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INTRODUÇÃO  
 

No mundo primitivo, o ser humano descobriu que podia aproveitar fenômenos que 

ocorriam espontaneamente na natureza, para tornar sua vida melhor e mais agradável. E cedo, 

muito cedo, passou a utilizar em seu beneficio tais fenômenos. A fermentação é um desses 

fenômenos, que no passado, era utilizada apenas para conservar alimentos e produzir bebidas, 

mas hoje, sabe-se que o processo de fermentação alcoólica já alcançou os patamares 

industriais (AMORIN, 2005).      

Cada civilização foi desenvolvendo suas habilidades no processo de fermentação de 

acordo com sua cultura e necessidade. O processo de fermentação tornou-se inicialmente um 

saber popular, que alcançou todos os povos do mundo. Porém, mesmo fazendo uso desse 

processo biológico, as pessoas não tinham ideia de como realmente ele acontecia (AMORIM, 

2005).  

Atualmente, o processo da fermentação já foi desvendado, tornando-se um 

conhecimento científico, que hoje é explorado na economia mundial. A fermentação que mais 

se destacou foi à fermentação alcoólica, que tem como objetivos principais, a produção de 

etanol, a produção de bebidas alcoólicas e produtos alimentícios (AMORIN, 2005).  

A fermentação alcoólica é um tema químico – biológico e ao mesmo tempo social. 

Químico porque durante o processo de fermentação ocorrem reações químicas; biológico 

porque é um processo realizado por levedura (fungos unicelulares), que visa à obtenção de 

glicose e frutose para realizar seu metabolismo; e social porque no passado, orientou 

comportamento e mudanças nas civilizações, principalmente na alimentação.  

Hoje está presente não só na culinária mundial, mas também, na produção industrial 

de etanol e bebidas alcoólicas. Portanto, essas características conferem ao tema um caráter 

interdisciplinar e contextualizado.  

A fermentação é definida como um fenômeno natural, durante o qual certas matérias 

primas orgânicas complexas são transformadas em substâncias mais simples. Ela se deve a 
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ação de fungos e bactérias. Estes organismos secretam enzimas indispensáveis para a 

degradação desses materiais, que serão utilizados por eles para a fermentação e para o seu 

desenvolvimento. Há dois tipos de fermentação: fermentação oxidativas ou aeróbias; 

fermentação anoxidativas ou anaeróbicas. 

Diante disso, consideremos que ao fazer uso desse tema durante as aulas pode-se ter 

uma abordagem histórico-social e científica, tornando o processo de ensino-aprendizagem 

contextualizado e significativo.  

A proposta do módulo é desenvolver atividades contextualizadas e interdisciplinares, 

que permita a inter-relação dos conceitos científicos, porém, oferecendo estímulo ao aluno, 

para que ele perceba as relações do conhecimento científico com seu cotidiano, e 

principalmente, desenvolva a capacidade de problematizar situações. 

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996), está presente no artigo 

26o o seguinte texto (p. 11): “Os currículos de ensino fundamental e médio devem ter como 

base comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, 

uma parte diversificada, pertinentes às características locais, regionais e culturais da 

sociedade”.  

Para a aplicação do módulo sugere-se que poderá ser realizada durante as práticas 

diversificadas, na semana de educação para vida, prevista na Lei nº 11.988 de 2009, ou ainda, 

em dias letivos comuns, a critério do professor.   

 

O módulo está organizado em cinco unidades, segue descrição:  

 

Unidade 01 Construindo a linha do tempo da fermentação alcoólica. 

Unidade 02 Conhecendo o material açúcar e a substância sacarose. 
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Unidade 03 Diferenciando a transformação física e a transformação química.  

Unidade 04 Transformação química na fermentação alcoólica – produção de álcool. 

Unidade 05 Transformação química na fermentação alcoólica- produção de carbonato de 

cálcio. 

 

 

Unidade 01 - Construindo a linha do tempo da fermentação alcoólica. 

Tema: História da fermentação alcoólica.  

Objetivo: desenvolver um ensino contextualizado, aproximando o conhecimento científico da 

vida cotidiana do aluno; promover um breve entendimento de como a ciência desenvolve 

suas teorias; tornar o aprendizado de conceitos científicos significativo para o discente.  

Atividades proposta: construir a linha do tempo das principais descobertas científicas que 

levaram ao entendimento do processo de fermentação alcoólica.   

 

Informações para o professor  

 

Para explorar o potencial transformador da História da Ciência, a linha do tempo é 

uma excelente estratégia didática que facilita a aproximação dos conteúdos com o cotidiano 

dos alunos. A linha do tempo permite que o educando estabeleça relações com o mundo em 

que vive, percebendo-se sujeito ativo do processo histórico e social. Compreendendo como a 

ciência é feita, e assim, o aluno vai desenvolvendo um aprendizado científico significativo.   

Entretanto, caso o docente tenha interesse em realizar uma aula com abordagem CTS 

(Ciência, Tecnologia e Sociedade) sugere-se uma segunda opção de texto “O açúcar moldou 

a história humana”. Este texto trás um breve resumo de como a demanda por açúcar no 
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mundo moldou a história da humanidade, considerando os impactos econômicos, sociais e 

principalmente o tráfico escravista. 

