessários. 

 

SUGESTÕES E CONSELHOS 

• É aconselhável testar esta actividade antes de pedir aos alunos que 

a realizem. 

• No caso de não existir estufa, resulta melhor quando a temperatura 

do ar é mais elevada. 

• A utilização de uma iogurteira é uma solução intermédia entre a 

estufa e os copos de esferovite envoltos em jornais e resulta muito 

bem. 
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RESPOSTA ÀS QUESTÕES 

 

1. Explique a alteração da textura do leite para iogurte. 

O ambiente ácido resultante da produção de ácido láctico conduz à desnaturação 

da proteína caseína com a consequente formação de um coágulo semi-sólido.  

2. Interprete o pH medido. 

O pH medido antes de incubar o iogurte era aproximadamente 7, após a 

incubação o pH desceu para 5. Esta medição encontra-se de acordo com o 

esperado na medida em que a produção do ácido láctico durante a fermentação 

provoca uma descida de pH. 

3. Descreva morfologicamente as bactérias observadas ao microscópio. 

A observação das bactérias do iogurte por coloração simples nem sempre permite 

a observação das duas formas morfológicas de bactérias que o constituem (cocos 

e bacilos). 

Após a observação os alunos podem eventualmente visualizar uma fotografia na 

qual figurem as duas formas. 

 

 

Figura 36 – Fotografia de bactérias do iogurte (Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus 

termophilus) 
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4. Compare as observações microscópicas das bactérias com outras que já 

tenha realizado a células eucarióticas no que respeita às suas dimensões. 

É bastante difícil ver bactérias ao microscópio óptico uma vez que apresentam 

dimensões muito inferiores às células eucarióticas. A necessidade de utilizar a 

objectiva de imersão evidencia tais dimensões. Assim, nesta fase da actividade é 

também possível além da exploração da morfologia bacteriana, a exploração de 

ordens de grandeza e unidades de medida microscópicas. 
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O FERMENTO É UM SER VIVO? 

(protocolo do aluno) 

 

     

 

      

 

INTRODUÇÂO 

O Homem utiliza fermentos diariamente. O que é o fermento? 

Podemos comprar fermentos no supermercado para fazer pão. Estes fermentos 

aparecem sob a forma de grãos castanhos. Será que estes grãos são seres 

vivos? 

Para investigarmos se existe vida nestes grãos, devemos ter em conta as 

características que conferem vida a um ser, isto é, conhecer as características 

dos seres vivos. Assim, vamos apurar se os grãos em questão apresentam as 

seguintes características dos seres vivos: a capacidade de crescer e de utilizar 

energia (metabolismo). 

Os seres vivos para obterem energia, quebram ligações em moléculas complexas 

como os açúcares resultando deste processo a libertação de um gás, o dióxido de 

carbono. Nesta actividade vamos investigar se as leveduras têm ou não 

capacidade de metabolizar açúcar libertando um gás que assumimos ser o 

dióxido de carbono. Concretamente, vamos testar o comportamento das 

leveduras na presença e ausência de açúcar. 

 

OBJECTIVO 

• Inferir acerca da existência de vida em grãos de fermento. 

 

MATERIAIS (por grupo) 

- 1 pacote de fermento de padeiro (biológico) 

- 4 pacotes de açúcar 

- 5 balões pequenos (balões de água) 

- 5 tubos de ensaio 
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- 1 suporte de tubos de ensaio 

- 1 placa de petri 

- copo de pástico descartável 

- marcadores coloridos 

- agar nutritivo sufieciente para encher 1 caixa de petri 

- 1 microscópio 

- 2 lâminas 

- 2 lamelas 

 

 

Questão: 

1. Efectuar uma previsão sobre a produção ou não de gás por parte das 

leveduras quando estas se encontram na presença e na ausência de açúcar. 

 

MÉTODO 1 (teste do metabolismo) 

 

1. Colocar 5 tubos de ensaio num suporte. 

2. Rotular os tubos (com caneta de acetato) de 1 a 5.  

3. Adicionar água quente a cada tubo até que esta atinja a primeira linha. 

4. Adicionar açúcar aos tubos 1 e 2 até que o nível da água atinja a 2ª linha. 

5. Adicionar leveduras cuidadosamente a cada um dos tubos por forma a que 

a água atinja a 3ª linha nos tubos 1 e 2 e a 2ª linha nos tubos 3 e 4. 

6. Cobrir a abertura de cada um dos tubos de ensaio com um balão bem 

vedado para que seja possível detectar qualquer libertação de gás por 

aumento de volume do mesmo. 

7. Agitar cada um dos tubos vigorosamente. 

8. A cada 5 minutos observar e registar na tabela 1. 
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REGISTO DE DADOS 

 

 0 minutos 5 minutos 10 minutos 15 minutos 20 minutos 25 minutos 

Tubo 1       

Tubo 2       

Tubo 3       

Tubo 4       

Tubo 5       

 Tabela 5 – Registo de dados da actividade o fermento é um ser vivo? 

 

INTERPRETAÇÃO / CONCLUSÕES 

 

1. Interpretar os dados e discutir os mesmos com o grupo de trabalho 

2. Explicar o  motivo pelo qual é melhor utilizar dois tubos para testar o 

comportamento das leveduras na presença de açúcar e dois tubos para 

testar o comportamento das leveduras na sua ausência e não apenas um 

para cada caso. 

3. Explicar a finalidade do tubo 5. 

4. Quando à massa do pão não é adicionado qualquer fermento o resultado é 

um pão fino e muito duro. Quando adicionamos fermento, a massa cresce 

e o pão fica mais alto e mais fofo. 

Explicar de que forma as leveduras ajudam a massa do pão a crescer. 

 

MÉTODO 2 (teste do crescimento) 

 

1. Colocar numa caixa de petri agar nutritivo 

2. Dissolver 10 a 12 grãos de leveduras em água e introduzi-los na placa. 

3. Incubar a placa à temperatura ambiente durante uma semana. 

4. Observar e registar. 

5. Recolher uma porção de leveduras da placa de cultura e proceder a uma 

observação microscópica. 

6. Registar as observações microscópicas. 
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INTERPRETAÇÃO / CONCLUSÕES 

 

1. Após a realização desta actividade explique por que motivo considera ou 

não os grãos de fermento seres vivos. 
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O FERMENTO É UM SER VIVO? 

(guia do professor) 

         

 

 

DESCRIÇÃO 

A realização desta actividade permite apurar a existência de vida em grãos de 

fermento.  

 

OBJECTIVOS 

• Compreender o conceito de metabolismo. 

• Conhecer características comuns a todos os seres vivos. 

• Reconhecer fungos unicelulares. 

• Executar procedimentos num laboratório de microbiologia. 

• Recolher dados. 

• Organizar dados. 

• Analisar dados. 

 

REQUISITOS TEMPORAIS 

Esta actividade requer duas aulas (separadas de 2 a 3 dias). 

 

POSICIONAMENTO CURRICULAR 

No 3º ciclo, a actividade posiciona-se no sub-tema “Terra- Um planeta com vida” 

no qual há uma sugestão da realização de actividades experimentais, com a 

utilização de microscópio, para que os alunos observem microrganismos. 

No ensino secundário esta actividade enquadra-se bem no 10º ano, em duas 

unidades. No módulo inicial, “Diversidade na Biosfera“, na medida em que existe 

uma observação de células ao microscópio óptico composto. Na unidade 1, 

“Obtenção de matéria“, na medida em que se trata de uma obtenção de matéria 

por seres heterotróficos e também existe a possibilidade de observação de seres 
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unicelulares. Ao nível do 12º ano esta actividade encontra-se enquadrada na 

unidade 4, “Produção de Alimentos e Sustentabilidade“, particularmente na  

organização e interpretação de dados de natureza diversa sobre a utilização de 

microrganismos na produção de alimentos. 

 

MATERIAIS (por grupo) 

- 1 pacote de fermento biológico (de padeiro) 

- 4 pacotes de açúcar 

- 5 balões pequenos 

- 5 tubos de ensaio 

- 1 suporte de tubos de ensaio 

- copos de plástico descartáveis 

- marcadores coloridos 

- 1 placa de petri 

- agar nutritivo sufieciente para encher 1 caixa de petri 

- 1 microscópio 

- 2 lâminas 

- 2 lamela 

PREÇOS DOS MATERIAIS 

MATERIAL PREÇO EX LOCAL 
AQUISIÇÃO 

 

Fermento (leveduras) 1,79€ (3 embalagens 
7g) 

Supermercado 

Açúcar 0,89 € (1 Kg) Supermercado 
Balões de água 1,50 € supermercado 
Tubos de ensaio 33,98€ (2000 tubos não 

esterilizados) 
VWR 

Suporte para tubos de 
ensaio 

5,54€ (suporte para 24 
tubos) 

VWR 

Placas de petri 43,95+IVA (480 placas) Vidrolab 
 

Agar nutritivo Aproximadamente 30 € 
(500g) 

VWR 

Microscópio Desde 210 € Areal Editores 
Lâminas  3,52 € (50 unidades) VWR 
Lamelas 12,82€ (1000 unidades) VWR 
Tabela 6 – preços dos materiais da actividade o fermento é um ser vivo? 
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INFORMAÇÃO ADICIONAL 

A levedura utilizada no fabrico do pão é a Saccharomyces cerevisiae. Trata-se de 

uma levedura anaeróbia facultativa o que significa que quando os níveis de 

oxigénio são baixos e os de glicose são elevados, este açúcar é metabolizado na 

ausência de oxigénio. Os produtos resultantes do metabolismo em questão são o 

dióxido de carbono e etanol bem como uma pequena quantidade de ATP. À 

medida que o pão é cozido, o etanol evapora-se. As bolhas de dióxido de carbono 

conferem ao pão uma textura fofa. A S. cerevisiae e outros membros do mesmo 

género são utilizados para produzir vinho e cerveja, produtos nos quais a 

presença de álcool é importante.  

 

PREPARAÇÃO DA AULA 

• Pelo menos um dia antes da aula, preparar placas de petri com meio de 

cultura para leveduras (uma placa por grupo). 

• No início da aula ter um kit preparado para cada grupo que deve incluir: 5 

tubos de ensaio, 5 balões, 5 pacotes de açúcar, 1 pacote de leveduras, 1 

suporte de tubos de ensaio, marcadores de cores e copo para os alunos 

aquecerem a água. 

 

SUGESTÕES E CONSELHOS 

• Testar onde colocar as linhas nos tubos de ensaio. Para cada tamanho de 

tubo de ensaio as linhas serão diferentes. Um bom ponto de partida será 1 

parte de levedura, 1 parte de açúcar e 2 a 3 partes de água quente. 

• Para tubos de 10 ml funciona bem colocar 4 ml de água e fazer a primeira 

marca. Seguidamente mede-se com uma régua quantos centímetros 

separam o fundo do tubo da marca da água. A marca das leveduras e do 

açúcar deve medir metade deste comprimento e ambas serão feitas acima 

da marca da água. 

• No teste do metabolismo assegurar que os alunos agitam os tubos de 

ensaio vigorosamente para que todas as leveduras fiquem molhadas. 

Poderão ter que agitá-los várias vezes no decurso da actividade. Alertar os 
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alunos para colocarem o dedo na abertura do tubo quando o agitam para 

evitar a presença de leveduras dentro do balão. 

• Para o teste do crescimento devem utilizar-se entre 10 a 12 grãos de 

fermento e uma pequena quantidade de água. Se a incubação for feita à 

temperatura ambiente, o crescimento deverá ser visível após 3 ou 4 dias.  

 

RESPOSTA ÀS QUESTÕES 

 

1. Efectuar uma previsão quanto à produção ou não de gás por parte das 

leveduras quando estas se encontram na presença e na ausência de açúcar. 

As respostas provavelmente serão variadas. 

 

INTERPRETAÇÃO/CONCLUSÕES (teste do metabolismo) 

2. Explicar o motivo pelo qual é melhor utilizar dois tubos para testar o 

comportamento das leveduras na presença de açúcar e dois tubos para 

testar o comportamento das leveduras na sua ausência e não apenas um 

para cada caso. 

A existência de dois tubos para cada uma das situações em teste: com açúcar e 

sem açúcar confere uma vantagem a esta actividade na medida em que 

asseguramos que nenhum factor externo interferiu nos resultados. Assim, se dois 

tubos que testam a mesma situação se comportam de forma diferente, os 

resultados da experiência não devem ser considerados.  

3. Quando à massa do pão não é adicionado qualquer fermento o resultado 

é um pão fino e muito duro. Quando adicionamos fermento, a massa cresce 

e o pão fica mais alto e mais fofo. 

Explicar de que forma as leveduras ajudam a massa do pão a crescer. 

O fermento é composto por leveduras que na presença de água e temperatura 

adequada metabolizam açúcares. Na massa do pão existem vários açúcares e do 

metabolismo das leveduras resultam dois produtos: um álcool (etanol) e um gás(o 

dióxido de carbono). Este último, é o responsável pelo aumento do volume da 

massa do pão após o período de levedação bem como pelos buracos que existem 

no pão que não são mais do que bolhas deste gás que tornam o tornam macio. 
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4. Explicar a finalidade do tubo 5. 

O tubo 5 funciona como um controlo. Com este tubo pretende-se garantir que não 

existe qualquer outro factor além das leveduras e da sacarose responsável pela 

produção de gás. 

 

INTERPRETAÇÃO/CONCLUSÕES (teste do crescimento) 

1. Após a realização desta actividade explique por que motivo considera ou 

não os grãos de fermento seres vivos. 

Os grãos de fermento utilizados na realização desta experiência eram leveduras, 

ou seja seres vivos que são fungos unicelulares. Apresentaram duas 

características dos seres vivos, o crescimento e o metabolismo. 

Alertar os alunos para a existência de fermentos químicos como o bicarbonato de 

sódio que nada têm de seres vivos. 
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ATÉ QUANDO SEREI AZUL? 

(protocolo do aluno) 

 

 

INTRODUÇÃO 

Todas as células necessitam de energia para manter todas as suas estruturas, 

crescerem e reproduzirem-se. As células obtêm energia quebrando moléculas 

complexas (que são compostos orgânicos) transformando-as em moléculas mais 

simples. Algumas células têm a capacidade de degradar por completo moléculas 

orgânicas convertendo-as na totalidade em água (H2O) e dióxido de carbono 

(CO2). Este processo denomina-se respiração aeróbia uma vez que ocorre na 

presença de oxigénio. Outras células, conseguem degradar apenas parcialmente 

moléculas complexas (particularmente açúcares). Nestes casos, o processo 

denomina-se fermentação e ocorre na ausência de oxigénio. As leveduras são 

fungos unicelulares que realizam uma respiração aeróbia quando existe oxigénio 

disponível, mas apresentam igualmente a capacidade de degradar moléculas 

quando o oxigénio está ausente, isto é, apresentam a capacidade de 

fermentação. Quando tal acontece, as leveduras efectuam a conversão de 

moléculas de açúcar em etanol (outra designação para álcool etílico) e CO2. 

As condições de realização desta experiência proporcionam um ambiente pobre 

em oxigénio, pelo que a fermentação é o processo principal pelo qual as 

leveduras obtêm energia. 

Assim que as leveduras começam a fermentar, o CO2 libertado reage com a água 

circundante produnzindo ácido carbónico. (H2O + CO2   ⇒ H2CO3). O ambiente 

torna-se, gradualmente, mais ácido. As alterações de acidez podem ser 

monitorizadas utilizando, para isso, um indicador como o azul de bromotimol. 

Este, altera a sua cor de azul para verde e de verde para amarelo à medida que a 
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acidez aumenta. Cronometrando o tempo que decorre até à mudança de cor de 

azul para verde, podemos inferir acerca da rapidez de libertação de CO2 levada a 

cabo pelas leveduras. 

Estes microrganismos têm uma extraordinária importância económica devido à 

sua capacidade de fermentação e consequente produção de álcool etílico que, 

por sua vez, é utilizado na produção de bebidas como vinho e cerveja. Na 

confecção do pão, as leveduras produzem dióxido de carbono que permite que o 

mesmo cresça e se torne fofo e agradável ao paladar. 

A maior parte das leveduras que encontramos no supermercado encontram-se no 

estado sólido e secas, sendo, por isso, inactivas. Quando a estas leveduras 

adicionamos água quente, elas tornam-se activas, começam a crescer e, se lhes 

fornecemos uma fonte de açúcar, ocorre fermentação. 

Neste laboratório vamos “alimentar” leveduras com diferentes concentrações de 

sacarose (C12H22O11) e observar a influência deste factor nas taxas de 

fermentação. 

 

OBJECTIVOS 

• Observar a taxa de fermentação das leveduras em função da 

concentração da sacarose.  

(A taxa de fermentação é determinada tendo em conta o tempo 

necessário para a viragem de um indicador de pH, o azul de 

bromotimol.) 

 

MATERIAIS (por grupo) 

- 6 tubos de ensaio 

- suporte de tubos de ensaio 

- canetas acetato 

- conta-gotas com solução de sacarose a 2% 

- 2 provetas graduadas de 10 ml 

- suspensão de leveduras(com azul de bromotimol e NaOH)  

- cronómetro (ou relógio com segundos) 

- vórtex (opcional) 
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MÉTODOS 

1. Rotular 6 tubos de ensaio com algarismos de 1 a 6. 

2. Adicionar 5 ml da mistura que inclui suspensão de leveduras a cada tubo 

de ensaio. 

 

Nota1: Assegurar que antes da medição o frasco foi agitado com vigor uma 

vez que as leveduras tendem a depositar-se no fundo do mesmo. 

Nota 2:  A referida mistura contém uma pequena quantidade de leveduras 

activas bem como azul de bromotimol e uma pequena quantidade de 

hidróxido de sódio para que a cor inicial da mistura fosse azul. 

 

3. A cada tubo de ensaio irá ser adicionada uma quantidade diferente de 

sacarose, de acordo com a tabela 1.  

Tubo Nº gotas 

sacarose a 

2% 

1 0 

2 2 

3 4 

4 6 

5 8 

6 10 

Tabela 7 – nº de gotas de sacarose a adicionar a cada tubo de ensaio 

4. Assegurar que o cronómetro está pronto a funcionar. 

5. Introduzir no tubo de ensaio as gotas de sacarose defindas na tabela 1.  

6. Agitar o tubo de ensaio no vortex (ou vigorosamente com a mão tapando a 

abertura do tubo com o polegar). 

7. Começar a contar o tempo. 

8. A cada minuto agitar o tubo, quando a cor começar a sofrer alterações 

(comparar com o tubo 1 ajuda) observar com mais atenção e mais 

frequentemente o tubo. 

9. Quando o cor tiver alterado para verde, registar o tempo decorrido. 
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NOTA: A mudança de cor será gradual pelo que os registos dependerão de 

um julgamento humano para decidir quando a cor mudou para verde. 

Seguidamente, a cor continuará a sofrer alterações para um verde mais claro 

e, posteriormente, para amarelo mas não existe qualquer necessidade de 

registar estas observações. 

 

REGISTO DE DADOS 

 

Tubo Nº gotas 

sacarose a 2% 

Tempo alteração 

da cor (min) 

Média dos 

tempos da turma 

(min) 

1 0   

2 2   

3 4   

4 6   

5 8   

6 10   

Tabela 8- Registo de dados da actividade até quando serei azul 

 

INTERPRETAÇÃO / CONCLUSÕES 

QUESTÕES 

 

1. Representar graficamente a relação entre o tempo decorrido até a 

alteração da cor e a concentração de sacarose. Use cores diferentes para 

os dados do seu grupo e para a média da sua turma. 

2. Após interpretar o gráfico formule uma hipótese acerca da existência de 

uma correlação entre a concentração de sacarose e a taxa de fermentação 

das leveduras. 

3. Indique o controlo desta experiência. 

4. Explique a importância de existência de um controlo nesta experiência. 

5. Indique um produto para além do CO2 que seja libertado pelas leveduras 

durante a realização desta experiência. 
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6. Explique por que motivo o processo utilizado pelas leveduras para obter 

energia foi a fermentação e não a respiração aeróbia. 

7. Elabore um protocolo que vise testar a influência da temperatura na taxa 

de fermentação das leveduras. Descreva a futura experiência com o maior 

detalhe possível.  
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ATÉ QUANDO SEREI AZUL? 

