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Caro monitor,  
 
Essa oficina terá como tema “Fungos e Bactérias”. Para facilitar o entendimento do aluno, faremos 

alguns apontamentos sobre esses microrganismos, que serão cobrados no decorrer da atividade.  

Esse material visa orientá-lo para a aplicação da oficina e atingir os objetivos com mais segurança, e 

obter êxito no desenvolvimento de habilidades e competências exigidas para o tema, especificamente 

as habilidades: H37 e H45. 

Leia com atenção e siga o passo-a-passo para obter o sucesso de sua aplicação. 

Estamos à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas.  

Tenha um ótimo trabalho! 

Antes da aplicação da oficina:  
É importante que você planeje a aplicação da oficina.  

Faça a leitura e verifique possíveis dificuldades, pontue-as e esclareça-as. 

Para o último exercício deverá ser realizada uma pesquisa que poderá ser utilizado tanto livros como 

a web, fica a critério do monitor. 

Foi sugerido vídeos sobre conservação de alimentos, se puderem assisti-lo, é bem interessante. 

 

Bactérias e fungos são exemplos de microrganismos que podem ser benéficos ou prejudiciais ao 

homem. Os prejuízos estão relacionados principalmente com doenças. As bactérias podem causar a 

meningite, cólera, tuberculose entre outras, já fungos, pode causar micoses, alergias, doenças 

pulmonares, como a histoplasmose, entre outras.  

Em relação aos benefícios, fazem parte da produção de muitos alimentos, como o iogurte, por 

exemplo. Existe os representantes que são agentes decompositores na cadeia alimentar, sendo 

responsáveis pelo ciclo de matéria no ambiente. 

Nessa oficina iremos explorar tanto os fatores positivos como os negativos desses seres vivos. 

 

1. Leia o texto e responda as questões. 

 

Dona Maria estava bastante agitada, pois, havia frequentado sua primeira aula de culinária. Não via 

a hora de iniciar sua produção para poder compartilhar essa alegria com o marido e os filhos.  

Foi ao supermercado para comprar os ingredientes e quando estava passando sua mercadoria no caixa, 

levou um susto, percebeu que estava levando fermento químico, não biológico exigido para a receita. 

Correu para trocar o produto e desfazer o engano. 

 

Antes de continuarmos a história de dona Maria, tente responder: 

 

 Existe diferença entre fermento químico e fermento biológico? Descreva a diferença se 

houver. 

Existe, pois o fermento biológico é produzido a partir de seres vivos, as leveduras, que são 

fungos unicelulares.  
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Ao chegar em sua casa, dona Maria foi para cozinha ansiosa para dar início a receita do pão. Separou 

os ingredientes e começou a ler atentamente o modo de preparo, pois a professora de culinária disse 

que isso era de extrema importância, e que deveriam ser seguidas à risca, inclusive as dicas. 

  

 Por que é de extrema importância seguir a receita de um preparo de alimento à risca, ou ler 

rótulo de embalagem atentando para prazos de validade, ou como conservar um determinado 

alimento? 

Porque é a partir do modo de preparo que teremos sucesso da produção de uma receita, se 

não tivermos prática na cozinha, é melhor não ousar. Na verdade, qualquer coisa que for 

adquirida, independente ser alimento, devemos ler as informações de como utilizar, riscos, no 

caso de alimentos, se tem aditivos que podem causar alergias em pessoas predispostas, 

validade do alimento, entre outras questões muito importantes. 

 

Nas dicas estava escrito que no momento em que a massa “descansa” para crescer, ela dizia 

para colocar uma bolinha da massa dentro de um copo de água na temperatura ambiente e 

no momento em que a massa crescer, a bolinha sobe para a superfície da água do copo. 

 

 Todo mundo que já fez ou viu fazer pão, costuma ter esse hábito, que por sinal é bem antigo, 

colocar a bolinha da massa na água para ver quando a massa está pronta para assar. Agora 

vamos refletir sobre o porquê a bolinha de massa sobe? Registre suas reflexões. 