Para esclarecer o que é um ensino de ciências com enfoque em CTS, destacam-se 

algumas características de como deve ser uma aula nesses termos, segundo Santos e 

Schnetzler (2010):  

 Organização da matéria em temas tecnológicos e sociais.  

 Potencialidade e limitações da tecnologia no que diz respeito ao bem comum. 

 Exploração, uso e decisões são submetidos a julgamento de valor. 

 Prevenção de consequências em longo prazo. 

 Desenvolvimento tecnológico, embora impossível sem a ciência, depende mais das 

decisões humanas. 

 Ênfase na prática para chegar à teoria. 

 Lida com problemas verdadeiros no seu contexto real. 

 Busca implicações sociais dos problemas tecnológicos.   

Atividade 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestões  

Os alunos poderão usar as próprias imagens presentes no texto para construir a linha do 

tempo.  

Realizar uma leitura coletiva e pedir que os discentes destaquem as datas e os principais 

fatos com a caneta, para posteriormente, usar os dados em destaque, além de recortar as 

imagens para construir a linha do tempo.   

Tempo estimado duas aulas de 50 min.  

Sugestão de leitura adicional para esta atividade: STANDAGE, TOM. História do 

mundo em 6 copos. Editora Zahar, 2005.   
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Texto A - História da fermentação alcoólica 

(Texto adaptado a partir de AMORIN, 2005). 

 

Ao longo da história da humanidade a fermentação foi um dos fenômenos que mais 

intrigou os pesquisadores de todas as épocas. Na tentativa de melhor compreender esse 

processo fascinante, conseguiu-se obter importantes avanços, que ajudaram a humanidade a 

conhecer sua natureza e a utilizar seus recursos de forma racional. 

A maior parte dos estudos relacionados à fermentação alcoólica está direcionada para 

a produção de bebidas alcoólicas, embora, o uso de álcool tenha várias finalidades. As 

bebidas alcoólicas eram o foco da fermentação, só mais tarde, as civilizações passaram a 

utilizar o processo de fermentação alcoólica para a produção de etanol.  

O Brasil só passou a produzir álcool em larga escala a partir de 1970, inicialmente 

misturado à gasolina, e depois, como combustível para movimentar a frota nacional de 

veículos. Este fato traduziu-se em um sucesso de um programa energético autossustentável, 

alternativo e pioneiro na substituição da gasolina, que promoveu benefícios ao país.  

O século XVII foi considerado um período importante para os avanços tecnológicos 

da Europa Ocidental, nessa época muitas ideias foram desencadeadas influenciando 

profundamente a história da humanidade, principalmente a respeito do estudo sistemático da 

fermentação alcoólica. O tema era ainda controverso e obscuro, e se tornou muito estudado 

por pesquisadores.  

As modificações inexplicáveis apresentadas pelas matérias fermentescíveis intrigavam 

e fascinavam cientistas e filósofos, que buscaram descobrir as causas desse processo. A 

seguir iremos conhecer os principais cientistas envolvidos na busca do conhecimento da 

fermentação e suas respectivas descobertas científicas:  
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Sylvius de le Boe 

 

Em 1959 0 médico, químico e filósofo Sylvius de Le Boe distinguiu o processo de 

fermentação de outras reações químicas, não só pelos gases que liberava, mas também pela 

liberação de determinados ácidos.  

Johann Joachim Becher 

 

Pouco mais tarde, em 1665, Becher um alquimista alemão ressaltou que somente os 

líquidos açucarados poderiam entrar em fermentação espirituosa. Segundo ele o álcool não 

preexistia do mostro, mas se formava durante a fermentação, sobre as influências do ar. 

Prevalecia a ideia de juntar o termo álcool à fermentação.   

Thomas Willis 
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Em meados de 1667, Thomas sugeriu a primeira concepção filosófica de fermentação. 

Escreveu que o levedo dotado de intimo de decomposição transportava esse movimento à 

matéria fermentescível, possibilitando a separação das partículas homogêneas, que depois 

seriam combinadas sob a forma de compostos estáveis. Alguns compostos permaneciam 

como o álcool, outros eram liberados como o gás carbônico.  

Nesta concepção a fermentação representaria um caso particular de putrefação.  

Georg Ernst Stahl, em 1697, formulou conceitos primitivos, que mais tarde, 

conduziram aos conceitos de enzimas e de catalizadores de reações. Este cientista, assim 

como Willis, também acreditava que a fermentação era a decomposição de um corpo 

suscetível a esse fenômeno.  

 

           

 

          Willis e Stahl propuseram uma teoria mais definitiva para explicar a natureza da 

fermentação alcoólica, acabando com ideias confusas. Posteriormente, os pontos básicos de 

seus pensamentos sobreviveriam no sistema defendido por Lavoisier. 
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Antoine van Leeuwenhoek 

 

Leeuwenhoek era um comerciante holandês que montava conjunto de lentes e com 

elas investigava o mundo microscópico. Foi um cientista com formação elementar que com o 

auxilio de uma simples composição de lentes e parafusos, descobriu os “animalcules”, que 

dançavam em uma gota de água. Eram seres minúsculos presentes por toda parte, hoje 

chamados de protozoários.  

As descobertas de Leeuwenhoek revolucionaram os estudos da microbiologia, a partir 

de seu trabalho os microrganismos foram descobertos. 