(guia do professor) 

 

 

 

DESCRIÇÃO 

Esta actividade investiga e mede o metabolismo das leveduras utilizando 

diferentes concentrações de açúcar. Os alunos utilizam um indicador de pH para 

detectar o metabolismo. Como um dos produtos do metabolismo das leveduras é 

o CO2, a solução diminui o pH devido à formação do ácido carbónico que resulta 

da reacção de dissolução do CO2(g) em H2O(l). Esta diminuição de pH é 

facilmente detectada pela mudança de cor do indicador (azul de bromotimol) de 

azul para verde e de verde para amarelo. O tempo necessário à mudança de cor 

do indicador varia com a concentração de sacarose. Estes dados são registados, 

introduzidos num gráfico e comparados.   

 

OBJECTIVOS 

• Compreender o processo da fermentação alcoólica. 

• Identificar os reagentes e produtos da reacção de fermentação alcoólica. 

• Compreender a fermentação como um processo celular de obtenção de 

energia. 

• Reconhecer o papel das leveduras no nosso dia-a-dia. 

• Compreender o conceito taxa de fermentação. 

• Relacionar a produção de CO2 com a taxa de fermentação das leveduras. 

• Compreender o funcionamento de um indicador de pH. 

• Executar procedimentos num laboratório de microbiologia. 

• Recolher dados de uma experiência. 
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• Analisar e interpretar dados de uma experiência. 

• Elaborar protocolos experimentais. 

 

REQUISITOS TEMPORAIS 

Serão necessarias duas aulas para a realização desta actividade (uma para 

executar a experiência e outra para análise e interpretação dos dados recolhidos). 

 

POSICIONAMENTO CURRICULAR 

Esta actividade encontra-se particularmente indicada para o estudo da 

fermentação alcoólica no ensino secundário. Na unidade 3 do 10º ano 

“Transformação e utilização da energia pelos seres vivos“ há uma sugestão nos 

conteúdos para a realização de procedimentos experimentais relacionados com 

fermentação. 

 

MATERIAIS  (por grupo) 

- 6 tubos de ensaio 

- suporte de tubos de ensaio 

- canetas de acetato 

- conta-gotas com solução de sacarose a 2% (cerca de 20 ml) 

- 2 provetas de 10 ml 

- suspensão de leveduras com azul de bromotimol e NaOH (cerca de 

40 ml)  

- cronómetro (ou relógio com segundos) 

- vórtex (opcional) 
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PREÇO DOS MATERIAIS 

MATERIAL PREÇO EX LOCAL 
AQUISIÇÃO 

Tubos de ensaio 33,98€ (2000 tubos 
não esterilizados 

VWR 

Suporte para tubos de ensaio 5,54€ (suporte para 24 
tubos) 

VWR 

pipetas pasteur (conta-gotas) 9,94€ (500 unid não 
esterilizadas) 

VWR 

Açúcar (sacarose) 0,89 € (1 Kg) Supermercado 
Provetas de 10 ml 31,62€ (12 provetas de 

25ml em polipropileno) 
VWR 

Fermento (leveduras) 1,79€ (3 embalagens 
7g) 

Supermercado 

Azul de bromotimol 18,26 € (250 ml) Merck 
NaOH 4,80 € Merck 
Cronómetro Desde 12,65€ www.manutan.pt 
Vórtex (opcional) 181€ VWR 
Tabela 9 – preços dos materiais para a actividade até quando serei azul? 

 

INFORMAÇÃO ADICIONAL 

A utilização de energia é uma característica universal a todos os seres vivos. Para 

a maior parte dos organismos e a maioria das células, a fonte imediata de energia 

utilizada para sintetizar ATP provém da ruptura de moléculas complexas, como 

por exemplo açúcares, que são assim transformados em compostos mais 

simples. Há muitas vias que conduzem à degradação de compostos orgânicos, no 

entanto, as mais comuns são a respiração aeróbia e a fermentação. A respiração 

aeróbica é o processo pelo qual as células utilizam oxigénio (O2) para 

degradarem completamente a glicose (C6H12O6) em CO2 e H2O. A fermentação é 

um processo anaeróbio no qual a glicose é apenas parcialmente degradada em 

compostos mais simples como o ácido láctico (C3H6O3) ou o etanol (C2H5OH). 

Durante a fermentação ocorre a produção de CO2. As leveduras são fungos 

unicelulares que conseguem obter energia aerobicamente quando o oxigénio é 

abundante mas quando tal não ocorre obtêm a energia através da fermentação e 

produzem etanol (C2H5OH) e dióxido de carbono (CO2). Nesta actividade as 

leveduras retiram rapidamente todo o oxigénio que se encontra dissolvido nas 

soluções. As soluções tornam-se anaeróbias excepto na pequena superfície que 
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contacta com o ar, através da qual há uma pequena difusão de oxigénio para a 

solução. 

Quando o CO2 se dissolve na água (H2O) forma-se ácido carbónico (H2CO3). Este 

ácido, por sua vez, dissocia-se na água em iões H+ e HCO3
- (bicarbonato). Os 

iões H+ presentes na solução conferem-lhe um carácter ácido e, à medida que se 

produz mais CO2, a solução fica sucessivamente mais ácida. Esta variação de 

acidez pode ser facilmente detectada por um indicador de pH. O indicador 

utilizado nesta actividade é o azul de bromotimol que é azul para pH superior a 

7,6 e amarelo a pH inferior a 6,0. A pH entre os dois valores anteriormente 

referidos, o azul de bromotimol apresenta um contínuo de cores do azul para o 

verde e deste para o amarelo. Definindo uma cor concreta para o ponto final desta 

experiência, podem ser determinadas várias taxas de fermentação em diferentes 

amostras desde que todas elas apresentem o mesmo valor de pH inicial. 

Neste exercício laboratorial os alunos vão monitorizar indirectamente o progresso 

da fermentação observando as mudanças de cor no azul de bromotimol que 

resultam da produção de CO2 por leveduras que fermentam açúcar. 

 

PREPARAÇÃO DA AULA 

A preparação deste laboratório depende do volume de trabalho que queira definir 

para os alunos. A experiência envolve a determinação das taxas de fermentação 

para 6 concentrações diferentes de sacarose (este número pode ser aumentado 

ou diminuido mas 6 parece funcionar bem). 

É importante que os alunos trabalhem em equipa para poderem observar as 

mudanças de cor sequenciais nos 6 tubos de ensaio. Dependendo do número de 

tubos que utilizar, pode distribuir um ou mais tubos por aluno. As instruções que 

se seguem têm em conta que cada aluno é responsável por um tubo (uma 

concentração de sacarose) e trabalham em grupos de 6 para poderem testar 6 

concentrações diferentes. 

  

PREPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES STOCK: 

a) Azul de Bromotimol 
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Apenas será necessário um pequeno volume desta solução, no entanto, é 

mais fácil preparar 50 ml.  

Dissolver 0,25g de azul de bromotimol em 50 ml de água (destilada). 

Se a cor apresentada for verde ou azul, pode usar a solução. Se a cor for 

amarela, vá adicionando gotas de NaOH a 0,1% até que haja uma viragem 

para verde escuro ou azul. Atenção: não adicionar NaOH em excesso. 

 

b) Solução de NaOH a 1% 

Dissolver 1,0g de NaOH em 100 ml de água. 

 

c) Solução de NaOH a 0,1% 

Colocar 1 ml de NaOH a 1% num tubo de ensaio e adicionar 9 ml de água. 

 

d) Soluções de sacarose 

Dissolver 2g de sacarose em água prefazendo o volume de 100 ml. 

Armazenar a solução no frigorífico. 

 

PREPARAÇÃO NO DIA DA AULA 

 

1) Suspensão de leveduras 

- suspender 1g de leveduras secas em 10 ml de água quente (30 ºC a 

40 ºC).  

- Misturar vigorosamente. 

- Esperar 5 minutos até que as leveduras se tornem activas. 

- Enquanto as leveduras se tornam activas reúna os outros reagentes 

(tabela 1). 

- Esta suspensão deve ser adicionada à mistura descrita na tabela 1 

em poucos minutos. 

- A mistura final deve ser usada pela turma dentro de 30 minutos, no 

máximo. 
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2) Mistura com leveduras (300 ml)  

preparar uma mistura fresca para cada turma 

 

REAGENTE QUANTIDADE 

H2O 286 ml 

Azul de bromotimol 2 ml 

Suspensão de leveduras 10 ml 

NaOH (1%) 2 ml 

Tabela 10 – preparação da suspensão de leveduras, azul de bromotimol e NaHO 

- Misturar completamente. 

- A mistura deve ser azul. Se tal não acontecer, adicionar pequenas 

quantidades de NaOH até que a mistura se torne azul.  

- Esta mistura deve ser usada dentro de 30 minutos. 

-  À medida que a mistura repousa as leveduras começam a 

metabolizar o glicogénio armazenado nas suas células e podem 

fazer virar a cor da mistura para verde. Se tal acontecer, adicione 

pequenas quantidades de NaOH a 1% até que a solução retome a 

cor azul. 

- Distribuir a mistura por frascos para que cada grupo tenha o seu. 

- Os alunos devem agitar o frasco da mistura vigorosamente antes de 

o utilizarem. 

 

3) Tubos a fornecer aos alunos 

- para cada grupo fornecer uma proveta onde os alunos possam 

medir 5 ml desta mistura. 

- em cada grupo deve constar um frasco de sacarose a 2% 

 

SUGESTÕES E CONSELHOS 
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• As leveduras a utilizar podem ser adquiridas no supermercado sob a 

designação de fermento para padeiro. Existem saquetas com esse 

granulado de leveduras. 

• Os volumes de NaOH e levedura utilizados são cruciais para o sucesso 

desta experiência.  

Se for utilizado muito NaOH, as leveduras não irão produzir CO2 em 

quantidade suficiente para se observar uma mudança de cor do indicador 

no tempo útil de uma aula. 

Se for utilizado pouco NaOH resultarão amostras que mudam a sua cor 

muito rapidamente. 

Os resultados ideais são aqueles em que se consegue a mudança de cor 

mais rápida passados 5 a 10 minutos e em que o último frasco a muda de 

cor passados 20 a 30 minutos. 

É aconselhável testar esta experiência antes da aula. 

• É possível testar  a mudança de cor da mistura preparada, removendo 5 ml 

desta para um tubo no qual sopramos com uma palhinha. A solução deve 

mudar para verde e amarelo em virtude de receber o CO2 proveniente da 

nossa expiração. Se essa alteração não ocorrer no espaço de 1 minuto, a 

mistura deve ser refeita utilizando menos NaOH. 

• Se for possível, antes da realização da experiência, mostrar aos alunos a 

mudança de cor do azul de bromotimol quando sopramos com uma 

palhinha para o copo onde se encontra. 

• As leveduras sedimentam muito rapidamente, por isso é muito importante 

que os alunos agitem vigorosamente os frascos da suspensão de 

leveduras antes de a utilizarem. 

• Extensões a esta actividade podem incluir a observação do efeito da 

temperatura na taxa de fermentação das leveduras ou a sua capacidade de 

fermentação de outros açúcares (glicose, frutose, galactose, etc). Uma 

experiência que não funciona é a utilização de diferentes quantidades de 

leveduras. As leveduras produzem ácido quando metabolizam as suas 

reservas de glicogénio. Assim, quanto mais leveduras existirem maior tem 

que ser a adição de NaOH. 
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• Se várias turmas estão a realizar esta actividade, deve ser preparada uma 

mistura fesca de leveduras, azul de bromotimol e NaOH para cada turma. 

• A mudança de cor do indicador é contínua. Os alunos terão que efectuar o 

melhor julgamento para assumirem que ocorreu uma viragem de cor. A 

comparação com o tubo controlo (ao qual não se adicionou sacarose) deve 

ajudar. O professor pode criar uma cor verde padrão num papel e fornecê-

lo aos alunos. 

• Dependendo da experiência dos seus alunos, pode ter que os ajudar a 

construir o gráfico pedido. O número de gotas de sacarose adicionadas é a 

variável independente e deve estar no eixo dos xx. A variável dependente é 

o tempo decorrido (em minutos) até à mudança de cor e deve contar no 

eixo dos yy. 

• Deve explicar aos alunos a técnica de agitar um tubo num vórtex (se este 

existir). 

 

RESPOSTA ÀS QUESTÕES 

 

1. Representar graficamente a relação entre o tempo decorrido até a 

alteração da cor e a concentração de sacarose. Use cores diferentes para os 

dados do seu grupo e para a média da sua turma. 

Ajudar os alunos se necessário. 

No gráfico à partida é visível um aumento no tempo de viragem do indicador à 

medida que diminui a concentração de sacarose. 

2. Após interpretar o gráfico formule uma hipótese acerca da existência de 

uma correlação entre a concentração de sacarose e a taxa de fermentação 

das leveduras. 

A hipótese deve ser semelhante a: Quanto maior a concentração de sacarose em 

solução mais rápida é a taxa de fermentação das leveduras e a mudança de cor. 

3. Indique o controlo desta experiência. 

É o tubo 1 ao qual não foi adicionada sacarose. 

4. Explique a importância de existência de um controlo nesta experiência. 
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A importância de existência de um controlo é existir uma referência disponível. 

Em todas as experiências é importante existir uma situação que não contém a 

variável. Neste caso, a variável é a concentração de sacarose. 

5. Indique um produto para além do CO2 que seja libertado pelas leveduras 

durante a realização desta experiência. 

Etanol. 

6. Explique por que motivo o processo utilizado pelas leveduras para obter 

energia foi a fermentação e não a respiração aeróbia. 

As condições de realização desta experiência proporcionam um ambiente pobre 

em oxigénio uma vez que apenas uma pequena superfície da área se encontra 

exposta ao ar. Tendo em conta o volume de líquido que se encontra abaixo dessa 

área, também a superfície entra rapidamente em anaerobiose e desta forma a 

fermentação torna-se o processo principal pelo qual as leveduras obtêm energia. 

7. Elabore um protocolo que vise testar a influência da temperatura na taxa 

de fermentação das leveduras. Descreva a futura experiência com o maior 

detalhe possível. 

As respostas podem variar mas o método científico deve estar presente em todas. 
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O QUE É BIODEGRADÁVEL? 

(protocolo do aluno) 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

O que acontece ao nosso lixo depois de o deitarmos fora? Bem, ele apodrece e 

decompõe-se. Existem dois tipos de decomposição: a física e a química. A 

decomposição física ocorre quando os materiais são reduzidos a tamanhos 

inferiores mas a sua composição permanece inalterada. A erosão terrestre é um 

exemplo de decomposição física. A decomposição química ocorre quando os 

materiais são quimicamente alterados numa reacção e os produtos diferem 

quimicamente dos compostos iniciais (reagentes). A Biodegradação é um 

exemplo de decomposição química levada a cabo por organismos vivos. 

Deve ter reparado que o lixo não cheira lá muito bem...Porquê? Como 

aprendemos no parágrafo anterior, a decomposição química modifica a comida 

dando origem a outras substâncias. Estas, podem ter um cheiro diferente da 

comida original e por vezes os organismos que intervêm nestas reacções libertam 

para a atmosfera gases que não são muito agradáveis ao nosso nariz. Todos os 

organismos necessitam de uma fonte de energia. Os alimentos que ingerimos são 

convertidos (durante a digestão) em diferentes moléculas essenciais ao 

funcionamento do nosso corpo. Os alimentos são orgãnicos, isto é, são 

compostos por moléculas que apresentam carbono e hidrogénio na sua 

composição e que tiveram origem num organismo vivo. Quando um organismo 

morre (ou deitamos fora parte dele como por exemplo uma casca de banana), as 

substâncias orgânicas precisam de ser quebradas em moléculas mais pequenas 

para que possam ser utilizadas. Os Decompositores são um grupo especial de 
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organismos que quebram moléculas orgânicas e absorvem nutrientes de 

organismos mortos. Esta decomposição pode ser levada a cabo por Fungos, 

Protistas e Bactérias (Microrganismos). Se estes pequenos seres não comessem 

estes materiais o mundo convertia-se em pilhas de material morto e as plantas 

não teriam os materiais necessários à realização da fotossíntese, ou seja, o 

processo pelo qual a matéria inorgânica é convertida em matéria orgânica que, 

por sua vez, alimenta muitos seres vivos. 

 

OBJECTIVO 

Observação da decomposição de matéria orgânica e inorgânica e dos 

microrganismos responsáveis por tal decomposição. 

 

MATERIAIS (por grupo): 

- Tesoura e faca para cortar materiais 

- 2 copos de plástico transparentes 

- canetas acetato 

- lâminas 

- 1 copo graduado cilíndrico 

- 1 régua métrica 

- pipetas (para transferir líquidos) (opcional) 

- 3 placas de petri com agar (opcional) 

- cotonetes (opcional) 

- lâminas (opcional) 

- lamelas (opcional) 

- agulha de dissecção (opcional) 

- microscópio (opcional) 

 

MÉTODOS 

Parte A –  Dia 1 

1. Material por grupo: 

a) 6 copos de plástico transparentes: 3 maiores e 3 mais pequenos (os 

maiores serão as tampas e os mais pequenos as bases)  
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b) caneta de acetato 

c) lâmina ou canivete preciso 

d) tesouras 

e) lixo biodegradável e não biodegradável (os alunos trazem de casa) 

2. Organizar o lixo em dois grupos: biodegradável e não biodegradável. 

Efectuar uma listagem: 

Biodegradável Não-biodegradável 

  

  

  

  

 Tabela 11 – lista de materiais biodegradáveis e não-biodegradáveis 

3. Cortar os materiais em pedaços pequenos (aproximadamente 2 cm2) 

Manter os materiais separados em dois grupos 

4. Encaixar e rotular as tampas e as bases : 

1- biodegradável 

2- não biodegradável 

3- mistura 

5. Começar a encher os copos com os conteúdos apropriados.  

O copo 3 deve conter metade de cada item (biodegradável e não 

biodegradável) 

O copo base deve estar cheio até ao topo 

Se necessário colocar a tampa e agitar, se a altura de material baixar, 

voltar a encher. 

6. Adicionar a cada copo 1,5 ml de água de cada vez até que na base do 

copo exista uma altura de água de 1 cm. 

Registar a quantidade de água colocada. 

7. Observar os copos de decomposição. 

8. Com as lâminas efectuar cortes nas tampas dos 3 copos. 
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REGISTO DE DADOS 

1. Numa foha limpa criar uma tabela para 3 semanas de observação de 3 

copos diferentes incluindo as informações seguintes: 

a) data 

b) cheiro 

c) altura da água 

d) altura do material 

e) aparência 

(canetas de cores diferentes podem ajudar a marcar os níveis de água e 

materiais) 

2. Observar os copos e registar as observações na tabela. 

3. Na tabela, assinalar: 

A) qual o item que pensa que se vai decompor mais rápido 

B) qual o item que pensa que se vai decompor mais 

lentamente 

C) qual o item que pensa que não vai sofrer alterações nas 

próximas 3 semanas 

4. Faça observações diárias no início das aulas durante 3 semanas. 

No fim das 3 semanas prossiga para a parte B do método. 

 

Parte B – Observação dos micróbios 

1. Com a ajuda de uma pipeta, remover algum líquido do fundo do copo 1 e 

colocar numa lâmina devidamente rotulada com o número do copo. Cobrir 

a lâmina com a lamela. 

Proceder de igual forma para os copos 2 e 3. 

2. Fazer a observação microscópica em lente de 40x. 

3. Desenhar e descrever as observações. 

(Os protistas aparecerão como células grandes com um núcleo bem 

visível. As bactérias apresentar-se-ão muito mais pequenas e existirão 

várias formas diferentes. Poderão encontrar-se em movimento, como que a 

nadar no meio. Os esporos de fungos podem estar igualmente presentes e 
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terão um aspecto de pequenos pontos maiores que as bactérias mas 

menores que os protistas.) 

4. Utilizando a agulha de dissecção, remover uma pequena quantidade de 

bolor do copo 1 e colocá-la numa lâmina. Adicionar um pouco de água e 

cobrir a preparação com uma lamela. Observar na lente de 100x. 

