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Introdução

Já há algum tempo o ensino de ciências vem sendo 
questionado no mundo todo. As causas são de diversa 
ordem, contudo, vale a pena citar o desencanto dos 
jovens para estudar as ciências, percebida como difícil, 
excessivamente abstrata e aparentemente 
descontextualizada das situações da vida cotidiana.
“Assim o esforço para aprender as ciências, para os 
jovens, parece não valer a pena” [1].

A experimentação no ensino de Química adquire 
importância fundamental para o desenvolvimento de 
várias competências, como observação, argumentação, 
comunicação, entre outras. Para isso, é sugerida uma 
abordagem cujo princípio é a problematização dos 
resultados experimentais a partir das observações e das 
anotações realizadas de forma sistematizada pelos 
estudantes. De acordo com Santos e Schnetzler [2], as 
atividades experimentais são relevantes quando 
caracterizadas pelo seu papel investigativo e sua função 
pedagógica em auxiliar o estudante na compreensão 
dos fenômenos.

Logo neste trabalho propõe-se a realização de 
experimentos simples em turmas de graduação, 
utilizando a temática alimentos, como ferramenta 
facilitadora do processo de ensino-aprendizagem de 
conceitos químicos tais como dissolução, diluição, 
solubilidade, pH, polar e apolar, mistura, substância, 
reação, solúvel, insolúvel, acido, base, amido, amilose, 
redutor, aldose, cetose.

Material e métodos

O trabalho foi realizado em três turmas de graduação
da Unidade Acadêmica de Garanhuns/Universidade 
Federal Rural de Pernambuco, localizada no Bairro da 
Boa Vista, Garanhuns, PE. A escolha das turmas
envolvidas se deu por conta da abordagem do conteúdo 
de ensino “Biomoléculas” que consta nos programas de 
disciplina dos estudantes. O trabalho foi desenvolvido

em grupos (cada grupo com seis estudantes). A 
sistematização dos trabalhos ocorreu em dois momentos: a) 
planejamento das atividades experimentais com materiais 
do cotidiano dos estudantes; b) desenvolvimento de 
procedimentos experimentais. Na atividade experimental os 
estudantes, em grupos, utilizaram: naftol, tintura de iodo 
(vendida em farmácias), ácido sulfúrico diluído (ácido para 
bateria vendido em lojas do ramo), conta-gotas, pregador 
grande de madeira, frasco de Nestlé, lamparina, álcool 
comercial, seringa descartável de plástico de 10 mL. 4 
colheres de chá de sal de frutas, Eno (5g contêm: 2,3g de 
bicarbonato de sódio; 2,2g de, ácido cítrico, 0, 5g de 
carbonato de sódio) ½ colher de chá de sulfato de cobre 
(encontrado em lojas de materiais para piscina),  5mL de 
água quente (medidos em uma seringa) e os seguintes 
material a ser testado:  glicose (vendida em farmácias), 
frutose (vendida em farmácias), mel de abelha, mel karo, 
batata crua, batata doce, macaxeira, açúcar comum, 
maisena, arroz, fatia de queijo, macarrão cru, folha de 
alface, vinagre, bala, farinha de rosca, paçoca de 
amendoim, água de coco, caldo de cana, leite desnatado, 
clara de ovo, leite, abacaxi, refrigerantes( Coca, sprite, 
fanta etc), repolho roxo, ameixa, morango, beterraba, 
feijão, margarina, azeite, óleo de soja e manteiga. 

Resultados e Discussão

Teste de solubilidades
Os testes de solubilidade foram conduzidos à 

temperatura ambiente, utilizando como solvente água, 
etanol e hexano separadamente. As soluções foram 
preparadas pesando 50 mg de amostra, dissolvida 
separadamente em cada solvente (100 mL). Dos alimentos 
testados a maioria solubilizaram em água, exceto os 
compostos a base de amido (pouco solúvel) e óleo, 
margarina e manteiga. O açúcar comum não dissolveu em 
etanol. Óleo, azeite, margarina e manteiga foram solúveis 
em hexano e insolúveis na água e etanol.