 Em 1780 ele declarou em uma de suas descobertas que ao observar a cerveja 

observou pequenos grânulos, que hoje sabemos que são as leveduras.  

  

Antony Laurent Lavoisier 

 

A composição dos compostos orgânicos do processo de fermentação não eram 

compreendidos até Lavoisier, em 1789, realizar uma análise sistemática sobre as substâncias 

presentes neste fenômeno.  

Durante suas investigações ele formulou a lei considerada alicerce da Química 

experimental, a qual estabelecia que: na natureza ocorrem somente mudanças ou 
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modificações, o princípio era que em todo processo há uma quantidade igual de matéria antes 

e depois da reação, ou seja, nada se cria, nada se perde.  

Lavoisier estabeleceu em 1789, que as relações ponderais que ligam uma substância 

fermentecível – o açúcar- aos produtos de fermentação são o ácool e o dióxido de carbono. 

Desta forma, este brilhante cientísta foi o primeiro a aplicar métodos de análise quantitativa 

ao estudo das relações existentes entre o açúcar e seus derivados.            

 

Louis Jacques Thérnard 

 

Este pesquisador era professor de Química da Escola Politécnica de Paris, em 1803 

publicou seus estudos sobre fermentação, no qual dirigiu a atenção para uma deposito, 

semelhante ao levedo de cerveja, produzido por todos os líquidos fermentecíveis e mostrou 

que continha compostos nitrogenados, que com a destilação produziam amônia. Com isso, a 

ideia de que a fermentação era causada pela ação do açúcar caiu por terra.   

  

Jean Baptiste Van Helmont

 

            Em 1852, Helmont percebeu que durante a fermentação havia a produção de um gás 

especial, diferente do álcool com o qual era confundido.  
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Pasteur 

 

Em 1857, ao estudar as doenças que afetam o vinho, Pasteur descobriu aquilo que já 

desconfiava: a fermentação se deve a ação de alguns microrganismos. Ele entregou um artigo 

nesse ano sobre a fermentação láctea. E ainda, estabeleceu, equivocamente, que a 

fermentação alcoólica era um fenômeno fisiológico (e não biológico). Porém, proporcionou 

uma interpretação correta do processo de fermentação, a partir do conhecimento disponível 

da época. 

J. H. van den Broek 

 

Broek era professor da escola Militar de Utrecht, na Holanda, corroborou para a tese 

de Pasteur, pois em 1860 estudando o suco de uva atribui a fermentação às células de 

fermento.   

Atualmente  

            O conceito de TORTORA; FUNKE e CASE (2006) estabelecem a fermentação 

alcoólica como um processo biológico, cujo principal agente é a levedura. As espécies de 

leveduras mais utilizadas são Saccaromyces cerevisiae e Schizosaccharomyces pombe.  

           Ao metabolizar anaerobicamente o açúcar são capazes de gerar ATP (trifosfato de 

adenosina), que posteriormente é empregada para as mais diversas atividades metabólicas da 

célula de levedura. 

Materiais  
           Para esta atividade sugere-se que os alunos se organizem em grupos ou duplas e que o 

professor monte um kit que contenha: tesoura cola, canetinha, régua e folha A3. 
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Procedimentos  
 

I – Materiais: Kit com imagens (principais cientistas), modelo pronto de uma linha do tempo, 

folha A3, cola, régua, tesoura e pincel atômico, folha A3.  

II – Texto 01 - adaptado sobre “A história da Fermentação alcoólica”.    

  Esta atividade tem inicio a partir da leitura e discussão do texto adaptado sobre a 

história da fermentação alcoólica. O aluno é convidado a fazer uso das informações históricas 

contidas no texto para montar sua linha do tempo.  

Cada grupo recebe um kit com imagens dos principais cientistas e o material 

necessário para a produção. É importante que o professor utilize um modelo de linha do 

tempo como exemplo, a fim de orientar os alunos nas etapas de construção da sua própria 

linha do tempo. 

A linha do tempo deve seguir uma ordem cronológica lógica, a qual será disposta 

sobre uma seta central. As datas são intercaladas, ora a acima da seta, ora abaixo. As datas 

devem estar em destaque, e o texto deve se curto e objetivo, deve conter ainda, o fato 

principal.  Segue modelo de linha do tempo contínua da História da fermentação alcoólica (o 

uso de imagem é opcional):  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1659 
Sylvius de le Boe 

Distinguiu o processo de 
fermentação de outras 
reações químicas, não só 
pelos gases que liberava, mas 
também pela liberação de 
determinados ácidos. 

 

1667 
Thomas Willis 

Sugeriu a primeira concepção 
filosófica de fermentação. 

 

 
 

1780 
Antoine van Leeuwenhoek 

Descobriu os “animalcules”, que 
dançavam em uma gota de água. 
Eram seres minúsculos presentes 
por toda parte, hoje chamados de 
protozoários. As descobertas de 
Leeuwenhoek revolucionaram os 
estudos da microbiologia.  

 

 

1665  
Johann Joachim Becher 

Somente os líquidos 
açucarados poderiam 

entrar em fermentação 
espirituosa. 

 

1697 
Georg Ernst Stahl 

Formulou conceitos primitivos, 
que mais tarde, conduziram aos 

conceitos de enzimas e de 
catalizadores de reações. 