5. Desenhar e descrever as observações. 

6. Repetir os passos 4 e 5 para os copos 2 e 3 se nestes existir bolor. 

  

Parte C – Observação macroscópica 

1. Rotular as bases das placas de petri com os números 1, 2 e 3. 

2. Molhar a cotonete na base do copo 1. 

3. Passar a cotonete molhada suavemente pelo agar com movimentos de zig 

zag. 

4. Colocar a cotonete numa solução de lixívia a 10% (antes de ir para o lixo). 

5. Repetir os passos de 2 a 4 para os copos 2 e 3. 

6. Deixar as placas de petri em repouso durante 1 ou 2 dias à temperatura 

ambiente. 

7. Observar e desenhar o crescimento microbiano. 

As bactérias terão o aspecto de uma fina película parecida com nuvens 

que cresce à superfície enquanto que os fungos parecem fios de cabelo 

como os bolores. 

 

INTERPRETAÇÃO / CONCLUSÕES 

Questões 

 

1. Indique o significado de decomposição. 

2. Distinga a decomposição física da química. 

3. Identifique a decomposição física efectuada durante a realização deste 

trabalho. 

4. Explique o significado da palavra biodegradável. 

5. Identifique os materiais mais alterados durante a realização da experiência. 

6. Identifique os materiais menos alterados durante a realização da experiência. 
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7. Compare as observações efectuadas nos 3 copos e aponte motivos para as 

diferenças observadas. 

8. Explique o motivo pelo qual os copos iam modificando o cheiro ao longo das 

observações efectuadas. 

9. Indique o motivo pelo qual o cheiro do copo 2 não sofreu grandes alterações ao 

longo do tempo. 

10. Identifique os organismos responsáveis por tal decomposição. 

11. Identifique a proveniência dos organismos em questão. 

12. Refira a importância da decomposição química para o meio ambiente e para 

todos nós. 

13. Refira importância da reciclgem de materiais inorgânicos para o ambiente e 

para nós. 
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 O QUE É BIODEGRADÁVEL? 

(guia do professor) 

 

 

DESCRIÇÃO 

Nesta actividade os alunos observam a decomposição de materiais orgânicos e 

inorgânicos e reconhecem que há microrganismos responsáveis pela mesma. 

 

OBJECTIVOS 

• Observar a decomposição de matéria orgânica e inorgânica. 

• Conhecer microrganismos decompositores. 

• Recolher e organizar dados. 

• Interpretar dados. 

• Formular hipóteses. 

• Manusear um microscópio. 

• Distinguir substâncias orgânicas de inorgânicas. 

• Conhecer materiais biodegradáveis e não biodegradáveis. 

• Compreender a importância da decomposição química para o meio 

ambiente e para todos nós. 

• Compreender a importância da reciclgem de materiais inorgânicos para o 

ambiente e para nós. 

 

REQUISITOS TEMPORAIS 

Uma aula para montagem, 5 a 10 minutos de observação diária e uma aula para 

observação microscópica de micróbios, análise de dados e conclusões. 
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POSICIONAMENTO CURRICULAR 

Ao nível do 3º Ciclo esta actividade pode ser enquadrada na temática “Terra – um 

planeta com vida”, nomeadamente na sugestão de observação microscópica de 

organismos. Na temática “Sustentabilidade na Terra” encontramos mais dois sub-

temas relacionados com esta actividade: os ciclos de matéria nos quais é 

importante realçar a existência de seres vivos com actividades de certa forma 

complementares (produtores, consumidores e decompositores) que possibilitam a 

reciclagem permanente da matéria. E ainda na protecção e conservação da 

natureza na qual se pretende mobilizar os alunos para a importância da 

reciclagem de resíduos. 

No ensino Secundário esta actividade enquadra-se bem no 10º ano em duas 

unidades. No módulo inicial, “Diversidade na Biosfera”, na medida em que existe 

uma observação de células ao microscópio óptico composto. Na unidade 1, 

“Obtenção de matéria”, na medida em que se trata de uma obtenção de matéria 

por seres heterotróficos decompositores. No 11º ano esta actividade pode ser 

utilizada na sistemática dos seres vivos uma vez que permite a observação de 

seres de três reinos distintos. No 12º ano esta actividade encontra-se 

particularmente enquadrada na unidade V, “Preservar e recuperar o meio 

ambiente”, quer na análise do papel dos seres vivos decompositores na 

reciclagem de materiais, quer no conhecimento do conceito de biodegradável. 

 

MATERIAIS (por grupo): 

- Tesoura e faca para cortar materiais 

- 2 copos de plástico transparentes 

- canetas acetato 

- lâminas 

- 1 copo graduado cilíndrico 

- 1 régua métrica 

- pipetas (para transferir líquidos) (opcional) 

- 3 placas de petri com agar (opcional) 

- cotonetes (opcional) 

- lâminas (opcional) 
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- lamelas(opcional) 

- agulha de dissecção (opcional) 

- microscópio (opcional) 

 

PREÇOS DOS MATERIAIS 

MATERIAL PREÇO LOCAL AQUISIÇÃO 

Tesoura 1 € Supermercados 
Faca 1,99 € Supermercados 
Copos de plástico 
transparentes 

0,59 € Supermercados 

Canetas acetato 1 € Supermercados 
Lâminas (barbear) 1 € Supermercados 
Copo graduado (ou 
proveta) 

31,62€ (12 provetas de 
25 ml em polipropileno) 

VWR 

Régua métrica 0,50 € Supermercados 
Pipetas 9,94€ (500 unid não 

esterilizadas) 
VWR 

Placas de petri 43,95 €(480 placas) Vidrolab 
Agar nutritivo 30 € (aproximadamente) Merck 
Microscópio Desde 210 € Areal Editores 
Lâminas  3,52 € (50 unidades) VWR 
Lamelas 12,82€ (1000 unidades) VWR 
Tabela 12 – preços dos materias para a actividade o que é biodegradável? 

 

INFORMAÇÃO ADICIONAL  

A educação ambiental é uma área de grande importância para todos os 

professores de Ciências. A decomposição e reciclagem são os temas chave desta 

actividade na qual os alunos têm a oportunidade de recolher o seu próprio lixo e 

observar a decomposição em materiais diversos. 

Na parte B dos métodos, a decomposição encontra-se fortemente ligada ao 

trabalho desempenhado pelos microrganismos na biodegradação. 

Ao longo da realização desta actividade podemos encontrar resposta para 

questões tais como: Quais as diferenças entre mateial orgânico e inorgânico? O 

que acontece ao lixo após o deitarmos fora? Como é que compostos orgânicos 

são reciclados e utilizados por plantas ou outros seres vivos para que haja a 

manutenção de um ciclo de nutrientes na ecosfera? Onde vivem e crescem 

bactérias, fungos e protistas? Qual o aspecto de bactérias, fungos e protistas?  
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PREPARAÇÃO DA AULA 

O trabalho de preparação para esta aula é mínimo. 

Alguns dias antes da realização da actividade, os alunos devem trazer os 

materiais biodegradáveis e não biodegradáveis. Os últimos devem ser lavados 

antes de utilizados, caso tenham estado em contacto com comida.  

 

SUGESTÕES E CONSELHOS 

• Os grãos de café são um excelente aditivo biodegradável dando aos 

conteúdos um aspecto semelhante a solo, no fim da actividade. 

• Assegurar que os alunos fazem pequenos cortes nos copos e não 

grandes buracos. Se tal acontecer, as moscas da fruta poderão 

entrar nos copos. 

• Mostrar aos alunos que os copos devem ser cheirados abanando a 

mão em cima do mesmo e não pondo o nariz dentro dos copos. 

• Averiguar se existem alunos com alergia a bolores ou alergias de 

uma forma genérica. Estes alunos não devem cheirar os copos. 

  

RESPOSTA ÀS QUESTÕES 

 

1. Indique o significado de decomposição. 

A decomposição é uma transformação de substâncias complexas em substâncias 

mais simples. A decomposição pode ser física e/ou química. 

2. Distinga a decomposição física da química. 

A decomposição física ocorre quando os materiais são reduzidos a tamanhos 

inferiores mas a sua composição permanece inalterada. A decomposição química 

ocorre quando os materiais são quimicamente alterados numa reacção que 

converte os produtos em substâncias quimicamente mais simples que os 

compostos iniciais. 

3. Identifique a decomposição física efectuada durante a realização deste 

trabalho. 
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Quando os materiais são cortados em pequenos pedaços estamos a efectuar 

uma decomposição física. 

4. Explique o significado da palavra biodegradável 

A Biodegradação é um exemplo de decomposição levada a cabo por organismos 

vivos que actuam sobre substâncias orgânicas transformando-as em substâncias 

quimicamente mais simples. Estas transformações são normalmente 

acompanhadas por alterações na aparência física da matéria. 

5. Identifique os materiais mais alterados durante a realização da 

experiência. 

Provavelmete os alunos responderão: “os materiais colocados nos copos 1 e 3”. 

6. Identifique os materiais menos alterados durante a realização da 

experiência. 

É provável que os alunos respondam: “os materiais existentes no copo 2”. 

7. Compare as observações efectuadas nos 3 copos e aponte motivos para 

as diferenças observadas. 

Os copos 1 e 3 apresentam um aspecto, altura de materiais e cheiro diferente do 

inicial. No copo 2 não se verificaram alterações significativas. Como no copo 1 e 3 

existiam substâncias biodegradáveis, os microrganismos transformaram-nas, daí 

resultando o aspecto diferent. A alteração foi mais significativa no copo 1 do que 

no 3, uma vez que o primeiro era totalmente constituido por substâncias 

biodegradáveis enquanto o segundo continha uma mistura. No copo 2, não 

existindo substâncias biodegradáveis, o conteúdo não foi praticamente alterado.  

8. Explique o motivo pelo qual os copos iam modificando o cheiro ao longo 

das observações efectuadas. 

Ao longo das observações iam ocorrendo diferentes reacções de decomposição 

das quais resultavam produtos gasosos diferentes, daí que o cheiro sofresse 

alterações à medida que o tempo passava. 

9. Indique o motivo pelo qual o cheiro do copo 2 não sofreu grandes 

alterações ao longo do tempo. 

Como o copo 2 não continha substâncias biodegradáveis não sofreu 

decomposição química provocada por microrganismos. Logo, não ocorreram 



 109 

reacções que produzissem gases e como tal, não se verificou alteração no cheiro 

deste copo. 

10. Identifique os organismos responsáveis por tal decomposição. 

Após a realização desta actividade os alunos devem concluir que os 

microrganoismos foram responsáveis pela decomposição química das 

substâncias biodegradáveis. A observação microscópica deve ter permitido os 

alunos concluir que os microrganismos em questão eram fungos, bactérias e 

protistas. 

11. Identifique a proveniência dos organismos em questão. 

Alguns organismos já se encontravam nos materiais introduzidos nos copos, 

outros existiam no ar e encontraram nos copos um meio favorável ao seu 

desenvolvimento e outros ainda podiam ser provenientes da água introduzida em 

cada copo. 

12. Refira a importância da decomposição química para o meio ambiente e 

para todos nós. 

Após a realização desta actividade, os alunos devem compreender que a 

decomposição química é essencial para não vivermos enterrados em lixo. Os 

decompositores têm um papel fundamental na reciclagem da matéria e exercem 

uma actividade perfeitamente complementar à dos produtores e consumidores. 

Desta forma existem ciclos de matéria que impedem a acumulação da mesma. 

13. Refira a importância da reciclagem de materiais inorgânicos para o 

ambiente e para nós. 

Uma vez que os materiais inorgânicos não podem ser naturalmente degradados 

(por microrganismos), a reciclagem tem que ser provocada de uma forma artificial. 

É preciso evitar uma acumulação de materiais e resíduos inorgânicos prejudicial 

ao meio ambiente e consequentemente ao Homem. 
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MICRÓBIOS LIMPAM AQUÁRIOS 

(protocolo do aluno) 

 

 

INTRODUÇÃO 

Todas as criaturas vivas têm uma fonte de nutrientes e produzem excreções. Os 

produtos de excreção azotados são produzidos como consequência do consumo 

de proteínas. Estas excreções podem ser perigosas para os seres vivos. Se não 

forem eliminadas rapidamente provocam o envenenamento dos mesmos. O 

Homem à semelhança de outros mamíferos, converte o azoto em ureia que é 

eliminada quando urina. E os peixes, será que eliminam as excreções azotadas 

da mesma forma?  

Os peixes eliminam as excreções azotadas sob a forma de amónia (NH3) que é 

lançada para a água através das suas guelras. Ao contrário dos mamíferos, os 

peixes nadam na mesma área onde libertam as excreções. Como se consegue 

impedir que a amónia os envenene?  

Os peixes encontram-se protegidos de níveis de amónia relativamente baixos por 

um muco que reveste a sua pele, no entanto, este muco não é eficaz para níveis 

elevados de amónia. Quando tal acontece, os peixes adoecem e podem até 

mesmo morrer. Quando os peixes se encontram no seu ambiente natural, a 

toxicidade da amónia não tem qualquer relevância uma vez que se encontra 

diluida num grande volume de água mas num ambiente artificial como um aquário 

os compostos azotados atingem muito rapidamente níveis tóxicos.  
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Muitas pessoas que tentam iniciar um aquário têm uma experiência desagradável: 

os níveis dos compostos azotados sobem muito rapidamente e os peixes morrem. 

Outras vezes, os peixes parecem resisitir ao choque de um novo aquário e tudo 

corre bem. Qual é o segredo?  

Factores como o tamanho do aquário, o número de peixes, frequência da 

alimentação dos peixes e mudanças de água, afectam os níveis de compostos 

azotados. Quando não se pode mudar a água do aquário todas as semanas o que 

se faz?  

Podem-se adquirir aditivos dispendiosos que removem os produtos tóxicos do 

aquário ou, em alternativa e sem gastar dinheiro deixar as bactérias trabalharem 

por nós! Bactérias?  

Sim, existem bactérias que se alimentam dos mais diversos compostos 

nomeadamente alguns que podem ser tóxicos para outros seres vivos como por 

exemplo a amónia. Estas bactérias são abundantes na natureza e quando lhes 

fornecemos o alimento certo (amónia resultante da excreção dos peixes) 

multiplicam-se e começam a converter a amónia num produto menos tóxico 

desgnado nitrito (NO2
-). Nessa altura, um outro grupo de bactérias começa a 

proliferar convertendo os nitritos em nitratos (NO3-) que, por sua vez, são menos 

tóxicos que a amónia e os nitritos e podem ser consumidos pelas plantas. Este 

processo natural que converte a amónia em nitratos denomina-se ciclo do azoto e 

encontra-se representado na figura 1 

                                     peixe                                    Nitrosomonas                                                                                                                     

     Alimento                Excreções Peixe              Amónia 

 

 

 

    Utilizados  
    pelas plantas                 Nitratos                Nitritos 

 

                                                                                                    Nitrobacter 
Figura 37 – Ciclo do azoto 
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OBJECTIVO 

 Compreender como as bactérias limpam a água consumindo e convertendo 

produtos tóxicos em produtos menos tóxicos. 

  

MATERIAIS (por grupo) 

- 1 aquário 

 - 1 bomba de ar 

 - 1 sistema de filtração (opcional) 

 - cascalho para aquário 

 - peixe vivo 

 - comida de peixe 

 - kit teste de nitritos, nitratos e amónia 

 - planta aquática viva 

 

MÉTODOS 

Dia 1 

1. Colocar cascalho no fundo do aquário formando uma camada com 3 a 5 

cm. 

2. Encher o aquário com água tépida e aplicar um produto para remover o 

cloro.  

3. Adicionar uma bomba de ar e plantas aquáticas vivas. Um filtro é útil mas 

não é indispensável. 

4. Fazer o saco que contém o peixe flutuar na água do aquário durante 15 a 

20 minutos para o aclimatar à água. O número, tipo e tamanho do peixe pode 

variar mas não se deve exceder os 10 cm de peixe por cada 5 litros e pedir na 

loja espécies relativamente resistentes. 

5. Medir os níveis de NH3, NO2
-  e NO3

- (antes do peixe dar entrada na água 

do aquário) e registar na tabela 1. 

6. Libertar o peixe na água do aquário. 10 minutos após a libertação do peixe 

voltar a medir os níveis de compostos azotados e efectuar o registo na tabela 

1. 

7. Alimentar o peixe. Cuidado para não dar comida em excesso. 
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8. Repetir as medições relativas aos três compostos azotados, todos os dias 

durante 3 semanas. Asseguar que os testes se realizam todos os dias à 

mesma hora e antes dos peixes serem alimentados. 

 

 

REGISTO DE DADOS 

Dia  Data Nível amónia Nível nitritos Nível nitratos 

1 – antes do    

peixe 

    

1 – água do peixe     

1 – após o peixe     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

Tabela 13- registo dos níveis dos compostos azotados 
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INTERPRETAÇÃO / CONCLUSÕES 

QUESTÕES: 

 

1. Descreva, sucintamente, o ciclo do azoto. 

2. Indique o papel desempenhado por cada um dos seguintes organismos no 

Ciclo do Azoto: 

a) peixe 

b) Nitrosomonas 

c) Nitrobacter 

d) Plantas 

3. Registe num gráfico os dados recolhidos durante esta actividade relativos aos 

compostos azotados. Construir outro gráfico relativo aos valores de pH 

recolhidos. 

4. Responda às questões seguintes tendo em conta os gráficos construídos na 

questão 3: 

4.1 Indique qual foi o primeiro composto azotado a sofrer um aumento. 

4.2 Explique por que motivo o primeiro composto azotado a sofrer um aumento foi 

o composto seleccionado em 4.1. 

4.3 Indique qual foi o segundo composto azotado a sofrer um aumento. 

4.4 Explique por que motivo o segundo composto azotado a sofrer um aumento 

foi o composto seleccionado em 4.3 

4.5 Indique o composto azotado que aumentou mais tardiamente. 

4.6 Explique por que motivo o último composto azotado a sofrer um aumento foi o 

seleccionado em 4.5. 

5. Indique e explique algum resultado considerado estranho. 

6. Indique a proveniência das bactérias do aquário no aquário inicial. 

7. Agora que já tem mais alguns conhecimentos acerca de aquários, que 

conselhos daria a um amigo que quisesse iniciar um aquário? 

8. De que forma pode utilizar o Homem os conhecimentos que adquiriu ao longo 

dos tempos acerca das bactérias e ciclo do azoto? 
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MICRÓBIOS LIMPAM AQUÁRIOS 

(guia do professor) 

 

 

 

DESCRIÇÃO 

A realização desta actividade permite visualizar o ciclo do azoto num aquário. 

Esta actividade oferece uma abordagem interactiva ao ciclo do azoto. Num 

aquário montado para o efeito, os alunos observarão diariamente as alterações na 

concentração de compostos azotados, nomeadamente de amónia, nitritos e 

nitratos.  

Estas variam à medida que ocorre a etapa da nitrificação do ciclo do azoto. A 

manutenção das referidas concentrações dentro de valores que permitam a 

sobrevivência dos peixes depende, neste caso, da presença de bactérias.  

 

OBJECTIVOS 

• Compreender como as bactérias limpam a água consumindo produtos 

tóxicos ou convertendo-os em produtos menos tóxicos. 

• Executar procedimentos num laboratório de microbiologia. 

• Recolher dados. 

• Organizar dados. 

• Analisar dados. 

• Observar, testar e registar as alterações nos níveis dos três compostos 

azotados. 

• Testar, observar e registar os valores diários de pH num aquário. 
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REQUISITOS TEMPORAIS 

Esta actividade requer três semanas de testes diários. (Cada teste durará poucos 

minutos). 

 

POSICIONAMENTO CURRICULAR 

Esta actividade encontra-se particularmente enquadrada ao nível do 3º Ciclo 

nomeadamente  “Fluxos de energia e ciclos de matéria. Existência de seres vivos 

com actividades complementares”. 