Porque os fungos do fermento biológico durante sua atividade de fermentação liberam gás, 

fazendo com que a bolinha flutue na água. 

 

Após o crescimento da massa, dona Maria satisfeita com o resultado, pois sua massa dobrou de 

tamanho. Muito feliz, fez pequenas bolinhas com a massa, colocou na assadeira e, pois para 

assar. Quando o marido e os filhos chegaram em casa, o cheirinho de pão fresquinho estava em 

todo lugar. Além de cheiroso o pão ficou maravilhoso. 

 

 Como foi possível a massa dobrar de tamanho? Qual o papel do fermento biológico nesse 

processo? Como ele age? 

As leveduras (fungos), presentes no fermento biológico, começam a se alimentar, crescer e 

reproduzir, enquanto a massa descansa. Essa atividade faz com que seja liberado gás e a massa 

estufa, aumentando de tamanho. 

 

 Por que a bolinha de massa deve ficar submersa em água com temperatura ambiente? Por 

que não água fria ou água quente? 

Porque no fermento biológico tem seres vivos que não conseguem ter uma atividade boa em 

baixas temperaturas e morrem em altas temperaturas. As leveduras só irão realizar seu 

“trabalho” com sucesso se houver a temperatura ideal. Por isso que muitas vezes o pão não 

cresce quando está muito frio. 
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2. Analise as duas equações químicas. 

 

 
Glicose +oxigênio → energia + gás carbônico + água 

 
 

 
Glicose → energia +gás carbônico + álcool 

 
 

Descreva suas analises a respeito das equações apontando a que se referem; suas diferenças; 

semelhanças e quais seres vivos passam por esses processos. 

O resultado da reação da glicose com o oxigênio gera energia e gás carbônico. Por isso que a 

maioria dos seres vivos necessita de oxigênio para sobreviver. Essa primeira equação se refere 

à respiração celular, e a segunda refere-se a fermentação, que é uma forma de obtenção de 

energia utilizada por seres vivos que não necessitam de oxigênio para viver, é o caso das 

leveduras. 

 

3. Observe a imagem e elabore um pequeno texto sobre como funciona os Biodigestores. 

 

 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biodigestor_anaer%C3%B3bico 

O aluno poderá responder de acordo com a sequência que está descrita no esquema da 

questão.  1. Excrementos animais e restos de alimentos são misturados com água no 

alimentador do biodigestor. 2. Dentro do biodigestor a ação das bactérias decompõe o lixo 

transformando em gás metano e adubo. 3.  O gás metano pode ser encanado para alimentar 

um gerador ou aquecedor. 4. As sobras servem como fertilizante. 
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4. Ao realizar uma experiência em um laboratório com seus alunos, um professor pediu para que 

colocassem em 3 copinhos pequenos de plástico (copo de café), soluções de, gelatina incolor 

(respeitando as instruções de preparo da embalagem) e caldo de carne, ocupando 1/3 do 

copo. Numerou os 3 copos.  

 

Os alunos com um bastão (pode ser cotonete ou palito de sorvete) rasparam no chão, dentro 

da orelha, na sola do pé, depositando o conteúdo retirado dos locais citados nos copinhos com 

as soluções. 

 

O copo número 1 foi tampado com plástico filme e colocado no congelador; o copo número 2, 

armazenado na geladeira; e o copo número 3, ficou em cima da pia do laboratório, local que 

bate sol em algumas partes do dia e é bastante úmido. 

Após 3 dias, o professor e seus alunos fizeram a observação e analise dos resultados. 

 

 O que pode ter ocorrido? 

Vai depender de como cada um foi conservado, o copo 1 que foi para o congelador em três 

dias, não apresentará nenhuma mudança, a não ser em relação ao estado físico da matéria. 