 
 

Atualmente 2014 
            O conceito de 
TORTORA; FUNKE e CASE 
(2006) estabelece a 
fermentação alcoólica 
como um processo 
biológico, cujo principal 
agente é a levedura.  
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Atividade 2 

 

 

 

 

 

 

 

Texto B – O açúcar moldou a história humana 

(Texto adaptado a partir de Le Couteur e Burreson, 2006) 

  

Se não fosse pela demanda de açúcar, provavelmente hoje nosso mundo seria bem 

diferente. Afinal, foi o açúcar que estimulou o tráfico escravista, levando milhões de 

africanos negros a serem arrancados de sua terra natal. E foram os lucros obtidos com o 

açúcar, que ajudou a estimular o crescimento econômico da Europa no século XVIII.  

Os primeiros exploradores do Novo Mundo retornaram falando de terras tropicais 

perfeitas para o cultivo da cana-de-açúcar, foi então que europeus começaram a cultivar a 

cana no Brasil. Mas para isso era necessário muita mão-de-obra e não podiam contar com os 

nativos do velho mundo, já que a maioria estava sendo dizimada por doenças introduzidas 

como a varíola, o sarampo e a malária.  

Diante disso, os colonizadores do novo mundo voltaram seus olhos para o continente 

africano e aumentaram drasticamente o tráfico de humanos negros, pois a até então, era 

limitado ao mercado doméstico de Portugal e Espanha.  

A perspectiva da obtenção de grandes fortunas com o cultivo de cana-de-açúcar foi 

suficiente para levar a Inglaterra, Franca, Holanda, Dinamarca, Suécia, Brasil e E.U.A. a se 

Sugestões 

Para o texto B, sugere-se leitura coletiva e discussão, buscando enfatizar quais 

problemas sociais temos hoje em consequência da escravidão e ainda, discutir quais 

impactos econômicos e ambientais temos atualmente em decorrência das tecnologias 

desenvolvidas a partir de pesquisas avançadas da fermentação alcoólica.  

 



16 
 

tornarem parte de um imenso sistema que não só arrancou milhões de africanos de seu país, 

mas também assassinou milhares dessas pessoas.      

É impossível mensurar o número exato de negros que foram embarcados em navios a 

vela na costa oeste da África e depois vendidos no Novo Mundo.  Na década de 1820 cerca 

de 500 seres humanos ainda eram apinhados em navios negreiros, com destino ao Brasil, em 

um espaço de 150 m2 por 90 cm de altura.  

Alguns historiadores calculam que cerca de 50 milhões de africanos foram enviados 

para as Américas ao longo de três séculos e meio, sendo que esse número não inclui os que 

não sobreviveram aos horrores da viagem por mar.  

O açúcar e seus produtos foram à fonte para aumentar o capital e a expansão 

econômica necessária para estimular a revolução industrial britânica e francesa no século 

XVIII e inicio do século XIX.  

O açúcar continua a moldar a sociedade humana, pois é um importante item 

comercial, a meteorologia e as infestações de pragas afetam as economias de países que 

cultivam o açúcar, além de ter grande influencia em bolsa de valores do mundo todo. O efeito 

da elevação do preço do açúcar espalha-se gradativamente por toda indústria de alimentos.  

E hoje o açúcar está presente em grande parte do que comemos e bebemos, os níveis 

atuais de consumo de açúcar tem levado gerações a enfrentarem problemas de saúde como, 

obesidade, diabetes, cáries dentárias. Ou seja, o açúcar continua moldando nossas vidas 

cotidianas.                 

 
Unidade 02 – Conhecendo o material açúcar e a substância sacarose.  

 
Tema: Fermentação alcoólica e o açúcar 

Objetivo: identificar as diferenças entre os diversos tipos de açúcares (composição e aspectos 

morfológicos), compreender a origem do açúcar, compreender a composição do caldo de 

cana e a estrutura anatômica do caule, compreender de onde vem o sabor doce do açúcar, 
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compreender as etapas de purificação de cada tipo de açúcar, entender o conceito de material, 

substância e de constituintes das substâncias.    

 

Conceitos que podem ser apresentados durante o experimento.   

           Para este experimento utilizaremos apenas os conceitos a seguir, os quais adotam os 

seguintes enunciados: 

9 Matéria – tudo aquilo, que no universo, ocupa lugar no espaço.  

9 Materiais – porções de matéria que contêm duas ou mais substâncias, assim o ar é um 

material.  

9 Substância – porção de matéria que contêm somente um tipo de constituinte. 

9 Sacarose – é uma substância. 

9 Glicose – é uma substância. 

9 Frutose – é uma substância 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestões  

Para esta unidade destaca-se a necessidade de uma maior atenção aos conceitos de 

substância e material.  Sendo que, em experiências de aplicação deste módulo os alunos 

demonstraram confundir os dois conceitos. Por isso, sugere-se uma demanda de tempo 

maior ao trabalhar esta unidade, considerando ser indispensável uma revisão posterior a 

aplicação. 

Para esta atividade serão necessárias pelo menos quatro aulas de 50 min. cada.  