 

MATERIAIS 

 - 1 aquário 

 - 1 bomba de ar 

 - 1 sistema de filtração (opcional) 

 - cascalho para aquário 

 - peixe vivo 

 - comida de peixe 

 - kit teste de nitritos, nitratos e amónia 

 - planta aquática viva 

 

PREÇOS DOS MATERIAIS 

MATERIAL PREÇO EX LOCAL 
AQUISIÇÃO 

 

aquário 8 € Happy pets 
Bomba de ar 12 € Happy pets 
Sistema de filtração 12 € Happy pets 
Cascalho 4 € Happy pets 
Peixe vivo 3,50 € Happy pets 
Comida de peixe 4 € Happy pets 
Kit aquário 25 € Happy pets 
Planta aquática viva 9,90 € Happy pets 
Tabela 14 – preço dos materiais para a actividade micróbios limpam aquários 

 
INFORMAÇÃO ADICIONAL 
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Tal como todas as criaturas vivas, os peixes libertam excrementos. Estes 

compostos à base de azoto decompõem-se em amoníaco (NH3) que se dissolve 

em água dando origem ao ião amónio (NH4
+). Estes dois produtos da excreção 

são vulgarmente designados por amónia, que é altamente tóxica para a maioria 

dos peixes. Na natureza, o volume de água por peixe é extremamente alto, e os 

resíduos diluem-se para baixas concentrações. No aquário, ao contrário, pode 

demorar tão pouco como algumas horas para que as concentrações de amónia 

atinjam níveis tóxicos.  

Quanta amónia é demais? A resposta rápida é: se um kit de teste é capaz de a 

medir, já é demais (i.e. está em concentrações que pode prejudicar os peixes). 

Considere acções de emergência (mudanças de água por exemplo) para reduzir o 

perigo.  

Falando em termos de aquários, o "ciclo do azoto" é o processo biológico que 

converte a amónia noutros, relativamente inofensivos, compostos de azoto. 

Felizmente, existem bactérias que efectuam esta conversão. Algumas espécies 

convertem amónia (NH4
+) em nitritos (NO2

-), enquanto outras convertem os nitritos 

em nitratos (NO3
-). Assim "fazer o ciclo do aquário" refere-se ao processo de 

estabelecer colónias de bactérias no substrato filtrante que convertem amónia -> 

nitritos -> nitratos.  

As espécies desejáveis de bactérias nitrificadoras estão presentes em todo o lado 

(e.g. no ar). Portanto assim que tiver amónia no aquário é apenas uma questão 

de tempo antes que as bactérias desejáveis estabeleçam uma colónia 

nomeadamente no cascalho que deve ter introduzido no fundo do aquário. A 

melhor maneira de conseguir iniciar o ciclo é colocar um ou dois peixes 

resistentes e baratos no seu aquário. Os detritos dos peixes contêm amónia da 

qual as bactérias vivem. Não dê comida a mais! Mais comida significa mais 

amónia! Sugestões para algumas espécies são: peixes dourados comuns (para 

tanques de água fria), zebras, barbos para tanques de água quente e peixes 

donzela em aquários de água salgada.  
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Figura 38 – Valores de produtos azotados num aquário novo 

Durante o processo de ciclo, os níveis de amónia vão subir e depois 

repentinamente baixar à medida que as bactérias formadores de nitritos se 

estabelecerem. Dado que as bactérias formadoras de nitrato só começam a 

aparecer quando houver nitritos presentes em quantidade suficiente, os níveis de 

nitrato vão disparar (à medida que a amónia acumulada é convertida), 

continuando a subir à medida que a amónia produzida é convertida em nitritos. 

Uma vez as bactérias formadoras de nitratos estejam estabelecidas, os níveis de 

nitritos vão cair, os níveis de nitratos vão subir, e o aquário está em ciclo.  

O seu aquário estará totalmente em ciclo assim que haja produção de nitratos (e 

os níveis de amónia e de nitritos sejam zero). Para determinar quando o ciclo está 

completo, utilize os kits de teste apropriados e meça os níveis. O processo de 

ciclo demora normalmente entre 2 a 6 semanas. A temperaturas abaixo de 21 ºC, 

demora mais a fazer o ciclo do aquário. Em comparação com outros tipos de 

bactérias, as bactérias nitrificadoras crescem lentamente. Em condições óptimas, 

são precisas 15 horas para uma colónia duplicar de tamanho. 

Quanta amónia é demais? Num aquário estabelecido, a amónia não deve ser 

detectada usando os test kits comuns, disponíveis nas lojas. A presença de níveis 

detectáveis indica que o filtro biológico não está a trabalhar em condições, ou 
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porque o aquário ainda não estabilizou completamente, ou porque o filtro não está 

a funcionar de forma adequada (e.g. demasiado pequeno para a carga de peixes, 

entupido, etc.). É imperativo que trate do problema (o filtro) conjuntamente com os 

sintomas (altos níveis de amónia). A concentração letal para os peixes varia entre 

espécies; algumas são mais tolerantes do que outras.  

Minimize o stress dos peixes durante o ciclo. 

Se os níveis de amónia se tornarem altos durante o processo de ciclo devem ser 

tomadas medidas correctivas de modo a prevenir a morte dos peixes. 

Provavelmente será necessário efectuar uma sequência de mudanças parciais de 

água, diluindo a amónia para níveis seguros. Como medida de precaução final, 

vários produtos comerciais neutralizam com segurança a toxicidade da amónia. 

Também é possível fazer o ciclo de um aquário sem adicionar peixes. O papel 

dos peixes no processo de ciclo é apenas a produção constante de amónia; o 

mesmo efeito consegue-se adicionando formas químicas de amónia manualmente 

(e.g. cloreto de amónio). No entanto é uma pouco mais complicado do que usar 

peixes porque a química da água precisa de ser controlada mais de perto de 

modo a adicionar a quantidade certa de amónia diariamente 

 

PREPARAÇÃO DA AULA 

• Pode preparar o aquário antes da aula ou deixar que os alunos o façam na 

aula, no entanto, tem que ter medições de amónia, nitritos e nitratos feitas 

por três vezes ao longo do primeiro dia . 

 

SUGESTÕES E CONSELHOS 

• Evitar que muitos alunos ponham as mãos no aquário durante a realização 

dos testes. Os cremes e loções corporais que podem ter nas mãos podem 

provocar a morte dos peixes. O melhor é recolher a água com uma 

chávena com asa (chávena de café por exemplo) e efectuar os testes de 

seguida. 

• Pode utilizar um aquário e bomba antigos (que tenha perdido por casa ou 

pela escola), no entanto, deve assegurar-se que o cascalho é novo. 
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• A quantidade de peixes que existe no aquário depende do tamanho do 

mesmo. O número e tamanho de peixes pode variar mas não deve 

ultrapassar os 10 cm de peixe por cada 5 litros de água. Quanto aos peixes 

escolhidos, devem ser espécies resistentes (perguntar na loja que vende 

os animais). 

• Se optar por utilizar apenas um aquário por turma pode organizar os testes 

de uma forma diferente e tentar que cada grupo fique rseponsável pela 

medição dos níveis de uma substância. 

• Assegurar que as medições são efectuadas à mesma hora em cada dia e 

antes dos peixes serem alimentados, caso contrário, poderá obter 

resultados estranhos. 

• Evitar colocar o aquário em exposição directa ao sol pois esta causará um 

crescimento exagerado da planta aquática. 

 

 

RESPOSTA ÀS QUESTÕES 

 

1. Descrever, sucintamente, o ciclo do azoto. 

As respostas serão variadas. 

2. Indicar o papel desempenhado por cada um dos seguintes organismos no 

Ciclo do Azoto: 

a) Peixe – excreta amónia. 

b) Nitrosomonas – converte a amónia em nitritos. 

c) Nitrobacter – converte nitritos em nitratos. 

d) Plantas – Consome os nitratos. 

3. Registar num gráfico os dados recolhidos durante esta actividade 

relativos aos compostos azotados. Construir outro gráfico relativo aos 

valores de pH recolhidos. 

4. Responder às questões seguintes tendo em conta os gráficos 

construídos na questão3: 

4.1 Indicar qual foi o primeiro composto azotado a sofrer um aumento. 

Deve ser a amónia. 
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4.2 Explique por que motivo o primeiro composto azotado a sofrer um 

aumento foi o composto seleccionado em 4.1. 

Encontra-se presente nas excreções dos peixes. 

4.3 Indicar qual foi o segundo composto azotado a sofrer um 

aumento. 

Nitritos. 

4.4 Explique por que motivo o segundo composto azotado a sofrer um 

aumento foi o composto seleccionado em 4.3 

Devido à proliferação das Nitrosomonas que convertem a amónia em 

nitritos. 

4.5 Indicar o composto azotado que aumentou mais tardiamente. 

Nitratos. 

4.6 Explique por que motivo o último composto azotado a sofrer um 

aumento foi o seleccionado em 4.5. 

Devido à proliferação de Nitrobacter que convertem os nitritos em nitratos. 

5. Indicar e explicar algum resultado considerado estranho. 

Podem estar relacionados com os kits de teste e/ou erro humano. 

6. Indicar qual a proveniência das bactérias do aquário no aquário 

inicial. 

Estas bactérias existiam no cascalho.  

7. Agora que já tem mais alguns conhecimentos acerca de aquários, que 

conselhos daria a um amigo que quisesse iniciar um aquário? 

Dizer ao amigo que retirasse um pouco de cascalho de um aquário já 

existente pois dessa forma asseguraria a introdução directa de bactérias no 

tanque. 

8. De que forma pode utilizar o Homem os conhecimentos que adquiriu 

ao longo dos tempos acerca das bactérias e ciclo do azoto? 

Os Humanos com este conhecimento podem utilizar as bactérias sempre 

que precisem de equilibrar valores de compostos azotados num 

determinado ambiente. 
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EXTRACÇÃO DE DNA 

(protocolo do aluno) 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

O que é o DNA? 

A sigla DNA é uma sigla inglesa que significa “desoxiribonucleic acid”. A tradução 

para Português é ADN que significa ácido desoxirribonucleico. E o que será este 

palavrão? É uma molécula que existe em todos os seres vivos e que contém nela 

toda a informação genética sob a forma de genes. Trata-se de uma espécie de 

código de barras que contém toda a informação relativa a todas as características 

do ser vivo em questão. Nos seres vivos constituídos por células eucarióticas o 

DNA encontra-se compartimentado no núcleo de todas as suas células. Nos 

procariontes o DNA encontra-se disperso no citoplasma. 

Qual a constituição do DNA? 

O DNA é constituído por quatro tipos de “tijolos básicos” denominados nucleótidos 

que se associam de uma forma específica formando uma cadeia dupla. Cada 

nucleótido contém uma de quatro bases: Adenina (A), Timina (T), Citosina (C) e 

Guanina (G). Esta cadeia dupla encontra-se enrolada em hélice e as adeninas 

presentes numa das cadeias ligam-se a timinas da outra cadeia; do mesmo modo, 

as citosinas de uma cadeia ligam-se a guaninas da outra cadeia.  
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Figura 39 - A dupla hélice do DNA 

 

É possível efectuar a leitura de uma cadeia simples de DNA, obtendo-se uma 

sequência de letras, como por exemplo, ATGATTCTGTAGCCTGATCCC. À 

sequência completa do DNA de cada célula chamamos genoma. 

Cada conjunto de três nucleótidos (também chamados bases) codifica um 

aminoácido, unidade constituinte das proteínas. Quando existem erros na cadeia 

do DNA poderão ser incorporados aminoácidos errados na proteína e esta 

deixará de funcionar correctamente. Daqui podem resultar algumas doenças, 

como por exemplo alguns tipos de cancro. Muitas vezes os erros no DNA são 

transmitidos de pais para filhos e daqui resultam doenças hereditárias. 

A observação de moléculas de DNA é apenas possível com a ajuda de 

microscópios muito potentes, no entanto podemos visualizar aglomerados de 

moléculas quando obtemos quantidades significativas por extracção de DNA de 

muitas células. 

 

OBJECTIVOS 

Esta actividade tem por objectivo extraír e visualizar DNA. 

 

 

 

 

Ligação de Hidrogénio 

Adenina 
Timina 
Citosina 
Guanina 
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MATERIAIS 

- Fontes de DNA: cebolas, espinafres, bróculos, etc 

- água 

- Sal de cozinha 

- Detergente loiça 

- Sumo de ananás ou líquido de limpeza de lentes de contacto 

- Álcool gelado (frigorífico) 

- Liquidificadora 

- Coador 

- Copos transparentes 

 

MÉTODOS 

1. Colocar na liquidificadora: 

o fonte de DNA: 100 ml ou ½ copo de fragmentos 

o 1 pitada de sal de cozinha (1 colher de chá) 

o água fria (200 ml ou o dobro da quantidade de fonte de DNA) 

2. Agitar na velocidade máxima durante 15 seg. 

3. Filtrar o preparado para um copo (com o coador). 

4. Adicionar detergente líquido (30 ml ou 2 colheres). 

5. Mexer lentamente e deixar repousar a mistura 5 a 10 minutos) 

6. Colocar a mistura num copo mais pequeno (cerca de 1/3 do copo). 

7. Adicionar 2 colheres de sobremesa de sumo de ananás ao copo e misturar 

lentamente. 

8. Adicionar lentamente e pelas paredes do copo o álcool que terá que formar 

uma camada na superfície do copo com volume igual ao preparado. 

9. O DNA ascenderá à camada de álcool sob a forma de uma nuvem branca. 

 

REGISTO DE DADOS 

Registar a observação efectuada. 
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INTERPRETAÇÃO / CONCLUSÕES 

QUESTÕES 

1.Qual a função da liquidificadora? 

2.Qual a função do detergente? 

3.Qual a função do sumo de ananás? 

4.Porque utilizamos álcool gelado a 95%? 
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EXTRACÇÃO DE DNA 

(guia do professor) 

 

 

DESCRIÇÃO 

Com a realização desta actividade os alunos ficam a conhecer o DNA numa 

perspectiva macroscópica. Pretende-se, desta forma, alterar a ideia pré-

concebida de que a observação de DNA exige a utilização de uma tecnologia 

muito avançada. Ao realizarem uma actividade extremamente simples os alunos 

são obrigados a relembrar que o DNA faz parte da constituição de todos os seres 

vivos. Deste ponto é possível partir para questões mais elaboradas como por 

exemplo, qual a constituição e funções do DNA. 

 

OBJECTIVOS 

• Reconhecer o DNA como um componente celular que existe em todas as 

células de todos os seres vivos. 

• Conhecer a estrutura da molécula de DNA. 

• Reconhecer que uma observação de DNA nem sempre requer uma 

tecnologia sofisticada. 

• Compreender a função de cada composto utilizado ao longo da realização 

da actividade. 

• Executar procedimentos num laboratório. 

• Analisar e interpretar dados. 

 

REQUISITOS TEMPORAIS 

Uma aula é suficiente para a realização desta actividade. 

 

 



 127 

POSICIONAMENTO CURRICULAR 

Esta actividade pode ser enquadrada ao nível do 3º Ciclo na unidade “Viver 

melhor na Terra” nomeadamente no subtema “Noções básicas de 

hereditariedade”. Neste, os alunos devem compreender qual a localização do 

material genético nas células. Esta actividade pode facilitar esse estudo.  

Ao nível do ensino Secundário, a actividade pode servir como introdução à 

unidade V do 11º ano “Crescimento e Renovação Celular” bem como à unidade 2 

do 12º ano “Património Genético”. Ao nível do ensino secundário os alunos já 

devem ter um conhecimento de constituição celular suficiente para 

compreenderem a utilização de cada um dos compostos utilizados ao longo da 

experiência sem que o professor tenha que efectuar uma explicação prévia.  

 

MATERIAIS 

- Fontes de DNA: cebolas, espinafres, bróculos, etc 

- água 

- Sal de cozinha 

- Detergente loiça 

- Sumo de ananás ou líquido de limpeza de lentes de contacto 

- Álcool gelado (frigorífico) 

- Liquidificadora 

- Coador 

- Copos transparentes 

 

PREÇO DOS MATERIAIS 

MATERIAL PREÇO EX. LOCAL AQUISIÇÃO 

Fontes de DNA variado Supermercados 
Sal de cozinha 0,30 € Supermercados 
Detergente da loiça 1,40 € Supermercados 
Álcool etílico 95% 0,80 € Supermercados 
Sumo de ananás 1 € (1l) Supermercados 
Líquido lentes contacto 5 € Opticas 
Liquidificadora 30 € Supermercados 
Coador 1 € Supermercados 
Copos transparentes 0,56 € Supermercados 
Tabela 15 – preço dos materiais para a actividade extracção de DNA 
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PREPARAÇÃO DA AULA 

Esta aula não requer qualquer preparação prévia. 

 

SUGESTÕES E CONSELHOS 

A realização desta experiência antes da aula é aconselhável.  

Os alunos podem consultar sites nos quais compreendam as aplicações 

quotidianas que o conhecimento da molécula de DNA permitiu: testes de 

paternidade, investigações policiais, o aparecimento da engenharia genética, etc. 

 

RESPOSTA ÀS QUESTÕES 

QUESTÕES 

1.Qual a função da liquidificadora? 

Destruição mecânica das células com a consequente separação dos 

componentes celulares. 

2.Qual a função do detergente? 

Romper algumas membranas biológicas que apresentam lípidos na sua 

composição. 

3.Qual a função do sumo de ananás? 

Apresenta proteases que rompem as proteínas fazendo-as precipitar no fundo do 

copo. 

4.Porque utilizamos álcool gelado a 95%? 

O DNA é menos denso do que a água e os resíduos celulares. Desta forma as 

diferenças de densidade possibilitam a flutuação do DNA na interface existente 

entre a solução de extracto e a solução alcoólica, já que o DNA é insolúvel no 

etanol gelado. 
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MICRÓBIOS E ESPECIARIAS  
(protocolo do aluno) 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Será que algum de nós gostaria de comer comida sem qualquer condimento? O 

Homem tem utilizado especiarias e ervas ao longo dos séculos para melhorar o 

sabor da comida. Algumas especiarias, particularmente o sal, têm sido utilizadas 

para conservar alimentos. Há imensos produtos no mercado que apregoam 

melhorar a saúde e há muitas especiarias que provaram ser benéficas para a 

saúde humana. Que componentes apresentam as  especiarias para que estas 

sejam tão benéficas? Algumas apresentam na sua composição anti-oxidantes que 

mostraram reduzir os radicais-livres existentes no sangue. Os radicais livres fluem 

na corrente sanguínea provocando mudanças químicas no nosso corpo que, por 

vezes, podem conduzir a doenças. Outras especiarias contêm óleos essenciais 

aromáticos que são compostos naturais e com aroma, produzidos por plantas. 

Estes óleos têm sido utilizados ao longo  dos séculos na medicina, comidas, 

perfumes, cosméticos, etc. Até mesmo Hipócrates utilizava a aromoterapia a partir 

de óleos essenciais em 2000 a.c.. Hoje em dia estas substâncias continuam a ser 

utilizadas em pastas de dentes, perfumes, sabonetes, aromatizantes alimentares 

e em produtos para corpo e cabelo. 
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A utilidade das especiarias continua a ser estudada por cientistas. Os 

consumidores adquirem normalmente as especiarias em busca do seu sabor e 

aroma mas será que este aroma pode trazer benefícios à sua saúde? Será que 

este aroma, por si só, é capaz de inibir o crescimento bacteriano? Será que as 

especiarias podem ser utilizadas como conservantes naturais dos alimentos 

melhorando o seu sabor e aumentando o seu prazo de validade? 

 

OBJECTIVO 

Avaliar o efeito de uma variedade de especiarias no crescimento bacteriano. 

 

MATERIAIS (por grupo) 

- 1 caixa de petri com agar nutritivo para cada especiaria em estudo 

- 1 tubo de 5 ml com água esterilizada 

- 1 zaragatoa esterilizada 

- canetas de acetato para rotular as caixas de petri 

- especiarias variadas 

- 1 placa com Bacillus subtillis 

- cartões 

- solução de lixívia a 10% 

 

MÉTODOS 

1. Rotular a caixa de petri incluindo: 

a) nome grupo 

b) data 

c) especiaria 

d) nome da bactéria 

 

2. Registar o aroma da especiaria de acordo com a escala: 

-  sem cheiro 

+ cheiro fraco 

++       cheiro forte 

+++     cheiro muito forte 
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3. Colocar a cultura de B. subtillis na proximidade do tubo com a água. 