Teste indicador de pH



A atividade desenvolvida consistiu, para cada tipo de 
alimento usado (uva, beterraba, repolho roxo, morango, 
ameixa) em dois grupos de experimentos: extração do 
pigmento e emprego deste como indicador de pH. Para 
o teste como indicador de pH, cerca de 5 mL do extrato 
obtido (filtrado) foram transferidos para 3 tubos de 
ensaio. Procedeu-se a adição de 1 mL da solução 
aquosa de HCl no primeiro tubo de ensaio. No segundo 
tubo de ensaio adicionou-se 1 mL da solução aquosa de 
NaOH. No terceiro tubo de ensaio, para facilitar a 
comparação, não se adicionou reagente. Este foi 
considerado como teste padrão. Dando continuidade os 
estudantes testaram à acidez e basicidade dos 
alimentos. Dentre os alimentos analisados apenas a 
clara de ovo mostrou caráter básico o que foi 
comprovado quando determinado o pH em pHmetro( 
pH em torno de 9,8).

Caracterização de açúcares (teste de Molisch)
Inicialmente realizou-se o teste de Molisch visando 

identificar e caracterizar dentre os alimentos testados 
quais eram carboidratos. O mesmo foi caracterizado 
pelo surgimento de um anel de coloração lilás estável, 
no qual indicou que houve formação de furfurais, 
revelando a presença de açúcares na amostra. Os 
resultados encontram-se sumarizados na tabela 1.

Pesquisa de açúcares redutores (teste de Benedict)
A tabela 1 apresenta os resultados obtidos da reação 

entre o reagente de Benedict os alimentos a serem 
testados. A coloração inicial do reagente de Benedict é 
azul. Em presença de um agente redutor, após o 
aquecimento tem-se o aparecimento de coloração 
castanha opaca e/ou precipitado da mesma coloração.

Apesar da sacarose, ser o principal componente do 
açúcar comum, o resultado positivo neste teste decorre 
da pequena presença (inferior a 1%) de glicose e 
frutose no produto comercial. Ou ainda, o dissacarídeo 
(sacarose) pode ter sido hidrolisado no meio alcalino, 
produzindo assim a glicose.

Pesquisa de polissacarídeos (teste do iodo)
Dentre os compostos analisados, a maisena, o arroz, o 

macarrão e farinha de trigo contenham amido como 
constituintes. Este foi comprovado pelo aparecimento de 
uma coloração azul intensa, engendrada, por sua vez, a 
partir da absorção de luz na região do visível das cadeias de 
I6 presentes dentro da hélice da amilose. Os dois fatores 
que determinam o desenvolvimento de coloração quando o 
iodo interage com os polissacarídeos são o comprimento e 
a ramificação da cadeia sacarídea. A coloração é 
desenvolvida devido ao aprisionamento do iodo no interior 
da cadeia de amilose. Quanto maior a ramificação da 
cadeia, menos intensa será a coloração desenvolvida, visto 
que a interação entre o iodo e a cadeia será menor.

Conclusão

Os experimentos aqui propostos são de fácil realização e 
podem ser utilizados para a introdução ou revisão de alguns 
conceitos químicos, especialmente no que diz respeito à 
compreensão de conceitos científicos tais como dissolução 
e diluição, solubilidade, pH, polar e apolar, mistura, 
substância, reação, solúvel, insolúvel, acido, base, amido, 
amilose, redutor, aldose, cetose dentre outros. O uso do 
teste de Benedict evidencia a capacidade redutora entre os 
açúcares. O emprego deste experimento proporcionou a 
contextualização do ensino de funções orgânicas e reações.
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Tabela 1: Resultados dos teste de Molisch, Benedict e iodo

RESULTADOSALIMENTOS

Teste de Molisch Teste de 
Benedict

Teste iodo

Glicose (Vendida Em Farmácias)

Frutose (Vendida Em Farmácias)

Mel de Abelha

Mel Karo

Batata crua,

Açúcar comum,

Amido (Maisena)

Arroz

Macarrão

Bala

Farinha de trigo

Água de coco

Caldo de cana

Clara de Ovo*

       Caseína do leite desnatado*

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Negativo

Negativo

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Negativo

Positivo

Negativo

Negativo

Negativo

Positivo

Negativo

Positivo

Positivo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Positivo

Negativo

Positivo

Positivo

Positivo

Negativo

Positivo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

* Proteínas identificada através do reativo de biureto.