A partir de agora, cada unidade do módulo traz perguntas norteadoras para as práticas 

dialógicas, estas perguntas devem ser apresentadas aos discentes durante a realização do 

experimento. Solicite ao aluno que registre as perguntas e respostas no caderno, pois este 

registro servirá de fonte para análise e reflexão de sua própria prática pedagógica.  
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Informações para o professor 

 
A cana-de-açúcar – classificação e morfologia 

 

Classificação científica São seis espécies 

Reino: Plantae 

Divisão: Magnoliophyta 

Classe: Liliopsida 

Ordem: Poales 

Família: Poaceae ou Graminea  

Género: Saccharum 
 

S. spontaneum 

S. robustum 

S. officinarum 

S. barberi 

S. sinense 

S. edule 

 

A cana é uma planta que pertence à família Poaceae, apresenta características como: 

inflorescências em forma de espiga, crescimento do caule em colmos, folhas com lâminas de 

sílica em suas bordas e bainhas abertas. A cana-de-açúcar na forma nativa é perene, de hábito 

ereto e levemente decumbente no estádio inicial de desenvolvimento (DIOLA; SANTOS, 

2010). 

A cana-de-açúcar é uma planta proveniente do sul e sudeste asiático. Com a expansão 

muçulmana foi introduzida em varias regiões. No continente Europeu ela foi cultivada na 

Espanha e posteriormente levada para as Américas durante a expansão marítima, onde se 

adaptou muito bem ao clima. Países como Brasil, Cuba, México, Peru, Equador, Colômbia e 

Venezuela cultivam a cana. 

Lecouteur e Burreson (2006) destacam que o clima tropical e as boas condições do 

solo brasileiro foram fatores cruciais para o cultivo da planta no Brasil.  

 Foi à base da economia do nordeste brasileiro, na época dos engenhos. A principal 

força de trabalho empregada foi a da mão-de-obra escravizada, primeiramente indígena e em 

seguida majoritariamente de origem africana, sendo utilizada até o fim do século XIX.  
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Braibante e colaboradores (2013) ressaltam em seus trabalhos, que a produção 

açucareira no Brasil teve inicio no período de 1530 a 1540. Esses autores destacaram algumas 

características desta prática como: engenhos pequenos movidos por cavalos ou bois ou força 

hidráulica.  

A mão-de-obra do cultivo da cana foi inicialmente por indígenas, após a expansão o 

trabalho escravo passou a ser feito por africanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Morfologia da cana-de-açúcar 

(Fonte: www.cpatc.embrapa.br/publicacoes_2006/bp-12.pdf , acesso em: 12/10/2013). 

Raiz  

As raízes da cana-de-açúcar são classificadas como raízes do tolete (ou de fixação) e 

raízes do perfilho. As raízes do tolete são originadas a partir de primórdios radiculares do 

tolete de plantio, são delgadas e ramificadas. (Figura 2). 

 
Figura 1 - Ilustração das raízes 

 

Sugestões 

Uma boa atividade para integrar o conhecimento a cerca da morfologia da cana-de-açúcar 

pode ser feita por meio da amostragem do caule da cana. Para isso leve para sala de aula 

um pedaço do caule de cana, os alunos poderão observar os nós, entrenós e o colmo. Em 

seguida solicite que eles façam um desenho representando da amostra identificando suas 

estruturas.   
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Colmo  

O colmo (talo) é a parte mais importante da planta, constitui o fruto agrícola da 

mesma, nele se encontra armazenado o açúcar. É formado por entre-nós que variam em 

longitude, grossura, forma e cor segundo a variedade. Os entre-nós estão unidos por nós, 

lugar onde se enxertam as folhas. Nos nós encontramos a gema que é importante na 

propagação da planta. Se fizermos um corte transversal do talho, observa-se a medula ao 

centro formada por um tecido esponjoso que contem um líquido rico em açúcar. 

 

Figura 2 – ilustração do caule tipo colmo da cana 

Folha  

Dos nós do talho brotam-se as folhas; estas são lancetadas, lineares, largas e agudas. 

Apresentam uma nervura na veia central forte, dispostas no talho de forma alternada. A sua 

cor é verde e vai variando de tonalidade de acordo com a variedade e as condições de 

desenvolvimento da planta.  

A folha da planta da cana-de-açúcar é dividida em duas partes: bainha e lâmina. A 

bainha, como implica seu nome, cobre completamente o talo, estendendo sobre pelo menos 

um entrenó completo. 

As folhas são normalmente acopladas de forma alternada aos nódulos, portanto 

formando duas fileiras em lados opostos. A planta madura de cana de açúcar tem uma 

superfície de folha superior total em media de 0,5 metros quadrado e o número de folhas 

verdes por talo é em torno de dez, dependendo da variedade e condições de crescimento. 
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Figura 3 – ilustração da folha da cana-de-açúcar.  

Inflorescência  

A inflorescência, ou tassel, de cana de açúcar é um panicle de ramo aberto. Também é 

conhecido como seta. Portanto o florescimento também é conhecido como "arrowing". Cada 

tassel consiste de vários milhares de flores pequenas, cada uma capaz de produzir uma 

semente. As sementes são extremamente pequenas e pesam aproximadamente 250 por grama.  

 

Figura 4 – imagem da ilustração da inflorescência da cana. 

 

Como o açúcar é produzido? 

 

O caldo de cana depois que sai da moenda é filtrado para retirar as impurezas. No 

processo de clarificação usa-se o ácido fosfórico e a Cal (hidróxido de cálcio). 
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Parte da água é retirada por evaporação obtendo-se os cristais de açúcar de cor 

amarelado. Depois da purificação produz o açúcar mascavo; depois ocorre uma 

recristalização que dará origem ao açúcar cristal e refinado.  