4. Com a zaragatoa, recolher uma quantidade razoável de bactérias e 

introduzir de imediato no tubo com a água mexendo muito bem a zaragatoa 

para cima e para baixo no tubo. 

5. Após deslocar a zaragatoa para cima e para baixo 8 vezes, espalhar o 

conteúdo da mesma o mais homogeneamente possível numa caixa de petri 

esterilizada e com agar nutritivo. 

6. Voltar a colocar a zaragatoa no tubo com água e bactérias e repetir o 

procedimento anterior para todas as placas 

7. Colocar a zaragatoa utilizada na solução de lixívia a 10%. 

8. No topo da placa de petri desenhar (pela parte de fora) uma linha que 

divida a placa em duas partes iguais. 

9. Inverter as  placas de tal forma que a base fique virada para cima. 

10. Retirar a base da placa de petri (que agora se encontra no topo) e virá-la 

para cima na bancada. 

11. Com a ajuda de um cartão colocar especiarias apenas numa metade da 

placa de petri 

12. Colocar a tampa da caixa de petri por forma a acertar as linhas 

desenhadas com as metades que têm e não têm especiarias. Prolongar a 

linha da tampa da caixa de petri para a base da caixa de petri e colocar um 

X na metade que contém especiarias. 

13. Repetir os passos de 10 a 12 para todas as placas. 

14. As placas permanecerão à temperatura ambiente durante 

aproximadamente 48 horas. 

 

 

REGISTO DE DADOS 

 

1. Decorridas 24 a 48 horas, trazer as placas para a respectiva bancada. 

2. Observar as placas. O crescimento das células bacterianas origina pontos 

de coloração creme, designados por “colónias. Por vezes ocorre uma 

junção de vários pontos (colónias) . 
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3. Desenhar as colónias observadas em cada lado da linha desenhada na 

caixa de petri (na folha de registo de dados). 

 

INTERPRETAÇÃO/CONCLUSÕES 

 

QUESTÕES: 

1. Indicar a especiaria utilizada. 

2. Classificar a intensidade do cheiro da especiaria, de acordo com a escala 

anteriormente fornecida. 

3. Averiguar se parece haver alguma correlação entre a intensidade de cheiro 

da especiaria e a sua capacidade para eliminar bactérias. 

4. Após consultar os desenhos das colónias observadas nas caixas de petri 

de cada elemento do grupo, rotular as especiarias utilizadas em função da 

sua acção antimicrobiana e de acordo com a seguinte escala: 

a) sem efeito 

b) fraca 

c) forte 

d) muito forte 

5. Numa folha separada, elaborar um registo de toda a turma no qual 

contrastem as escalas de intensidade de cheiro de especiarias bem como 

a da sua acção antibacteriana. 

6. Registe as conclusões (se existirem algumas) resultantes da interpretação 

dos dados obtidos na questão anterior. 

7. Explicar como apesar de não haver um contacto físico entre as especiarias 

e as bactérias, as primeiras podem reduzir o crescimento das segundas. 

8. Escolher o resultado que considerou mais surpreendente. 

9. Enumerar experiências a realizar no futuro com especiarias. 

10. Explicar na óptica do consumidor como pode utilizar a informação 

apreendida nesta actividade. 
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MICRÓBIOS E ESPECIARIAS 
 

(guia do professor) 

 

 

 

DESCRIÇÃO 

Neste laboratorio os alunos avaliarão a capacidade que uma variedade de 

especiarias apresenta de inibir o crescimento bacteriano. 

 

OBJECTIVOS 

• Compreender o efeito de alguns compostos aromáticos existentes em 

especiarias no crescimento bacteriano. 

• Executar procedimentos num laboratório de microbiologia. 

• Recolher dados. 

• Organizar dados. 

• Analisar dados. 

• Formular hipóteses. 

 

REQUISITOS TEMPORAIS 

Uma aula para preparar as placas de petri e uma aula para analisar dados e tirar 

conclusões. 

 

POSICIONAMENTO CURRICULAR 

No 3º Ciclo podemos enquadrar esta actividade no tema 3 das orientações 

curriculares (Sustentabilidade na Terra) nomeadamente nas interacções entre 
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seres vivos (bactérias neste caso) e ambiente (especiarias neste caso). Pretende-

se que os alunos reflictam acerca da influência que factores físicos e químicos do 

meio podem ter sobre cada indivíduo e/ou sobre populações. 

No ensino secundário esta actividade encontra-se bem posicionada para a 

unidade 4 do 12º ano (Produção de Alimentos e Sustentabilidade), 

particularmente nos conteúdos conceptuais Microrganismos e Indústria alimentar 

e Conservação de alimentos. 

 

MATERIAIS 

- Caixas de petri com agar nutritivo (1 por aluno) 

- Especiarias variadas (pedir aos alunos que tragam de casa) 

- Bacillus subtillis (1 caixa de petri é suficiente - qualquer dificuldade em 

adquirir, contactar o dep Biologia da Universidade de Aveiro) 

- Canetas acetato 

- Cotonetes ou zaragatoas esterilizadas 

- Solução de lixívia a 10% 

- Tesouras 

- Cartões 

- Autoclave ou panela de pressão 
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PREÇOS DOS MATERIAIS 

 

MATERIAL PREÇO EX LOCAL AQUISIÇÃO 
 

Placas de petri 43,95 € (480 placas) Vidrolab 
Agar nutritivo 30 € VWR 
Bacillus subtillis Sob consulta Universidade de Aveiro 
Especiarias Aproximadamente 1 € 

cada 
Supermercados 

Canetas acetato 1 € Supermercados 
Zaragatoas 
esterilizadas 

5 € VWR 

Solução de lixívia a 
10% 

0,50 € Supermercados 

Tesouras 1 € Supermercados 
Panela de pressão Desde 25€ Supermercados 
Autoclave Desde $150 (dólares 

americanos) 
http://www.balkowitsch.com 

Tabela 16 – preço dos materiais para a actividade especiarias e micróbios 

 

INFORMAÇÃO ADICIONAL 

 

Pensa-se que os ingredientes activos das especiarias são óleos essenciais. Na 

tabela 2 encontra-se uma lista de algumas especiarias e dos seus compostos 

antimicrobianos. 

 

especiaria % óleo 
essencial 

Compostos antimicrobianos 

Cravo-da-Índia 16-18 Eugenol 
canela 0.5-2.0 Eugenol e aldeído 
salva 0.7-2.0 Eugenol e timol 
mostarda 0.5-1.0 Isotiocianato 
oregãos 0.8-0.9 Timol 
alho 0.3-0.5 Alicina (Allicin) 
Tabela 17 – Listagem de compostos antimicrobianos existentes em diversas especiarias 

Alicina e isotiocianato são compostos que apresentam enxofre na sua 

composição. Eugenol, carvacrol e timol são compostos fenólicos. Estes, 

demonstraram inibir também o crescimento de fungos.  Desenvolver mais com os 

dados fornecidos pelo professsor. 
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Será que as especiarias poderiam substituir os conservantes que utilizamos 

diariamente para conservar alimentos? Provavelmente não.... mas, apesar disso, 

conseguem melhorar o sabor dos alimentos e prolongar o seu tempo de vida. Na 

tabela 3 encontra-se uma lista de especiarias e seu poder como inibidores 

bacterianos (baseada em propriedades gerais que podem variar consoante as 

bactérias). 

Ervas e especiarias Efeitos inibidores 

Canela, cravo, mostarda Forte 
Oregãos, salva, cebola, alho, pimenta 
da jamaica, louro, coentros, 
cominhos, oregãos, salva, tomilho, 
cebola e alho 

Médio 

Pimenta preta, vermelha, sal e 
gengibre 

Muito fraco (dificilmente observável 
em laboratório) 

Tabela 18 – efeito inibidor microbiano de diversas especiarias 

 

PREPARAÇÃO DA AULA 

• Obter a placa de Bacillus subtilis pelo menos uma semana antes da aula 

(mas não mais que três semanas antes) e conservá-la no frigorífico. 

• Um ou dois dias antes da aula, preparar várias placas de Bacillus subtilis . 

Incubar entre 24 a 48 horas à temperatura ambiente ou a 30 ºC. Cada 

grupo necessitará de uma placa de cultura. 

• Preparar tubos de 5 ml de água estrilizada. Pode autoclavar a água quando 

o agar também estiver no autoclave. Em alternativa, pode usar água 

esterilizada engarrafada. 

• Preparar as placas de agar. Um litro de agar será suficiente para 50 placas. 

Dissolver 23 gramas de agar em pó em 1l de água destilada. Preparar agar 

para encher cada placa com cerca de 20 ml. Encher os frascos com agar 

apenas até meio (para evitar que durante a autoclavagem o agar saia dos 

frascos). Rolhar os frascos e autoclavar ou colocar na panela de pressão. 

• A esterilização só é eficiente se for realizada sob pressão de vapor a 1 

atmosfera  acima da pressão ambiental durante entre 20 a 30 minutos 

• Uma vez esterilizado, o agar deve ser colocado nas placas de petri antes 

de solidificar. É melhor fazê-lo quando o frasco estiver a uma temperatura 

possível de o agarrar. Encher a placa de agar até cerca de 2/3 da sua 
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capacidade. Tapar as placas e deixá-las em repouso até que o agar 

soidifique. Quando tal ocorrer, virar as caixas ao contrário até serem 

utilizadas. Se a utilização tiver que aguardar uns dias, colocar as caixas 

viradas ao contrário, no frigorífico. 

• Preparar um copo com uma solução de lixívia a 10% para cada grupo. 

 

SUGESTÕES E CONSELHOS 

 

• Esta actividade é relativamente fácil de realizar e os alunos vão gostar. Os 

resultados observam-se facilmente e dependem de especiarias que os 

próprios alunos trazem de casa. Exceptuando o agar, esta actividade não é 

dispendiosa. 

• Se for necessário reduzir o número de placas pode reduzir-se o leque de 

especiarias a utilizar ou então vários alunos observam a mesma placa. 

• Pedir aos alunos que tragam as especiarias 1 ou 2 dias antes da aula. 1 

colher de chá deve ser suficiente mas será melhor trazerem o frasco uma 

vez que a aplicação será mais fácil. Assegurar que as especiarias se 

encontram dentro do prazo pois se estiverem velhas não funcionarão. 

• Na introdução das especiarias deve ter-se o cuidado de deixar algum 

espaço entre os grãos. Só assim será possível observar halos de inibição, 

se existirem. 

• Cada aluno trará uma especiaria simples. As misturas de especiarias que 

hoje em dia se encontram nos supermercados poderão funcionar como 

uma extensão desta actividade. 

• A água é o meio utilizado para transferir as bactérias de uma placa para 

outra. Ao fim de algum tempo, esta mesma água mata as bactérias. Assim, 

os alunos só devem introduzir as bactérias no tubo com água quando 

estiverem mesmo “a postos” para prosseguir com a actividade. Estas 

bactérias sobrivem pelo menos 5 minutos numa suspensão aquosa. 

• Os cartões podem ser capas de cadernos pequenos. 

• As especiarias em pó são as que funcionam melhor. 
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RESPOSTA ÀS QUESTÕES 

1. Indicar a especiaria utilizada. 

2. Classificar a intensidade do cheiro da especiaria, de acordo com a escala 

anteriormente fornecida. 

3. Averiguar se parece haver alguma correlação entre a intensidade de 

cheiro da especiaria e a sua capacidade para eliminar bactérias. 

É provável que os alunos respondam que quanto mais intenso o cheiro, maior a 

capacidade de eliminar bactérias. 

4. Após consultar os desenhos das colónias observadas nas caixas de petri 

de cada elemento do grupo, rotular as especiarias utilizadas em função da 

sua acção antimicrobiana e de acordo com a seguinte escala: 

a) sem efeito 

b) fraca 

c) forte 

d) muito forte 

Na maior parte dos casos e salvo erros de laboratório (contaminações, 

esterilizações mal efectuadas etc.) a resposta deve estar de acordo com a tabela 

3.  

5. Numa folha separada, elaborar um registo de toda a turma no qual 

contrastem as escalas de intensidade de cheiro de especiarias bem como a 

da sua acção antibacteriana. 

Tabela 3 associada à intensidade dos cheiros (um pouco subjectiva). 

6. Registe as conclusões (se existirem algumas) resultantes da 

interpretação dos dados obtidos na questão anterior. 

Nem sempre as especiarias com os cheiros mais intensos são as que têm    uma 

maior acção antibacteriana. 

7. Explicar como apesar de não haver um contacto físico entre as 

especiarias e as bactérias, as primeiras podem reduzir o crescimento das 

segundas. 

Apresentam na sua composição óleos essenciais que incluem compostos 

químicos com acção antimicrobiana que naturalmente se difundem ao longo do 

agar atingindo as bactérias e influenciando o seu crescimento. 



 139 

8. Escolher o resultado que considerou mais surpreendente. 

Cada aluno explica por que o considerou o mais surpreendente. 

9.  Enumerar experiências a realizar no futuro com especiarias. 

Cada aluno enumera as suas, por exemplo, identificação de espécies resistentes 

a determinada especiaria. 

10. Explicar na óptica do consumidor como pode utilizar a informação 

apreendida nesta actividade. 

Cada vez que condimentar a comida saberei que além de lhe estar a melhorar o 

paladar estou a evitar a proliferação de algumas bactérias. Penso que este 

conhecimento me fará aumentar a utilização de especiarias na minha cozinha. 



 140 

 

 

A LIXÍVIA É UM BOM DESINFECTANTE? 

(protocolo do aluno) 

 

 

INTRODUÇÃO 

A lixívia é uma solução de hipoclorito de sódio e água que é particularmente 

eficaz a matar microrganismos. Consegue entrar nas células microbianas e reagir 

com muitos componentes celulares, destruindo-os e, por conseguinte, a célula 

morre. As lixívias que compramos no supermercado encontram-se normalmente 

concentradas a 5% embora existam concentrações mais elevadas (lixívia 

concentrada). A lixívia é um desinfectante eficaz e económico que é utilizado 

frequentemente na água canalizada e nas piscinas. Esta experiência determina a 

concentração de lixívia que elimina de uma forma eficaz a Escherichia coli 

comum. De notar que esta estirpe bacteriana,  tal como a que habita o intestino 

humano, não é patogénica; não confundir com estirpes que surgem na comida 

estragada e que provocam intoxicações alimentares. 

 

OBJECTIVO 

Determinar a concentração de lixívia doméstica que mata a E. coli. 

 

Nota de segurança: 

A lixívia estraga a roupa de cor. Manter a lixívia afastada da roupa. 

 

Materiais (por grupo): 

- 5 tubos de ensaio com tampa contendo 9 ml de água esterilizada 

- 5 placas de agar 
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- 2 ml de cultura de E. coli 

- 5 pipetas de 1 ml 

- 1 tubo de ensaio com 5 ml de lixívia a 1% 

- lixívia a 10% para ser utilizada como desinfectante 

- espalhador 

 

MÉTODOS 

 Dia 1 

1. Desinfectar a área de trabalho utilizando lixívia a 10% 

2. Efectuar as diluições convenientes para obter uma solução de lixívia a 1% 

e de seguida: 

a) colocar 1 ml de lixívia a 1% num tubo contendo 9 ml de água 

esterilizada.  

b) Agitar bem 

c) Rotular o tubo como lixívia 0,1% 

d) Retirar 1 ml de lixívia a 0,1% e colocar no tubo seguinte que contém 

9 ml de água esterilizada 

e) Agitar bem 

f) Rotular o tubo como lixívia 0,01% 

g) Retirar 1 ml de lixívia a 0,01% e colocar no tubo seguinte que 

contém 9 ml de água esterilizada 

h) Agitar bem 

i) Rotular o tubo como lixívia 0,001% 

j) Retirar 1 ml de lixívia a 0,001% e colocar no tubo seguinte que 

contém 9 ml de água esterilizada 

k) Agitar bem 

l) Rotular o tubo como lixívia 0,0001% 

3. O tubo que resta com 9 ml de água esterilizada serve como controlo, logo 

não existe lixívia neste tubo. 

4. Adicionar a cada tubo 0,1 ml de cultura de E. coli e agitar bem 

5. Deixar todos os tubos à temperatura ambiente durante 30 minutos 
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6. Rotular a base das placas de petri contendo agar nutritivo com a 

concentração de lixívia utilizada bem como a identificação do grupo e a 

data. 

7. Uma das placas serve como controlo. 

8. Agitar cada um dos tubos 

9. Com uma pipeta verter 1 ml de cada tubo para a placa correspondente e 

espalhar com o espalhador devidamente desinfectado (álcool e chama) 

10. Incubar todas as placas a 37ºC durante 24 horas. 

11. Desinfectar a área novamente com lixívia a 10% 

 

QUESTÕES: 

1. Efectue uma previsão de qual a concentração de lixívia mais eficaz na 

eliminação de bactérias. 

2. Preveja a concentração que permitirá um maior crescimento bacteriano. 

 

REGISTO DE DADOS 

Conte as colónias e registe os resultados na tabela abaixo indicada. Algumas 

placas terão colónias muito numerosas (CMN) para contar, outras, terão muitas 

colónias mas a contagem será possível se se efectuar uma estimativa de quantas 

existem num quarto da placa e se multiplicar este valor por 4. 

  

Preencha a tabela de dados e responda às questões 1 e 2. 

Concentração de lixívia Nº de colónias de E. coli 

0,1%  

0,01%  

0,001%  

0,0001%  

0% (controlo)  

Tabela 19 – registo de dados da actividade a lixívia é um bom desinfectante? 
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INTERPRETAÇÃO/CONCLUSÕES 

1. Compare os resultados obtidos com os anteriormente previstos. 

2. No laboratório utilizamos lixívia a 10% para limpar as nossas áreas de 

trabalho. Explique por que motivo acha ou não esta concentração 

apropriada. 
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A LIXÍVIA É UM BOM DESINFECTANTE? 

(guia do professor) 

 

 

DESCRIÇÃO 

Este trabaho pretende demonstrar a eficácia da lixívia como desinfectante. 

 

OBJECTIVOS 

• Determinar a concentração de lixívia doméstica que mata a E. coli 

• Executar procedimentos num laboratório de microbiologia. 

• Recolher dados. 

• Organizar dados. 

• Analisar dados. 

• Formular hipóteses. 

 

REQUISITOS TEMPORAIS 

A actividade terá a duração de 50 minutos (1 aula) e 15 a 20 minutos no dia 

seguinte para observação e análises. 

 

POSICIONAMENTO CURRICULAR 

Esta actividade pode ser enquadrada ao nível do 3º ciclo do ensino básico bem 

como no ensino secundário. 

3º Ciclo – “Viver melhor na terra” – Saúde individual e comunitária. Saúde e 

higiene são dois conceitos intimamente relacionados e a desinfecção de certos 

locais é importante. 
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12º Ano – “Microrganismos e indústria alimentar”. Muitos sectores de uma 

indústria alimentar têm que ser desinfectados para evitar contaminação de 

alimentos. A lixívia pode ser um dos produtos a estudar como desinfectante. 

 

MATERIAIS 

- Suporte para tubos de ensaio 

- Tubos de ensaio com tampa 

- Canetas de acetato 

- Pipetas de transferência esterilizadas 

- Placas de petri 

- Autoclave/panela de pressão 

- Estufa/iogurteira 

- Agar nutritivo 

- Cultura de Escherichia coli atenuada (se tiver dificuldade em adquirir contacte o 

departamento de Biologia  da Universidade de Aveiro) 

- espalhador 

 

PREÇOS DOS MATERIAIS 

 
MATERIAL PREÇO  EX LOCAL AQUISIÇÃO 

Suporte tubos ensaio 5,54€ (suporte para 24 
tubos) 

VWR 

Tubos ensaio com 
tampa 

33,98€ (1000 tubos 
esterilizados) 

VWR 

Zaragatoa (ou 
cotonetes) 

5 € VWR 

Caixas de petri 43,95 € (480 placas) Vidrolab 
 

Autoclave (opcional) Desde $150 (dólares 
americanos) 

http://www.balkowitsch.c
om 

Panela pressão Desde 25€  Supermercados 
Agar 30 € (aproximadamente) VWR 
Escherichia coli Sob consulta Universidade de Aveiro 
Pipetas de 1 ml 
estéreis 

44,13 € (500 unidades) VWR 

Tabela 20 – preço dos materiais para a actividade a lixívia é um bom desinfectante? 
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PREPARAÇÃO DA AULA 

• Adquirir uma cultura de Escherichia coli (se tiver dificuldade contacte a 

Universidade de Aveiro) 

(a estirpe comum de E. coli é a que constitui a flora intestinal humana e 

não a estirpe patogénica que provoca intoxicações alimentares) 

• Preparar um meio nutritivo (caldo de carne) de acordo com as instruções 

da embalagem e levar o caldo a esterilizar (25 ml de caldo em frascos de 

125 ml). 