No 2 pode ser pouco tempo para visualizar uma colônia de bactérias ou a existência de fungos, 

pois, por estar na geladeira e aberto pode enfraquecer um pouco o desenvolvimento deles, 

porém já está contaminado. No último, copo 3, a contaminação já é visível e colônias de 

bactérias podem ser vista sem o auxílio do microscópio. 

 

 Podemos dizer que nesse caso houve diferença na conservação dessas soluções?  Pode ter 

ocorrido variação em suas características? Descreva-as. 

A forma inadequada de conservação de matéria orgânica (solução gelatina + caldo de carne) 

pode acarretar a contaminação de microrganismo, independente de sua origem, seja ar, 

manipulada (como foi o caso da experiência). Com certeza houve variação, pois, deve ter 

surgido as colônias, que apresentam coloração diferenciada, principalmente relacionada a sua 

fase de desenvolvimento. 

 

 Se as soluções foram contaminadas por microrganismos, como foi possível eles chegarem até 

lá? 

Os alunos utilizaram de sujeira de pé, chão entre outras coisas, e o material estava exposto ao 

ar atmosférico, que está contaminado com vários tipos de seres vivos. 

 

 Represente em forma de esquema as etapas desse experimento. 

 
 

Peça que ele faça desenhos representando o passo a passo do experimento. 
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5. Como ocorre o processo de deterioração dos alimentos? 

Ocorre devido à ação de microrganismo, que são capazes de realizar uma série de reações 

químicas, como a fermentação, que produz o gás carbônico.  Essa fermentação é nociva, 

diferente das leveduras que são usadas para fazer a massa do pão crescer. 

 

Existem várias formas de se conservar os alimentos, podendo ser em baixas temperaturas, 
serem adicionados sal e açúcar, pois os microrganismos não se desenvolvem em ambientes 
muito frio ou muito concentrados com essas substâncias.  
Existem substâncias químicas empregadas na modificação e conservação dos alimentos, são 
os chamados aditivos alimentares. 

 

6. Relacione as colunas, ligando os aditivos alimentares a suas funções: 

 

a) Acidulantes. I Dão aspecto úmido ao produto.  

   

b) Antioxidantes. B Protegem contra a ação do oxigênio. 

   

c) Aromatizantes. H Dão sabor doce. 

   

d) Conservantes. C Dão sabores naturais ou artificiais. 

   

e) Corantes. E Modificam a aparência do produto. 

   

f) Espessantes. F Modificam a consistência do produto. 

   

g) Estabilizantes. D Dificultam as ações dos organismos. 

   

h) Edulcorantes. A Dão sabor azedo ao alimento. 

   

i) Umectantes.  G Dificultam a modificação do produto. 

 

7. Pesquise e socialize as informações com os colegas. 

 

 Como eram conservados os alimentos antes de existir a geladeira. 

 Duas outras importantes ações dos microrganismos para a vida humana. 

 

 

 Sugestão de vídeos e texto sobre o tema. 

“Veja dicas sobre como conservar alimentos perecíveis corretamente”.  

http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM1369357-7823-

VEJA+DICAS+SOBRE+COMO+CONSERVAR+ALIMENTOS+PERECIVEIS+CORRETAMENTE,00.html Acesso 

em: 06/04/2011. 

 “Aí tem química, Conservação de Alimentos, Aditivos e Embalagens”. 

http://www.youtube.com/watch?v=kpd1ZEQGH3M  Acesso em: 06/04/2011. 

http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM1369357-7823-VEJA+DICAS+SOBRE+COMO+CONSERVAR+ALIMENTOS+PERECIVEIS+CORRETAMENTE,00.html
http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM1369357-7823-VEJA+DICAS+SOBRE+COMO+CONSERVAR+ALIMENTOS+PERECIVEIS+CORRETAMENTE,00.html
http://www.youtube.com/watch?v=kpd1ZEQGH3M