De onde vem o sabor doce do açúcar? 

 

Antes de responder de onde vem o sabor doce do açúcar, precisamos discutir um dos 

quatro sentidos humanos, os quais: são audição, paladar, tato, olfato e visão.  O sentido que 

de fato nos interessa é o paladar, pois é através desse sentido que o ser humano é capaz de 

perceber o sabor dos alimentos. 

Retondo e Faria (2006) apontam o paladar tem algumas funções: ele é utilizado pelo 

organismo para identificar substâncias presentes no ambiente; está ligado às nossas 

necessidades, tais como: sede, fome, emoção e memória.   

Os autores ainda destacam que o sabor é uma função de defesa, exercida pelo paladar, 

pois ao ingerir um alimento a sensação que ele provoca fica gravado na memoria. Assim, 

muitos alimentos venenosos e estragados podem ser reconhecidos.  

Nós somos capazes de reconhecer apenas quatro sabores, amargo, doce, azedo ou 

ácido e o salgado. Porém, existem muitas moléculas que podem promover vários sabores.  As 

moléculas interagem com receptores (neurotransmissores), que por sua vez interagem com o 

encéfalo, onde se percebe a sensação de sabor (RETONDO e FARIA 2006).  

 

 

Figura 5 – Regiões da língua sensíveis aos sabores (Fonte: www.profpc.com.br). 
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As ligações de hidrogênio são determinantes para sentirmos o sabor doce na língua, 

pois, moléculas que são sentidas por sabor doce, tem a propriedade de fazer esse tipo de 

interação (RETONDO e FARIA 2006).  

Perguntas norteadoras para a discussão dialógica  

Poderão ser feitas as seguintes perguntas com base nas informações de orientações:  

1. De onde vem o açúcar?  

O açúcar vem do processo de purificação do caldo-de-cana, onde parte da água é retirada por 

evaporação obtendo cristais de açúcar de cor amarelada.   

2. Do que é formado o bagaço da cana?  

É um material formado de várias substâncias, como por exemplo, a celulose, a sacarose, 

água, sais minerais etc.       

3. Do que é formado o caldo-de-cana?  

É um material formado de varias substâncias, como por exemplo, a água; a sacarose; clorofila 

e sais minerais.      

4. Como acontece o processo de retirada do açúcar? 

 Por meio da evaporação e purificação, para a clarificação do açúcar usa-se o acido fosfórico 

e a cal.  

5. Por que o sabor o açúcar é doce?  

O sabor doce vem da substância sacarose.  

6. Qual a relação entre sacarose, glicose e frutose?  

Todas são sustâncias.   

 
Materiais 
           Para este experimento de amostragem serão necessárias as seguintes amostras:  
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A. O bagaço da cana 
B. O caldo de cana 
C. O açúcar mascavo 

D. O açúcar cristal 

E. O açúcar refinado 
F. A sacarose 
G. A glicose 

H. A frutose 
I. O etanol 

Procedimentos  

           As amostras devem estar dispostas durante o experimento seguindo a ordem de 

produção e purificação dos produtos, por exemplo: após a cana passar pela moenda, temos o 

caldo-de-cana, em seguida temos o bagaço da cana e após essas duas amostras, temos a 

rapadura, que é um produto do caldo-de-cana, a partir da rapadura temos o processo de 

purificação e desidratação para formar o açúcar mascavo, e assim sucessivamente, como 

podemos ver na Figura 8:  

 
Figura 6- Experimento de amostragem na seguinte ordem: o caldo de cana, o bagaço da cana, a rapadura, o 

açúcar mascavo, o cristal, o refinado, sacarose, glicose, frutose e etanol. 
 

 

A proposta principal dessa prática de amostragem é diferenciar os conceitos: 

material e substância. De acordo com as amostras do experimento sugerido, temos a 

seguinte classificação:  
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Material  Substância responsável pelo sabor doce que Todas as amostras têm 

em comum. 

Cana -de- açúcar Sacarose 

Caldo-de-cana Sacarose  

Bagaço da cana Sacarose 

Rapadura Sacarose  

Açúcar mascavo Sacarose  

Açúcar cristal Sacarose  

Açúcar refinado Sacarose  

 

Após a demonstração das amostras será feita uma discussão das classificações 

utilizando o sistema conceitual a presentado a seguir, enfocando os conceitos de 

matéria, material e substância.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestão  

Sugere-se que o sistema conceitual proposto fique exposto durante a realização do 

experimento, para consulta dos alunos.   
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Segue modelo do sistema usado durante aplicação da unidade:  

 

Figura 7 - Sistema conceitual proposto para matéria quanto à forma de apresentação e sua 

natureza. 

 

Unidade 03 - Diferenciando a transformação física e a transformação química  
 

Tema: Produção de algodão doce, dissolução do açúcar e caramelização. 

Objetivos: identificar as diferenças entre transformação física e transformação química, 

compreender o processo de dissolução do açúcar como transformação física, 

compreender o processo de caramelização do açúcar como transformação química.   