• Esterilizar 99 ml de água numa garrafa ou frasco. Esta água irá ser 

utilizada para diluir a lixívia a 1%. 

• Preparar o agar nutritivo. Colocar cerca de 25 ml por placa. Serão precisas 

5 placas por grupo. 

• Encher os tubos de ensaio com tampa com 9 ml de água e esterilizar os 

tubos. Serão precisos 5 tubos para cada grupo. 

• Esterilizar 2 tubos de ensaio vazios por cada grupo. Um dos tubos será 

para a cultura de E. coli e o outro para a lixívia a 1%. 

 

No dia anterior à aula: 

• Inocular os frascos de caldo nutritivo com E. coli. Serão precisos 2 ml por 

grupo. Incubar a 37 ºC durante a noite. 

 

No dia da aula: 

• Pipetar E. coli para tubos de ensaio esterilizados. Serão precisos 2 ml para 

cada tubo. Cada grupo terá 1 tubo. 

• Preparar a solução de lixívia a 1%. Diluir 1 ml de lixívia concentrada em 99 

ml da água esterilizada que existe no frasco. Misturar bem e pipetar 5 ml 

para o tubo vazio que resta em cada grupo. 

 

Nota: As soluções de lixívia diluída perdem eficácia rapidamente, assim, a diluição 

deve ser feita mesmo antes da aula. 
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SUGESTÕES E CONSELHOS 

• Avisar os alunos que a lixívia estraga a roupa.  

• Assegurar que os alunos utilizam pipetas novas e cotonetes novas para 

cada tubo de forma a evitar contaminações entre tubos. 

• E. coli tem uma temperatura óptima de crescimento a 37 ºC; isto significa 

que também cresce à temperatura ambiente demorando, no entanto, mais 

tempo. 

• O período de 30 minutos é essencial para a desinfecção. Este tempo é 

necessário para dar à líxívia a oportunidade de actuar nas células 

bacterianas, eliminado-as. 

 

 

RESPOSTA ÀS QUESTÕES 

 

1. Efectue uma previsão de qual a concentração de lixívia mais eficaz na 

eliminação de bactérias. 

As respostas provavelmente serão variadas. A maior parte dos alunos deve 

prever que 0,1% será a concentração mais eficaz. 

2. Preveja a concentração que permitirá um maior crescimento bacteriano. 

As respostas devem variar mas a maior parte dos alunos deve prever que o tubo 

controlo será o primeiro a mostrar crescimento bacteriano. 

3. Compare os resultados obtidos com os anteriormente previstos. 

As respostas irão variar consoante a resposta dada às duas primeirsa questões. 

4. No laboratório utilizamos lixívia a 10% para limpar as nossas áreas de 

trabalho. Explique por que motivo acha ou não esta concentração 

apropriada. 

Esta concentração é bastante elevada. É utilizada porque as soluções diluídas de 

lixívia perdem rapidamente eficácia. 
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O QUE SÃO ANTIBIÓTICOS? 

(protocolo do aluno)  

 

 

INTRODUÇÃO 

Antibióticos são substâncias produzidas por fungos ou bactérias que eliminam ou 

inibem o crescimento de outros microrganismos. Em 1929, Alexander Fleming, 

cientista Britânico, encontrava-se a trabalhar com a bactéria Staphylococcus  

(pode ser encontrada nas feridas infectadas), quando descobriu o primeiro 

antibiótico. Um dia ele cometeu o erro de contaminar uma placa onde cresciam 

colónias de Staphylococcus com um bolor e reparou que as colónias que 

cresciam perto do bolor ficaram com um aspecto estranho, como se estivessem a 

dissolver. Fleming percebeu que o bolor tinha produzido uma substância que 

eliminava as bactérias em questão. Desde a descoberta deste antibiótico, muitos 

outros foram descobertos o que tornou possível o tratamento de doenças 

causadas por bactérias como a pneumonia, a tuberculose e meningite, salvando 

milhões de pessoas por todo o mundo. 

Como funcionam os antibióticos? Os antibióticos atacam as bactérias sem 

prejudicar as células dos hospedeiros. Antibióticos como a penicilina eliminam as 

bactérias por danificarem as paredes celulares essenciais à sua sobrevivência. 

Sem parede celular, o conteúdo celular escapa e a célula é destruída. As células 

humanas, tal como todas as outras células animais, não apresentam parede 

celular e, por este motivo, os antibióticos não lhes causam qualquer dano. 

A resistência a antibióticos constitui uma ameaça crescente. À medida que os 

antibióticos são utilizados para tratar doenças de uma forma muito eficaz, 

algumas bactérias desenvolvem formas de resistir aos mesmos. O uso frequente 
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de antibióticos, muitas vezes exageradamente prescritos, resultou numa evolução 

de algumas bactérias no sentido de se tornarem resistentes. Assim, voltaram a 

constituir uma ameaça à saúde, muitas vezes à própria vida. Doenças à partida 

facilmente eliminadas com um antibiótico estão a tornar-se cada vez mais difíceis 

de tratar. Cada um de nós tem capacidade de ajudar a travar este problema 

crescente. 

 

OBJECTIVO  

Observar a inibição que um antibiótico pode provocar no crescimento 

bacteriano.(Parte A) 

Averiguar a sensibilidade ou resistência de uma bactéria a diversos antibióticos - 

antibiograma.(Parte B) 

 

MATERIAIS (por grupo) 

Parte A 

- 1 placa de petri com agar nutritivo e antibiótico, esterilizada  

- 1 placa de petri com agar nutritivo sem antibiótico, esterilizada  

- objectos nos quais queremos testar a presença de microrganismos (lápis, 

chaves, canetas, as mãos, etc.) 

- espátulas (para retirar bactérias dos dentes, sumos de fruta, sanduiches, 

etc) 

- canetas de acetato  

 

MÉTODOS 

Parte A 

1 – Rotular as placas com antibiótico com a letra A . 

2 – Em cada uma das placas escrever (na base) o nome, a data e a origem das 

bactérias. 

3 – Abrir a tampa da caixa de petri e pressionar suavemente o agar com o objecto 

pretendido (não pressionar com muita força pois não se deve atravessar o agar). 

Em alternativa a um objecto pode passar as suas mãos. 

4 – Tapar a placa o mais rapidamente possível (para evitar contaminações). 
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5 - Deixar as placas à temperatura ambiente durante 1 semana para que qualquer 

bactéria que esteja presente possa originar colónias. 

 

REGISTO DE DADOS 

Parte A 

1. Registar num papel o que pensa que vai acontecer em cada uma das placas. 

2. Passado uma semana registar as observações efectuadas em cada uma das 

placas. 

 

INTERPRETAÇÃO / CONCLUSÕES 

Parte A 

1. Encontrar uma explicação para o facto de se ter observado, ou não, 

crescimento na placa onde ao meio tinha sido adicionado antibiótico. 

2. Discutir como ajudar a prevenir um possível aumento na resistência a 

antibióticos.  

 

MATERIAIS 

Parte B  

- 1 placa de petri com agar nutritivo esterilizada 

- 1 placa com cultura de bactérias Bacillus cereus  

- zaragatoa esterilizada 

- disco de antibiótico de ampicilina (da família das penicilinas) 

- disco de antibiótico de cefotaxima (da família das cefalosporinas da 3ª 

geração) 

 

 

MÉTODOS 

Parte B 

1 – Rotular a base da placa de petri com o nome e a data. 

2 - Embeber a zaragatoa na cultura de bactérias e espalhar delicadamente 

e em zigue-zague pela placa várias vezes. 

3 – Preparar dois discos de antibiótico 
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4 – Introduzir os discos na placa com o auxílio de uma pinça. A pinça deve 

ser desinfectada (álcool e chama) entre a colocação dos dois discos. 

5 – Tapar a placa o mais rapidamente possível e deixá-la a 37 ºC uma 

noite ou à temperatura ambiente até à semana seguinte. 

 

 

 
Fig 40 - Colocação dos discos de antibiótico na placa 

 

REGISTO DE DADOS 

Parte B 

1 – Registar as observações feitas na placa. 

 

INTERPRETAÇÃO / CONCLUSÕES 

1 – Explicar o facto de em torno dos discos ter havido, ou não, crescimento 

bacteriano. 
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O QUE SÃO ANTIBIÓTICOS? 

(guia do professor) 

                                              

 

DESCRIÇÃO 

A realização desta actividade permite compreender quais os efeitos que os 

antibióticos podem ter nas bactérias. Na parte A, os alunos terão oportunidade de 

observar uma inibição no crescimento bacteriano na presença de um antibiótico. 

Na parte B, pretende-se sensibilizar os alunos para um problema crescente da 

sociedade actual – a resistência a antibióticos. 

 

OBJECTIVOS 

• Compreender o efeito dos antibióticos nas bactérias. 

• Compreender o conceito de resistência a antibióticos. 

• Discutir a utilização desmedida de antibióticos. 

• Executar procedimentos num laboratório de microbiologia. 

• Recolher dados. 

• Organizar dados. 

• Analisar dados. 

 

REQUISITOS TEMPORAIS 

Esta actividade requer duas aulas com um intevalo de uma semana entre elas. 

 

POSICIONAMENTO CURRICULAR 

Ao nível do 3º Ciclo, esta actividade pode ser enquadrada numa unidade 

transversal denominada Ciência, Tecnologia e qualidade de vida. Nesta, é 
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sugerida a realização de uma série de projectos na qual se incluí o fabrico e 

utilização de fármacos. 

Ao nível de ensino Secundário, esta actividade vem de encontro a temas do 11º  e 

12ºs anos. No 11º ano a realização desta actividade é pertinente para os temas 

Sistemas de classificação (estudo do reino Monera) e Teorias evolucionistas 

(estudo da selecção natural). No 12º ano a actividade parece estar  bem 

enquadrada na unidade 2, particularmente na análise e interpretação de casos de 

mutações, sua génese e consequências. 

 

MATERIAIS 

Parte A 

- 1 placa de petri com agar nutritivo e antibiótico, esterilizada  

- 1 placa de petri com agar sem antibiótico, esterilizada  

- objectos nos quais queremos testar a presença de microrganismos (lápis, 

chaves, canetas, as nossas mãos etc.) 

- espátulas (para retirar bactérias dos dentes, sumos de fruta, sanduiches, 

etc) 

- canetas de acetato  

  

Parte B 

- 1 placa de petri com agar esterilizada 

- 1 placa com cultura de bactérias Escherichia coli (MI10.32) 

- 1 zaragatoa esterilizada 

- disco de antibiótico de ampicilina 

- disco de antibiótico de cefotaxima 
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PREÇO DOS MATERIAIS 

 

MATERIAL PREÇO EX LOCAL AQUISIÇÃO 

Caixas de petri 43,95 €(480 placas) Vidrolab 
 

Agar nutritivo 30 € 
(aproximadamente) 

VWR 

Discos de antibiótico 30 € oxor 
Zaragatoa 5 € VWR 
Canetas acetato 1 € supermercados 
Tubos de ensaio 33,98€ (1000 tubos 

esterilizados) 
VWR 

Pipeta (1 ml) 44,13 € (500 unidades) VWR 
Lamparina de álcool 3,74 € VWR 
Álcool 0,90€ supermercado 
Autoclave (opcional) Desde $150 (dólares 

americanos) 
http://www.balkowitsch.com 

Panela pressão (em 
alternativa ao 
autoclave) 

Desde 25€  Supermercados 

Suporte tubos ensaio 5,54€ (suporte para 24 
tubos) 

VWR 

E. coli (MI10.32) Sob consulta Universidade de Aveiro 
Tabela 21 – preço dos materiais para a actividade o que são antibióticos? 

 

INFORMAÇÃO ADICIONAL 

Hoje em dia os media veiculam frequentemente notícias sobre temas como novas 

estirpes de bactérias, resistência e sensibilidade a antibióticos e armas biológicas. 

Assim, torna-se muito importante que os alunos e a sociedade em geral 

compreendam o verdadeiro significado destes termos.  

Esta actividade centra-se no efeito dos antibióticos e possíveis resistências que 

possam surgir. Muitas vezes, o público em geral ignora o facto da biodiversidade 

atingir também o mundo dos micróbios. A selecção natural actua também sobre 

estes seres vivos e pode “produzir” micróbios bem mais difíceis de eliminar que os 

do passado. O aparecimento de micróbios resistentes aos antibióticos tradicionais 

é motivo de alarme para todos nós e o ritmo de aumento destes seres é 

dramático. 
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A resistência a antibióticos tornou-se um problema mundial. Existem alguns 

motivos para as bactérias estarem a mutar para formas resistentes. Os humanos 

consomem anualmente cerca de 235 milhões de doses de antibióticos. Estima-se 

que 20% a 50% destas doses sejam utilizadas inapropriadamente. Muitas vezes, 

mesmo quando se justifica um tratamento com antibióticos, os pacientes 

interrompem a sua toma logo que se sentem melhores. As doses impróprias 

estimulam o crescimento de estirpes resistentes. Em alguns países o acesso a 

antibióticos é livre, o que facilita as tomas impróprias. 

Os mesmos antibióticos prescritos aos humanos são fornecidos aos animais para 

que estes cresçam sem infecções. Este acto promove igualmente o aparecimento 

e crescimento de estirpes resistentes a antibióticos. Estas são transmitidas ao 

homem por ingestão. 

O mesmo se passa com as frutas e vegetais que são pulverizados com 

antibióticos. Desta forma, cada país anda a produzir as suas estirpes resistentes 

que pode trocar com países de todo o mundo em menos de um dia. 

Desde que os antibióticos foram disponibilizados nos anos 40 como drogas 

milagrosas capazes de eliminar bactérias, a cada década surgem mais bactérias 

que não são eliminadas por antibióticos. Através da educação, temos a obrigação 

de tentar mudar alguns comportamentos humanos para tentar travar o 

aparecimento de doenças causadas por bactérias resistentes. Os médicos devem 

ser alertados para não haver uma prescrição exagerada de antibióticos. Os 

agricultores devem repensar as doses de antibióticos que utilizam em animais e 

plantas. Os investigadores terão de se focar no desenvolvimento de novas 

alternativas ao nosso arsenal actual de armas farmacêuticas. 

 

PREPARAÇÃO DA AULA 

• Preparar as placas de petri com um dia de antecedência. 

• O agar nutritivo funciona bem como meio de cultura. 

Parte A 

• Preparação do meio de cultura com antibiótico:  

Preparar uma solução de antibiótico com uma concentração de 50 µg/ml. É 

frequente partir de uma concentração inicial de 50 mg/ml e proceder à 
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respectiva diluição sendo que o volume final considerado é o volume 

correspondente ao meio de cultura que é colocado na placa de petri, ou seja, 

20 ml. 

EX.: 

Cinicial = 50 mg/ml = 50 000 µg/ml 

Cfinal = 50 µg/ml 

Vfinal = 20 ml 

Vinicial 0 = X 

Vinicial = (50 X 20) / 50 000 = 0.02 ml = 20 µl 

Com a micropipeta, pipetar 20 µl da solução de antibiótico, colocar no centro 

da placa de petri e colocar cerca de 20 ml de meio de cultura. Com 

movimentos circulares suaves misturar o antibiótico com o meio. É necessário 

ter cuidado com a temperatura do meio pois se estiver a uma temperatura 

muito elevada destrói o antibiótico. 

Parte B 

• Apenas será necessário preparar as placas com agar nutritivo.  

 

SUGESTÕES E CONSELHOS 

 

• O meio de cultura nas caixas de Petri deve estar bem seco aquando da 

experiência. Por isso se deve preparar as caixas com um dia de 

antecedência. 

 

RESPOSTA ÀS QUESTÕES 

Parte A 

1 – Encontrar uma explicação para o facto de se ter observado, ou não, 

crescimento na placa onde ao meio tinha sido adicionado antibiótico. 

Os alunos provavelmente responderão que o crescimento na placa com 

antibiotico foi reduzido. A presença de crescimento pode estar relacionada com 

factores como a presença de estirpes resistentes, uma dose insuficiente de 

antibiótico para eliminar todas as bactérias presentes na placa ou o facto de os 

antibióticos não impedirem o crescimento de todos os microrganismos. 
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2 – Discutir como ajudar a prevenir um possível aumento na resistência a 

antibióticos. 

É provável que após a leitura e discussão da introdução desta actividade os 

alunos compreendam que a melhor forma de prevenir um aumento da resistência 

a antibióticos é diminuir o consumo dos mesmos. Assim, a discussão deve ser 

feita no sentido de encontrar formas que levem à diminuição do consumo de 

antibióticos, nomeadamente as tomas sem receita médica, não completar 

tratamentos, etc. O cidadão comum também deve estar ao corrente dos 

tratamentos que são feitos aos animais e vegetais que come. 

 

 

Parte B 

1 – Explicar o facto de em torno dos discos ter havido, ou não, crescimento 

bacteriano. 

Nos discos em torno dos quais houve crescimento bacteriano, existe resistência a 

esse antibiótico. Nos discos em que se formou o halo de inibição existe 

sensibilidade ao antibiótico em questão. 

2 – Explicar por que motivo considera ou não importante que um médico 

faça antibiogramas ao seu paciente antes de lhe receitar um antibiótico. 

Se os antibiogramas se tornássem  numa prática corrente em medicina mesmo 

para as doenças mais comuns, poderíamos contribuir para uma travagem no 

aumento da resistência a antibióticos. 
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VAMOS CONSERVAR ALIMENTOS 
(protocolo do aluno) 

 

 
 
INTRODUÇÃO GERAL 

A conservação dos alimentos é necessária para efectuar um armazenamento em 

segurança sem que estes percam características importantes, como por exemplo 

o sabor agradável. Ao longo dos tempos o homem desenvolveu vários métodos 

de conservação de alimentos e alguns deles ainda são utilizados actualmente. 

Um dos métodos mais antigos de conservação dos alimentos é a seca. Os 

primeiros métodos de seca que apareceram dependiam do calor do sol ou de 

ventos quentes para desidratar os alimentos. Já há muito tempo que o homem 

seca tiras de carne, peixe ou vegetais. Mais tarde surgiram as câmaras de calor. 

Pensa-se que na sequência das câmaras de calor tenham surgido os fumados. O 

fumo, além de secar os alimentos, adiciona-lhes compostos fenólicos e aldeídos 

que fazem uma cobertura que impede o crescimento de contaminantes.  

Os habitantes de climas temperados e das regiões árticas utilizaram desde cedo a 

refrigeração natural, sempre que as estações do ano lhes permitiam. O 

armazenamento de alimentos ocorria por toda a terra nos períodos mais frios. Os 

primeiros frigoríficos surgiram em 1877 e foram construídos para congelar carne 

embarcada na Austrália com destino a França ou a Inglaterra. Apenas em 1929 

apareceu o primeiro frigorífico comercial que nunca mais abandonou as nossas 

casas. 

A preparação de conservas foi desenvolvida em 1809 por Nicolas Appert. Este, 

aquecia cuidadosamente garrafas de vidro com um gargalo bem largo em água 

fervente. O referido método não só elimina os micróbios como também evita 

futuras contaminações. O método que actualmente denominamos de pasteurizção 

foi desenvolvido por Louis Pasteur. Neste método, os alimentos são aquecidos a 
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63 ºC durante um curto espaço de tempo o que permite matar a maior parte (mas 

não todos) dos micróbios. 

Os conservantes químicos com altas concentrações de sal e açúcar conseguem 

conservar os alimentos, uma vez que diminuem drasticamente a quantidade de 

água disponível para os microrganismos. Existem, no entanto, grupos de 

micróbios capazes de resistir em ambientes hostis. Os microrganismos 

osmofílicos suportam elevadas concentrações de sal e açúcar. Os 

microrganismos halofílicos suportam concentrações de sal entre os 20 e 30% 

enquanto que os microrganismos sacarofílicos conseguem viver em 

concentrações de açúcar entre os 50 e os 75%. Os fungos apresentam 

capacidades de sobrevivência superiores às bactérias quando existe pouca água 

disponível. 

Segue-se uma lista dos conservantes mais comuns e suas aplicações. Os  

conservantes servem para prevenir que os alimentos se estraguem por actuação 

antimicrobiana e/ou antioxidante. Os antioxidantes impedem o escurecimento dos 

alimentos uma vez que suprimem a reacção na qual os alimentos se combinam 

com o oxigénio. Os conservantes podem também minimizar as perdas de 

aminoácidos essenciais bem como vitaminas. 

 

NITRATOS 

- actuam na carne como agentes antimicrobianos inibindo o crescimento 

de esporos bacterianos causadores do botulismo. 

- conservam o sabor e fixam a cor de uma grande variedade de carnes 

vermelhas, brancas e peixes 

 

BHA (Butylated hydroxyanisole) e BHT (butylated hydroxytoluene) 

- atrasam o desenvolvimento de sabores, odores e cores desagradáveis 

em alimentos ricos em óleos e gorduras. 

- são conservantes muito utilizados em alimentos secos como os cereais. 
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SULFITOS 

- são antioxidantes que previnem e reduzem a descoloração de frutas e 

vegetais (principalmente alimentos desidratados). 

- são utilizados no vinho para inibir o crescimento microbiano 

imediatamente após à fermentação das leveduras. 

- são utilizados no branqueamento de alguns alimentos. 

 

ÁCIDO SÓRBICO 

- utilizado em muitos tipos de alimentos ácidos como queijos, geleias e 

bolos para prevenir ou atrasar o crescimento microbiano. 

 

ÁCIDO PROPANÓICO 

- utilizado em alimentos ácidos como pão, bolos e alguns queijos para 

prevenir ou atrasar o crescimento microbiano. 

 

Esta actividade consiste de duas experiências laboratoriais. A actividade 1 intitula-

se “Olá! Está alguém aí?” e consiste no enriquecimento de um agar não nutritivo 

com vários tipos de alimentos e que é seguidamente observado por vários dias 

verificando-se o crescimento de fungos e bactérias. A actividade 2 intitula-se “Há 

um fungo entre nós” e investiga a eficácia do sal, açúcar e outros químicos como 

conservantes. 

 

OLÁ! ESTÁ ALGUÉM AÍ? 

 

INTRODUÇÃO 

Os nutrientes dos alimentos asseguram a sobrevivência de uma grande variedade 

de microrganismos como fungos e bactérias. Os produtos da actividade 

microbiana alteram o cheiro, sabor e textura de muitos alimentos tornando-os mal 

saborosos ou até mesmo perigosos para os humanos. No entanto, os 

microrganismos também podem contribuir para tornar os alimentos mais 

saborosos como por exemplo na conversão do leite em queijo ou dos pepinos em 

pickles. 
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Os alimentos podem ser contaminados por microrganismos de várias formas. 

Alguns fungos e bactérias provêm do solo (ex: legumes) nos quais os alimentos 

cresceram, outros podem ser contaminados durante a colheita e armazenamento 

(ex: leite) outros ainda durante o manuseamento (ex: carne). Há microrganismos 

em todo o lado e torna-se impossível impedir que estes contaminem os alimentos. 

Uma vez que não podemos impedir que os microrganismos encontrem os 

alimentos que gostamos de comer, desenvolvemos várias formas de proteger os 

alimentos do crescimento microbiano. Os microrganismos são constituídos por 

células que se assemelham muitas vezes a células animais ou vegetais. Se 

tratarmos os alimentos por forma a evitar ou reduzir o metabolismo celular, as 

células microbianas serão incapazes de crescer bem. Se os micróbios não 

crescem bem, os alimentos não se estragam ou então estragam-se muito mais 

lentamente, adquirindo, por isso, um prazo de validade mais alargado. 

 

OBJECTIVO  

Observar crescimento microbiano em vários alimentos.  

 

MATERIAIS (por grupo) 

- 5 caixas de petri vazias esterilizadas 

- alimentos variados 

- 125 ml de agar nutritivo a 50 ºC 

- conta-gotas 

- parafilme 

- 4 colheres de chá de plástico 

 

MÉTODOS 

1. Formar grupos de 4.  

2. Cada grupo escolhe um tipo de comida diferente. 

3. Cada aluno do grupo precisa de uma caixa de petri esterilizada. Não abrir a 

caixa de Petri até ser necessário utilizar.  

4. Na base da placa e junto aos bordos escrever o nome, data e item de 

comida escolhido. 
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5. Levantar a tampa da caixa de petri apenas durante o período de tempo de 

introdução do item de comida (aproximadamente uma colher de chá). Se a 

comida é líquida, verter para a placa; se for sólida, desfazer em pequenos 

fragmentos (p. ex., bolachas), ou cortar em lascas (p. ex., pêssego) e 

introduzir na placa. 

6. Levantar novamente a tampa da caixa de petri para introduzir o agar 

líquido por forma a tapar a comida e encher cerca de metade da placa de 

petri (20-25 ml). Voltar a tapar.  Rodar a placa suavemente para distribuir o 

agar cobrindo com este toda a comida que se encontra na caixa de petri. 

7. Preparar a placa de controlo. 

8. Quando o agar estiver sólido vedar a caixa com parafilme apenas na zona 

de contacto das duas partes da caixa de petri para que a superfície do agar 

permaneça sempre visível. 

 

REGISTO DE DADOS 

1. Prever quais os alimentos que exibirão maior e menor crescimento 

microbiano e explicar os motivos da previsão. 

2. Durante a próxima semana, observar diariamente as placas do grupo e 

registar as observações efectuadas. 

Nunca abrir a caixa de petri durante o período de observações. 

 

INTERPRETAÇÃO / CONCLUSÕES 

QUESTÕES 

 

1. Ordenar os items de comida do mais contaminado para o menos 

contaminado. 

2. Indicar qual poderá ser a fonte de contaminação dos items de comida em 

questão. 

3. Referir se há motivos para preocupação para os contaminantes em 

questão. 
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HÁ UM FUNGO ENTRE NÓS! 

 

OBJECTIVO 

Observar o efeito de várias concentrações de sal, açúcar e outros químicos no 

crescimento de Bacillus subtilis (bactéria) e Penicillum notatum (fungo) e 

determinar a eficácia destes compostos como conservantes. 

 

MATERIAIS (por grupo de 4) 

- placa de cultura de Penicillium notatum 

- placa de cultura de Bacillus subtilis 

- 4 placas de petri esterilizadas 

- 100 ml de agar líquido 

- 30 g de açúcar ou 10 g de sal ou 3 ml de água destilada, 

- ácido propanóico a 3% 

- ácido sórbico a 3%  

-  nitrito de sódio a 3% 

- 4 conta-gotas 

- palitos 

- ansa de inoculação 

- proveta (10 ml) 

 

MÉTODOS 

1. Grupos de trabalho de 4 pessoas.  

2. Cada grupo escolhe um tipo de conservante: sal, açúcar ou químico. 

3. Cada aluno do grupo precisa de uma caixa de petri que, por estar 

esterilizada, só deve ser aberta quando absolutamente necessário.  

4. Na base da placa escrever nome e data (caneta de acetato).  

5. Dividir a placa em três secções rotulando 1/3 como controlo (C), outro terço 

como Bacillus (B) e o úlltimo terço como Penicillium (P). Acrescentar ao 

rótulo o tipo de conservante utilizado. Alternativamente, podem-se utilizar 3 

placas distintas. 
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Figura 41- Rótulo e inoculação das culturas (em zigue zague) na placa. 

 

  

6. Após escolha do conservante a introduzir, consultar a tabela 1 e adicionar 

a quantidade correcta de conservante (sal, açúcar ou químicos) à placa de 

petri. 

Nota: 20 gotas= 1 ml 

 

Placa Sal Açúcar Químicos 

  % final Quantidade % final quantidade % final quantidade 

1 0% 0 0% 0 0 3ml água destilada 

2 5% 1.25g 15% 3.75g 0.4% 3 ml ác. Sórbico (a 3%) 

3 10% 2.50g 30% 7.50g 0.4% 3 ml ác. propanónico (a 3%) 

4 20% 5.00g 60% 15.0g 0.4% 3 ml Nitrito de sódio (a 3%) 

Tabela 22- quantidade de conservante a adiconar a cada placa 

 

7. Adicionar agar líquido (quente) até que a placa esteja cheia até metade 

(aproximadamente 20 ml) e misturar o conteúdo da placa com um palito. 

Não mexer na placa até que o agar esteja sólido, o que deve levar 

aproximadamente 20 minutos. 

8. Inocular a secção da placa de petri com o cultura apropriada utilizando 

para isso uma ansa e seguindo todos os procedimentos de assepsia. 

Transferir as culturas para a placa da forma evidenciada na figura 1. 

9. Isolar a caixa de petri com parafilme na zona de contacto das duas partes 

para que o meio esteja sempre visível. 
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10. Durante a semana seguinte, em dias seleccionados pelo professor, 

observar as placas de petri registando as observações num quadro 

sugerido no ponto 1 da secção de registo de dados. 

Não abrir a caixa de petri durante o período de observações 

 

 

REGISTO DE DADOS 

 

1. Construir uma tabela de registo de observações que incluam a seguinte 

escala: ausência de crescimento, crescimento mínimo, algum crescimento 

e crescimento substancial. 

2. Descrever a aparência do crescimento de Bacillus subtilis  e de Penicilum  

notatum.  

 

INTERPRETAÇÃO / CONCLUSÕES 

QUESTÕES 

 

1. Utilizando os dados de toda a turma comparar o crescimento da bactéria e 

do fungo em questão e inferir acerca da sua tolerância aos conservantes 

que se encontram em questão nesta actividade. 

2. Explicar de que forma as concentrações de sal e açúcar influenciam as 

funções celulares dos micróbios presentes nesta actividade. 

3. Utilizando os dados da turma identificar os conservantes utilizados e dar 

um exemplo de alimentos conservados por cada método . 

4. Tendo em conta os dados recolhidos nesta actividade explicar as 

diferenças de crescimento microbiano observadas na actividade anterior ( 

“Olá! Está alguém aí?”)  após a observação dos rótulos das comidas 

utilizadas. 

5. Em casa, procurar três alimentos diferentes , indicando para cada um os 

conservantes que pensam ser correctos. 



 166 

VAMOS CONSERVAR ALIMENTOS 
(guia do professor) 

 

 

DESCRIÇÃO 

Esta actividade consiste de duas experiências laboratoriais nas quais os alunos 

exploram o crescimento microbiano em alimentos comuns bem como alguns 

métodos de preservação dos mesmos. A actividade 1 intitula-se “Olá! Está 

alguém aí?” e consiste no enriquecimento de um agar não nutritivo com vários 

tipos de alimentos. A observação da placa nos dias subsequentes permite a 

visualização de fungos e bactérias. A actividade 2 intitula-se “Há um fungo entre 

nós” e investiga a eficácia do sal, açúcar e outros químicos como conservantes. 

 

OBJECTIVOS 

• Compreender o papel da pressão osmótica no transporte de substâncias 

através das membranas celulares. 

• Distinguir características externas de colónias microbianas de bactérias e 

fungos. 

• Conhecer os requisitos metabólicos do crescimento microbiano. 

• Conhecer as condições ambientais necessárias ao crescimento 

microbiano. 

• Reconhecer a presença de microrganismos em todos os ambientes. 

• Compreender a base metabólica da inibição do crescimento microbiano 

provocada pelos conservantes. 

• Conhecer métodos de conservação utilizados nas indústrias alimentares. 

• Conhecer a eficácia apresentada por diversos métodos de conservação na 

inibição do crescimento de bactérias e fungos. 

• Compreender o motivo pelo qual os alimentos apresentam um prazo de 

validade. 
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• Interpretar rótulos de alimentos no que respeita a conservantes. 

• Executar procedimentos num laboratório de microbiologia. 

• Recolher dados. 

• Organizar dados. 

• Analisar dados. 

 

REQUISITOS TEMPORAIS 

Ambas as actividades podem ser realizadas no período de uma aula. Nos 5 a 10 

dias seguintes serão precisos alguns minutos de observação diária. Os resultados 

serão visíveis em 5 a 7 dias se as placas forem deixadas à temperatura ambiente 

e mais cedo se incubadas entre 30 a 32 ºC. 

 

POSICIONAMENTO CURRICULAR 

Esta actividade tem particular interesse para o ensino secundário. No 12º ano a 

unidade 4 – “Produção de alimentos e sustentabilidade” foca a conservação, 

melhoramento e produção de novos alimentos. Ao nível dos conteúdos 

procedimentais há uma indicação clara para a execução de trabalhos práticos 

relativos a processos envolvidos na produção e conservação de alimentos. 

 

MATERIAIS 

- Lamparina de álcool 

- ansa inoculação 

- canetas de acetato 

- placas de petri vazias esterilizadas 

- tape ou parafilme 

- sacarose 

- tipos de comida variada 

- agar nutritivo 

- Placa com cultura de Penicillium notatum (se tiver dificuldades contactar 

a Universidade de Aveiro) 

- Placa de cultura de Bacillus subtilis (se tiver dificuldades contactar a 

Universidade de Aveiro) 
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- Placas de agar nutritivo (para as culturas de stock) 

- Conta-gotas 

- Palitos 

- Ácido propanóico 

- Ácido sórbico 

- Nitrito de sódio 

- Sal 

 

PREÇO DOS MATERIAIS 

MATERIAL PREÇO Ex local aquisição 

Lamparina álcool 3,74 € VWR 
ansa inoculação 5,75 € VWR 
canetas de acetato 1 € Supermercados 
placas de petri vazias esterilizadas 43,95 (480 

placas) 
Vidrolab 

Sacarose (açúcar) 0,89 € (1Kg) Supermercados 
Agar nutritivo 30 € 

aproximadamente 
VWR 

Placa com cultura de Penicillium 
notatum 

 Universidade de 
Aveiro 

Placa de cultura de Bacillus subtilis  Universidade de 
Aveiro 

Ácido propanóico 16,36 € (1l) Fluka 
Ácido sórbico 13 € (50g) Fluka 
Nitrito de sódio 8,93 € Pronalab 
Sal 0,29 € (1 Kg) Supermercados 
Tabela 23 – preço dos materiais para a actividade vamos conservar alimentos 

 

PREPARAÇÃO DA AULA 

 Culturas: 

 Penicillium notatum 

 Três dias antes da actividade “Há um fungo entre nós”, riscar em zigue 

zague as placas de agar nutritivo com Penicillium notatum de uma cultura de 

stock e incubar a 30-32 ºC. Uma placa inoculada deve ser suficiente para pelo 

menos 6 grupos. Quando o crescimento for visível, guarde a placa tapada no 

frigorífico. Se não tiver estufa, deixe a placa à temperatura ambiente cerca de 5 a 

7 dias antes da realização da actividade. Quando o crescimento for visível, 

guarde-a no frigorífico até ser precisa. 
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 Bacillus subtilis 

 24 horas antes da aula, inocule placas de agar com Bacillus subtilis e 

incube-as a 30-37 ºC. Se existir um crescimento visível após 18 horas, pode 

colocá-las no frigorífico. Estas culturas não aguentam muito tempo no frigorífico, 

assim, é necessário preparar e armazenar novas culturas semanalmente. 

 

 

SUGESTÕES E CONSELHOS 

• Assegurar que os alunos trazem para a aula uma grande variedade de 

items alimentares para a actividade “Olá! Está alguém aí?”. Há uma grande 

variedade de alimentos nos quais os micróbios crescem bastante bem. 

Bolachas, batatas fritas, frutas frescas, vegetais e cereais conduzem, 

geralmente, a resultados interessantes. 

• A comparação entre alimentos frescos e enlatados conduz normalmente a 

resultados bastante distintos e providencia mais um tema para discussão. 

Relativamente às frutas mais ou menos sumarentas não se verificaram 

diferenças substanciais. 

• Em alternativa à divisão de uma placa em três zonas destinadas a 

bactérias, fungos e controlo (alínea 5 dos métodos de “Há um fungo entre 

nós!”) é mais fácil fazer três placas distintas. 

• As técnicas de esterilização e trabalho em assepsia devem ser reforçadas. 

As placas que apresentam sacarose são facilmente contaminadas por 

bolores que existam em suspensão no ar. 

• Em ambas as actividades vede as placas de petri com parafilme para evitar 

a libertação de fungos para o ar. Alguns alunos podem ser alérgicos a 

fungos. 

• Se tiver que optar entre os conservantes sacarose e sal, opte pelo sal uma 

vez que conduz a resultados mais evidentes. 

• Se considerar necessário, discuta e demonstre como se inoculam bactérias 

com a ansa ou uma zaragatoa. Inclua todas as precauções para não 

contaminar a cultura. 
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RESPOSTA ÀS QUESTÕES 

 

Olá! Está alguém aí? 

1. Ordenar os itens de comida do mais contaminado para o menos 

contaminado. 

As respostas provavelmente serão variadas mas os alimentos com conservantes 

devem encontrar-se no fim da lista. 

2. Indicar qual poderá ser a fonte de contaminação dos items de comida em 

questão. 

Os contaminantes são naturalmente encontrados em muitos alimentos. Alguns 

provêm do solo enquanto outros atingem os alimentos transportados por insectos 

ou outros organismos, outros ainda são transportados pelo ar. É possível que os 

contaminantes sejam acidentalmente adicionados aos alimentos durante o 

processamento, transporte ou preparação dos mesmos. 

3. Referir se há motivos para preocupação para os contaminantes em 

questão. 

Geralmente os contaminantes não oferecem grande preocupação uma vez que as 

enzimas presentes ao longo do tubo digestivo bem como o ambinete 

extremamente ácido do estômago destroem-nos. A fervura, cozedura ou 

microondas destroem a maior parte dos micróbios. 

 

Há um fungo entre nós! 

1. Utilizando os dados de toda a turma comparar o crescimento da bactéria e 

do fungo em questão e inferir acerca da sua tolerância aos conservantes 

que se encontram em questão nesta actividade. 

Geralmente o Bacillus subtilis é menos tolerante a altas concentrações de 

sacarose e sal que o Penicillum notatum. Este fungo apresenta um crescimento 

reduzido a concentrações de 20% de sal e 60% de sacarose. Embora reduzido o 

crescimento é superior ao que se observa para Bacillus subtilus para iguais 
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concentrações destes conservantes. Nenhum dos micróbios se mostrou tolerante 

ao ácido propanóico e ambos apresentaram tolerância ao ácido sórbico. O 

Penicillium notatum tolera o nitrato de sódio enquanto o Bacillus subtilis não. 

2. Explicar de que forma as concentrações de sal e açúcar influenciam a 

funções celulares dos micróbios presentes nesta actividade. 

Uma alta concentração de açúcar ou sal coloca os micróbios numa solução 

hipertónica. Uma vez que a “concentração “ de água no meio extracelular é mais 

reduzida que no meio intracelular, a água movimenta-se por osmose do interior 

para o exterior das células microbianas. Estas ficam então plasmolizadas e numa 

situação de desidratação o que conduz à sua morte. 

3. Utilizando os dados da turma identificar os conservantes utilizados e dar 

um exemplo de alimentos conservados por cada método . 

Os alimentos podem ser preservados por altas concentrações de sal (ex.: 

bacalhau salgado), altas concentrações de açúcar (ex.:geleias) ou adiconando um 

conservante químico (ex.: a maior parte dos alimentos embalados). 

4. Tendo em conta os dados recolhidos nesta actividade explicar as 

diferenças de crescimento microbiano observadas na actividade anterior ( 

“Olá! Está alguém aí?”)  após a observação dos rótulos das comidas 

utilizadas. 

As respostas serão variadas mas procure a presença de sal, açúcar ou 

conservantes químicos nos alimentos que os alunos trouxeram. 