Atividades propostas: prática de produção de algodão doce, prática discursiva e registro 

em diário.   

matéria  

materiais  

substâncias  

constituinte 
(partículas)  

átomo   

Mundo 
macroscópico  
(fatos e 
fenômenos)  

Apresenta-se sob a 

Que se são porções de matéria que contem duas ou 
mais  

Mundo 
microscópico 
(teorias) 

São formadas por 

Que são formadas por  
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Conceitos que podem ser apresentados durante o experimento  

9 Transformação química: reações que alteram o constituinte das substâncias 

9 Transformação física: reações que não alteram o constituinte das substâncias. 

9 Soluto: chama-se de soluto a substancia que pode ser dissolvida.   

9 Solução: tipo de material homogêneo em que a homogeneidade é observada até 

atingir o limite de solubilidade do soluto. 

9 Solvente: aquela substância que permite a dispersão de outra substância em seu 

meio.  

9 Material: porções de matéria que contêm duas ou mais substâncias. Assim, a 

solução contendo a água e o açúcar é um material.  

Informações para o professor 

Transformação química X transformação física 

A reação química é um importante fenômeno estudado pela Química. Porém 

também existem os fenômenos físicos, estudados pela Física, vamos ver como podemos 

diferencia-los (BEMFEITO e PINTO, 2012): 

x Os fenômenos físicos não transformam a natureza da matéria, pois as substâncias 

continuam as mesmas.   

x Os fenômenos químicos alteram a composição da matéria, isto é, transformam 

determinadas substâncias em outras.    

x Para os autores Mora e colaboradores (2006) temos as seguintes diferenciações:  

x Transformações físicas: não alteram a identidade das substâncias como, por 

exemplo, as mudanças de estado, ou seja, o Fe (fundido) ainda é ferro. 
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x Transformações químicas: aqui, substâncias são destruídas e novas são formadas. 

São mais conhecidas como reações químicas. Exemplos: corrosão, combustão. 

 

Dissolução do açúcar na água – exemplo de transformação física  

(http://web.ccead.puc- rio.br/condigital/mvsl/Sala%20de%20Leitura/conteudos/SL_solubilidade.pdf) 

 

Ao adicionarmos uma colher de açúcar no copo com água, notamos que o açúcar 

desaparece isso ocorre porque o açúcar é solúvel em água.  

A solubilidade é a propriedade que uma substância tem de se dissolver 

espontaneamente em outra substância, denominada solvente. Este é um componente 

cujo estado físico se preserva, quando a mistura é preparada ou quando está presente em 

maior quantidade.  

Os demais componentes da mistura são denominados solutos. Portanto, no nosso 

exemplo, a água é o solvente e o açúcar é o soluto. Uma vez misturados, soluto e 

solvente formam uma mistura homogênea, também chamada de solução.  

          As moléculas presentes no açúcar mantem sua identidade, pois não ocorre a 

transformação química.   

 

Figura 8 - Representação esquemática da dissolução do açúcar 
na água. Aqui as esferas escuras representam moléculas de 
açúcar e as esferas claras, moléculas de água. 
Fonte: 
http://www.foz.unioeste.br/~lamat/downquimica/capitulo6.pdf 
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Processo de caramelizarão do açúcar – exemplo de transformação química  

(CHEMELLO, 2005; OETTERER). 

O açúcar dispõe de uma particularidade importante, que é a formação de cor de 

caramelo, essa é uma reação de escurecimento muito apreciada na culinária.  Esta é uma 

transformação química, na qual ocorre perda de água no açúcar e a formação de novas 

substâncias.  Durante a reação de caramelização, os açúcares submetem-se à 

desidratação e após a condensação, ocorrendo à formação de estruturas complexas de 

massas moleculares diferentes.  

Levemente colorido e de gosto agradável, o caramelo começa a ser produzido 

durante os estágios iniciais, mas na medida em que, a reação continua, ocorre à 

formação de estruturas de massa molecular mais elevada, o que influi no sabor, o qual 

se torna gradativamente mais amargo com a elevação da temperatura. 

Esse tipo de reação e chamada de escurecimento não enzimático por analogia ao 

outro tipo genérico de escurecimentos de frutas provocados por reações de enzimas. 

Alguns fatores são necessários para ocorrer à reação não enzimática como, tempo, 

umidade, temperatura, meio acido ou alcalino.  

A variação da cor e do odor indica que novos compostos estão sendo formados, 

o aumento da viscosidade indica que moléculas grandes se formam e a coloração é uma 

prova de que essas moléculas absorvem luz. A calda queimada ou o caramelo é um bom 

exemplo de transformação química (CAMPOS, 2007).  

A composição química do pigmento caramelo é extremante complexa e pouco 

conhecida. Porém, sabe-se que caramelos obtidos de diferentes açúcares tem 
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composição similar e que a sacarose quando submetida ao calor é desidratada e sofre 

hidrólise (CAMPOS, 2007).    

 

Figura 9 - Diferentes tonalidades do caramelo em função da temperatura.  Fonte: 

www.profpc.com.br, acesso em: 12/09/2013. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Experimento A – dissolução do açúcar.  
 

Pergunta norteadora para a discussão dialógica  

1. O que acontece com o açúcar quando o misturamos com a água?  

O açúcar dissolvido na água apenas passa por uma transformação física, pois sua 

composição química permanece intacta.  

Materiais  

Sugestões 

A proposta dessa unidade é tornar claro para o discente as diferenças entre 

transformação física e transformação química. Para isso sugere-se uma discussão 

no inicio de cada experimento realizado nesta unidade. 