5. Em casa, procurar três alimentos diferentes , indicando para cada um os 

conservantes que pensam ser correctos. 

Exs: cereais (desidratados), pickles (acidificados), geleia (açucarada), etc. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Micróbios em todo o lado! 

A actividade permite uma primeira abordagem ao objecto de estudo da 

Microbiologia. Uma das finalidades é demonstrar que no nosso quotidiano 

convivemos com micróbios em todos os objectos que tocamos. Não nos 

apercebemos disso porque são invisíveis. Desta forma, tenta-se transmitir que a 

Microbiologia estuda seres com dimensões inferiores às observáveis pelo olho 

humano. Nesta actividade torna-se, no entanto, possível uma observação 

macroscópica de micróbios uma vez que são reunidas condições favoráveis ao 

aparecimento de colónias. A discussão destas condições também é efectuada. 

Trata-se de uma actividade com elevada facilidade de execução e na qual se 

obtêm facilmente resultados positivos. A etapa eventualmente mais complicada 

será a preparação das placas de petri com agar nutritivo. Num contexto de ensino 

formal, esta preparação deve ficar a cargo do professor. Em alternativa à 

preparação das placas que requer dissolução e esterilização prévia do meio de 

cultura, sugere-se para pessoas menos experimentadas com laboratórios, a 

utilização de placas esterilizadas com agar nutritivo, prontas a utilizar. Quando a 

opção vai para este tipo de placas, não há quaisquer requisitos de condições para 

a sua realização: pode ser executada numa sala de aula, numa cozinha ou em 

qualquer espaço fechado. Quanto ao preço de realização, também se revelou não 

muito elevado. Esta actividade pode ser utilizada em níveis de ensino iguais ou 

inferiores ao 3º ciclo do ensino básico uma vez que não requer quaisquer 

conhecimentos prévios e a sua execução é muito acessível. 

 

Lavar as mãos? Porquê? 

A actividade “Lavar as mãos? Porquê?” revelou-se de elevada facilidade de 

execução e pretende explicar o motivo pelo qual existe o hábito higiénico da 

lavagem de mãos. À semelhança da actividade anterior, a única etapa que requer 

preparação prévia é a obtenção de placas com agar nutritivo esterilizado. Num 

contexto em que exista pouco tempo disponível para a preparação da actividade, 

aconselha-se a utilização de placas de petri com agar compradas prontas. Esta 

actividade pode ter um impacto bastante positivo em crianças que muitas vezes 
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se revelam reticentes à lavagem de mãos. Com a visualização de colónias nas 

situações em que as mãos foram lavadas mais ou menos vezes e com ou sem 

sabonete pode contribuir para uma opção consciente das crianças em relação à 

lavagem de mãos.  

Aconselha-se o teste da actividade antes da aula uma vez que em alguns testes 

efectuados com sabonetes líquidos já abertos há algum tempo, se verificou um 

maior crescimento de micróbios nas mãos lavadas com estes sabonetes do que 

nas mãos lavadas apenas com água. Assim, é importante num contexto de ensino 

que o professor teste o sabonete que pretende utilizar na aula, se pretende que 

os alunos passem a lavar as mãos com sabonete. 

O Professor pode propor aos seus alunos a concepção de um protocolo no qual 

testam a eficácia do álcool como desinfectante, contribuindo assim para o 

desenvolvimento de competências relacionadas com a concepção de protocolos 

que passam por toda uma definição de materiais e métodos, condições de teste e 

interpretação de resultados. 

 

Vamos fazer iogurte!!!! 

Na actividade “Vamos fazer iogurte” pretende-se estabelecer uma relação directa 

entre microrganismos e alimentação humana. De facto, o homem alimenta-se de 

muitos produtos da actividade microbiana e, como tal, pretende-se realçar este 

papel benéfico dos microrganismos.  

Trata-se de uma actividade de fácil execução que requer meios que existem nas 

cozinhas. A existência de uma iogurteira ou uma estufa pode facilitar a obtenção 

do iogurte bem solidificado. Os alunos podem ainda utilizar os iogurtes 

confeccionados para fins culinários como uma extensão lúdica da actividade.  

Nos testes efectuados obtiveram-se iogurtes sólidos e com o aroma característico 

do iogurte. 
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Figura 42 - iogurtes 

Apesar de nas actividades propostas serem privilegiadas as observações 

macroscópicas, nesta actividade surge uma extensão destinada a contextos 

escolares que é a observação microscópica das bactérias do iogurte. Requer a 

existência e correcto manuseamento de um microscópio óptico e de preparações 

e, como tal, deve ser realizada na companhia de um professor. A referida 

extensão surge no sentido dos alunos visualizarem as bactérias cuja acção 

acabam de observar (coagulação das proteínas do leite com a consequente 

obtenção do iogurte). 

 

O fermento é um ser vivo? 

A actividade o fermento é um ser vivo? é uma proposta de introdução ao estudo 

das leveduras. Trata-se de mais uma actividade em que se tenta estabelecer uma 

relação próxima entre microrganismos e quotidiano humano. Mais uma vez, é 

realçada a existência de microrganismos sem os quais a confecção de muitos 

alimentos seria impossível.  

A actividade, quando testada, demonstrou-se de muito fácil execução e com 

resultados no que diz respeito ao teste do metabolismo, observáveis ao fim de 

poucos minutos. Este teste recorre apenas a materiais utilizados no nosso dia-a-

dia e tenta comprovar a existência de vida no fermento. O custo deste teste é 

relativamente baixo e os materiais encontram-se acessíveis em qualquer 

supermercado.  

Seguidamente, apresentam-se algumas fotografias nas quais é possível observar 

o teste do metabolismo. 

O teste do crescimento é uma extensão desta actividade apenas aplicável a 

contextos escolares uma vez que requer a utilização do microscópio. Encontra-se 

particularmente indicado para sugestões curriculares de observações 



 175 

microscópicas de microrganismos. É uma possibilidade de observação de seres 

eucariontes unicelulares. 

 

       

 

 

       

 

 

 

Figura 43 – Resultados obtidos para o fermento é um ser vivo? ao fim de 5, 15, 20 e 30 minutos 
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Até quando serei azul? 

A actividade “Até quando serei azul?” é mais uma proposta que apresenta as 

leveduras como ponto de partida para realizar protocolos experimentais no âmbito 

da Microbiologia. Neste caso, ocorre uma observação indirecta do metabolismo 

das leveduras na tentativa de desenvolvimento de algumas competências por 

parte do executante. A compreensão do modo de funcionamento de um indicador 

de pH bem como o fenómeno biológico que proporciona a viragem do indicador 

são objectivos desta experiência. A construção, interpretação de gráficos e noção 

de taxa são também solicitadas no decorrer desta experiência e, por fim, existe 

um desafio de construção de um novo protocolo que pressupõe uma total 

compreensão da actividade em causa.  

Quando testada, a actividade decorreu de acordo com o esperado. Na fotografia 

observam-se as diferentes colorações dos 6 tubos de ensaio decorridos 15 

minutos do início da experiência. Os dados recolhidos permitiram a construção do 

gráfico que se apresenta abaixo e relaciona o nº de gotas de sacarose com o 

tempo de viragem do indicador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 - Observação da coloração dos tubos 15 minutos após o início da experiência 
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Figura 45 – gráfico da actividade das leveduras em função da concentração de sacarose 

Esta actividade revelou-se relativamente acessível no que diz respeito a métodos 

e meios nomeadamente num contexto escolar, uma vez que a suspensão de 

leveduras é previamente preparada pelo professor. Num contexto diferente do 

ensino formal, esta poderá ser eventualmente a etapa mais complicada para a 

realização da experiência. 

 

O que é biodegradável? 

Hoje em dia a maior parte dos alunos e dos cidadãos comuns já estão 

relativamente familiarizados com os termos reciclagem e biodegradável. Nesta 

actividade, os participantes têm oportunidade de assistir a uma biodegradação. 

Tenta-se salientar mais uma vez a importância dos microrganismos em mais um 

processo do dia-a-dia humano. De facto, se não existissem microrganismos a 

Terra provavelmente seria um amontoado de lixo.  

A parte A da actividade revelou-se acessível em qualquer contexto e até mesmo 

para alunos com idade inferior ao 3º ciclo do ensino básico. Ao fim de 2 semanas, 

a altura do conteúdo do copo que tinha sido totalmente preenchido com produtos 

biodegradáveis encontrava-se reduzida a metade. 
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Figura 46 – Aspecto do copo com a mistura biodegradável três semanas após a experiência 

 

Ao nível escolar sugere-se a extensão da actividade B uma vez que requer a 

utilização de microscópio. Com a observação microscópica pretende-se que os 

alunos visualizem os diferentes tipos de microrganismos responsáveis pela 

biodegradação. Trata-se de uma oportunidade para se salientarem algumas 

diferenças morfológicas entre os principais tipos de microrganismos que se 

conhecem. A extensão C, a observação macroscópica de colónias de 

microrganismos responsáveis pela biodegradação, pode ser facilmente realizada 

num contexto diferente do ensino formal, principalmente quando se recorre a 

placas de petri com agar nutritivo esterilizadas prontas a utilizar. A distinção dos 

tipos de colónias efectuadas por bactérias e fungos ao nível macroscópico 

revelou-se igualmente interessante. 

A actividade em discussão permite aprender a distinguir as substâncias 

biodegradáveis das que não o são e, por isso, esta percepção pode ser mais um 

contributo para a educação ambiental nomeadamente em actos como a 

separação eficaz do lixo. 

 

Micróbios limpam aquários 

O azoto é um elemento extremamente versátil que existe na natureza sob a forma 

de moléculas orgânicas e inorgânicas e em vários estados de oxidação. Faz parte 

da composição do RNA, DNA e proteínas que compõem todos os seres vivos. O 

movimento do azoto ocorre entre a atmosfera, biosfera e geosfera e constitui um 

ciclo, o ciclo do azoto. Existem 5 processos básicos pelos quais o azoto pode 
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passar ao longo do referido ciclo: fixação, consumo (por parte de organismos 

vivos), mineralização, nitrificação e desnitrificação. Os microrganismos, 

nomeadamente as bactérias, desempenham um importante papel nas principais 

transformações que o azoto pode sofrer. Todas estas transformações são então 

mediadas por micróbios, ocorrem a ritmo mais elevado que as trasnformações 

geológicas e são influenciadas por factores que condicionam a actividade 

microbiana tais como a temperatura. 

Uma vez que as bactérias são as personagens principais do ciclo do azoto, 

considerou-se razoável neste trabalho a existência de uma actividade no âmbito 

da microbiologia que comtemplasse o referido ciclo.  

A actividade em causa requer alguns cuidados uma vez que os peixes são seres 

vivos que devem manter-se após a realização da mesma. Assim, a existência de 

um aquário numa casa ou numa sala de aula deve ser reflectida antes da 

realização dos “Micróbios limpam aquários”.  

Trata-se de uma actividade cuja execução é relativamente acessível mas devem 

seguir-se todas as indicações dadas para que os animais não sofram. A 

actividade apresenta um preço intermédio para o qual não foi possível apresentar 

opções mais baratas. Os resultados podem diferir de execução para execução 

sendo que esta diferença oferece uma boa possibilidade de discussão. 

 

Extracção de DNA 

O conhecimento da molécula de DNA permitiu a existência de muitos produtos e 

métodos do quotidiano humano como testes de paternidade, investigações 

policiais, a biotecnologia e todas as suas aplicações na alimentação e saúde. 

Todos estes assuntos são veículados com elevada frequência pelos “media”. O 

conhecimento do DNA, suas características e consequências do seu estudo 

assume então uma importância actual. Assim, considerou-se pertinente a 

introdução de uma actividade que tivesse como base a molécula de DNA no leque 

proposto.  

Tal como nas outras actividades, foi efectuado um esforço no sentido de reduzir 

ao mínimo os meios utilizados que neste caso resultou numa actividade que 

necessita apenas de materiais que existem numa cozinha. A observação do DNA 
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é muito simples e efectuada a um nível macroscópico na tentativa de desmistificar 

algumas ideias pré-concebidas de que qualquer estudo ou observação de DNA 

requer meios muito complicados e laboratórios muito sofisticados.  

A execução desta actividade é extremamente acessível quer ao nível de meios 

quer ao nível económico e os resultados são facilmente observáveis, 

principalmente quando se seguem as indicações relativas ao álcool etílico: gelado 

e colocado muito lentamente no copo. 

 
Figura 47 – Extracção de DNA 

 

Micróbios e Especiarias 

Na actividade “Micróbios e epeciarias” é possível observar macroscopicamente o 

efeito inibidor que algumas especiarias têm sobre os micróbios. Assim, esta 

actividade pode revelar-se surpreendente para pessoas que desconhecem esse 

efeito. 

A execução desta actividade já requer alguma experiência laboratorial 

nomeadamente na inoculação da bactéria. Torna-se mais conveniente a sua 

realização na companhia de uma pessoa que já tenha efectuado alguma 

inoculação.  

Quando testada sobre Bacillus subtilis obtiveram-se os resultados que figuram na 

tabela e nas fotografias abaixo apresentadas. 
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Especiaria Efeito inibidor 

alho Muito forte 

cominhos Forte 

Noz-moscada Sem efeito 

Piri-piri fraca 

canela Sem efeito 

Tabela 24 – Efeito inibidor observado para diversas especiarias 

 

 

 
Figura 48 – Efeito do antimicrobiano do alho 

 

 

 

 

 
Figura 49 - efeito antimicrobiano da noz-moscada 

 

Observação do forte efeito 
inibidor do alho. A metade que 
continha alho encontra-se 
“transparente” uma vez que não 
cresceram bactérias. O aspecto 
baço da metade da placa onde 
não foi colocado alho deve-se à 
presença de bactérias. 

Na noz moscada não se 
observou qualquer inibição. 
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Em termos económicos trata-se de uma actividade relativamente acessível 

sendo que os meios utilizados incluem especiarias que existem em muitas 

cozinhas. Ao mostrar que com as especiarias é possível estudar Microbiologia 

tenta-se contribuir para alguma desmistificação desta área da ciência. 

 

A lixívia é um bom desinfectante? 

A actividade apresentada pode oferecer algumas dificuldades a quem a tenta 

executar sem experiência num laboratório. Por este motivo, aconselha-se a sua 

realização em contextos de ensino formais nos quais existem profissionais de 

Biologia capazes de proceder à etapa mais complicada que é a preparação e 

inoculação da Escherichia coli.  

Com “A lixívia é um bom desinfectante?” pretende-se que o executante 

compreenda o motivo pelo qual a lixívia é utilizada como desinfectante 

estabelecendo uma relação directa com a morte de microrganismos. Ultrapassada 

a dificuldade relativa à inoculação da E. coli, a actividade revelou-se de 

dificuldade intermédia e, quando testada, obtiveram-se resultados satisfatórios 

apresentados nas fotografias que se seguem. 
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(a)      (b) 

    

(c)      (d) 

 

(e) 

Figura 50 - Efeito de diferentes concentrações de lixívia (a): controle;(b) crescimento denso; (c) 

algumas colónias; (d) colónias escassas;(e) ausência de crescimento 
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O que são antibióticos? 

A resistência a antibióticos é um problema que a sociedade actual enfrenta e que 

preocupa muitos médicos e biólogos. Por ser um tema muito actual, considerou-

se pertinente a sua inclusão no leque de actividades no âmbito da Microbiologia 

em apresentação. 

A actividade em causa apresenta uma execução um pouco difícil para uma 

pessoa sem qualquer experiência laboratorial. Assim, considerou-se mais 

prudente aconselhá-la para um contexto escolar. As observações efectuadas 

durante a realização desta actividade permitem compreender como podem actuar 

os antibióticos sobre os microrganismos e, por outro lado, como podem responder 

os microrganismos à acção dos antibióticos. Considerámos que uma pessoa que 

se confronte com esta visualização poderá compreender porque motivo os 

médicos insistem na toma dos antibióticos a horas certas e em fazer o tratamento 

até ao fim. Assim, considerámos que esta actividade, ao informar os participantes 

pode exercer uma influência positiva na toma de antibióticos. 

 

 

 
Figura 51 – Placa sem antibiótico na qual foram passados os dedos das mãos 
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Figura 52 – Placa com antibiótico na qual foram passados os dedos das mãos 

 
Figura 53 – Antibiograma 

 

 

Vamos conservar alimentos 

Com a realização desta actividade os participantes podem compreender de uma 

forma interactiva porque motivo determinadas substâncias têm vindo a ser 

utilizadas ao longo do tempo como conservantes alimentares. Podem testar a 

eficácia de determinadas substâncias utilizadas como conservantes sobre 

bactérias e fungos. 

Desta forma pretende-se uma vez mais aproximar a Microbiologia ao quotidiano 

humano e tentar contribuir por exemplo para uma leitura mais consciente de 

rótulos alimentares. 
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A execução desta actividade requer alguma destreza laboratorial na parte 2 (Há 

um fungo entre nós!) pelo que esta parte é particularmente indicada para 

contextos escolares. A subdivisão “Está alguém aí?” apresenta-se de execução 

fácil e portanto indicada quer para contextos formais como para contextos 

informais de ensino. 
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O presente trabalho pretende ser um contributo, embora que modesto, para a 

divulgação da Microbiologia. Nas doze actividades elaboradas tentou-se 

estabelecer uma relação, tanto quanto possível, próxima do dia-a-dia humano. 

Abordaram-se temas no âmbito da Microbiologia sobre os quais os cidadãos 

poderão ter que vir a reflectir como a biodegradação, os ciclos de elementos, a 

resistência a antibióticos e conservantes alimentares. Por outro lado, tentou-se 

conceber protocolos muito simples para compreender onde existem micróbios, 

porque devemos lavar as mãos exemplos de produtos da actividade microbiana 

que consumimos no dia-a-dia, e a forma como os desinfectantes e especiarias 

que utilizamos nas nossas casas podem actuar nos microrganismos. 

A execução das actividades deve ser precedida de uma visita a um mini-curso de 

Microbiologia bem como da secção cozinha vs laboratório. Ambas as secções 

foram criadas para poder divulgar a Microbiologia e potenciar a execução das 

actividades experimentais propostas. 

Os preços apresentados no fim de cada actividade permitem uma opção 

económica prévia relativa à execução da actividade. Para cada actividade tentou-

se apresentar materiais alternativos com preços distintos e soluções domésticas 

mais económicas para que este factor não seja impeditivo da realização das 

mesmas. 

Das doze actividades experimentais propostas, apenas 3 podem revelar-se de 

difícil realização para uma pessoa não experimentada em laboratório e foram por 

isso recomendadas para situações de ensino formal. 

A preocupação de adaptar esta proposta a públicos escolares e não escolares 

surgiu no sentido de dar resposta à necessária alfabetização científica dos 

cidadãos e à consciência de que o ensino informal tem vindo e deve continuar a 

crescer no nosso país.  

As actividades concebidas podem ser por exemplo adaptadas a um centro de 

ciência que, por natureza, divulga ciência de uma forma informal. A proposta em 

apresentação, tal como foi referido anteriormente, não foi testada. Apesar disso, 

sendo uma proposta, pode ser o ponto de partida para a elaboração de novas 

actividades, pode servir como base para a compreensão de outras actividades ou 

para a construção de novos materiais didácticos. De facto, quanto maior for a 
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simplificação de meios ao nível laboratorial, maior é a probabilidade de execução 

de actividades quer em contextos escolares quer em contextos informais de 

ensino.  

Ao nível do ensino formal, verifica-se frequentemente que os Professores têm que 

dispor de muito tempo e trabalho para efectuarem aulas práticas o que muitas 

vezes os desmotiva. A construção de materiais didácticos que incluam kits “pré-

preparados” podem poupar muito tempo e incentivar os Professores à realização 

de trabalhos experimentais cuja importância já foi abordada na introdução deste 

trabalho. 

Este trabalho pretende constituir uma oportunidade de introdução da 

Microbiologia com vista a atingir objectivos concretos de ensino adaptáveis a 

vários contextos. Em termos futuros, para que estas actividades passem da 

proposta à realidade, será necessário proceder a uma avaliação das mesmas, 

nos contextos pretendidos, para que se possa inferir acerca do seu impacto na 

aprendizagem da Microbiologia.   
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