Nessa unidade são realizados três experimentos: dissolução do açúcar, 

caramelização e produção de algodão doce. 

Realize um experimento de cada vez, fazendo suas respectivas perguntas. 

Esta atividade é realizada na sequência ao experimento de amostragem, sugere-se 

que cada unidade seja realizada em dias diferentes dias, já todas demandam de um 

grande número de informações, porém todas estão inter-relacionadas. 
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Uma colher de açúcar. 

Um copo com água, com 200 ml.  

 

Procedimentos  
Adicione a colher de açúcar em um copo com água e agite até a dissolução completa.  

 

Experimento B – caramelização  
 

Pergunta norteadora para a discussão dialógica.   

1. Por que ao aquecer o açúcar ele muda sua coloração? 

Porque o açúcar passa por uma transformação química, a qual percebe-se a mudança, 

textura e forma.  

 

Materiais 

Uma colher de metal com açúcar  

Uma lamparina. 

Um fosforo.  

 

Procedimentos  
Acenda a lamparina e aqueça o fundo da colher com o açúcar, até a formação do 

caramelo.  

 

Experimento C – produção de algodão doce 
Pergunta norteadora para a discussão dialógica  

1. Como o açúcar vira algodão doce? 

A máquina de algodão doce realiza um movimento giratório, o açúcar localizado no 

centro da máquina é jogado pra as extremidades da máquina após ser aquecido. Antes 

que o açúcar alcance as bordas da máquina, o aquecimento é cessado, por isso ao invés 

de derreter totalmente e se tornar um caramelo ele vira algodão doce.  
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Materiais  
Um saco de açúcar (1kg).  

Palitos de churrasco ou para fazer pipa. 

Uma máquina de algodão doce. 

 

Procedimentos  
Coloque um medidor de açúcar no disco central da máquina, a seguir ligue a máquina e 

espere aquecer, depois é só observar a formação de algodão doce nas bordas. Passe o 

palito nas bordas para coletar o algodão formado.  

 

Unidade 04 – Transformação química na fermentação alcoólica  
 

Tema: Transformação química – produção de álcool  

Objetivos: compreender como ocorre a produção de álcool, diferenciar o álcool de uso 

domestico e o etanol do combustível, compreender o processo de destilação do álcool, 

compreender o processo de mudanças de estados físicos, reconhecer a importância da 

biotecnologia na produção do álcool, compreender o processo de fermentação alcoólica.   

           

 

 

  

Conceitos que podem ser apresentados durante a realização desta unidade.  

9 Fermentação - é um processo biológico no qual ocorre uma transformação química. 

Observação  

É importante que aluno reconheça a produção de algodão doce como uma 

transformação física. Já que o açúcar apenas muda de estado físico.  

Sugere-se que os alunos façam o registro das perguntas norteadoras no caderno, 

incluindo as respostas.  

Observações  

Nessa unidade trataremos do tema principal do módulo, a fermentação alcoólica. 

Através do tema será evidenciado o conceito de transformação química. Nesse 

momento, informações científicas a respeito do processo da fermentação e dos fungos 

unicelulares (agentes responsáveis pela fermentação) serão apresentadas aos 

discentes.   
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9 Transformação química - é considerada como um processo em que novas. 

substâncias são formadas a partir de outras.  

9 Estados físicos da matéria - são diferentes formas como uma meteria pode se 

apresentar no espaço, os estados principais são: sólido, liquido e gasoso.   

9 Levedura – fungo unicelular.  

9 Botânica – ciência que estuda os vegetais.  

9 Fermentação - é um processo biológico no qual ocorre uma transformação 

química energia e tem como produtos secundários o álcool e o gás carbônico.  

 

Informações para o professor  

 
Fermentação alcoólica – processo bioquímico 

A fermentação alcoólica é um processo biológico, cujo principal agente é a 

levedura, as espécies de leveduras mais utilizadas são Saccaromyces cerevisiae e 

Schizosaccharomyces pombe. Ao metabolizar anaerobicamente a sacarose presente 

açúcar, são capazes de gerar ATP (trifosfato de adenosina), que posteriormente é 

empregada para as mais diversas atividades metabólicas da célula de levedura 

(TORTORA, et. al., 2006).   

          As leveduras absorvem os carboidratos na forma de seus monossacarídeos 

estruturais, a glicose e frutose, após a reação de hidrolise da sacarose pela enzima 

invertase. 

A fermentação é um processo de produção de moléculas, para fins enérgicos, 

que ocorre sem a participação do oxigênio (processo anaeróbio). A fermentação 
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compreende um conjunto de reações controladas, através das quais uma molécula 

orgânica é degradada em compostos mais simples, liberando energia.  

 Tortora, et. al., (2006) descreve algumas características que definem o processo 

de fermentação alcoólica: 

� Forma aminoácidos, ácidos orgânicos, purinas e pirimidinas.   

� Não requer oxigênio.  

A glicólise (conversão da glicose em acido pirúvico) é o primeiro passo da 

fermentação alcoólica, porém, a levedura também faz uso da frutose, pois ela é 

absorvida pela levedura, e posteriormente, fosforizada a frutose 6 fosfato, que é 

composto da via glicosídica, formado por uma isômeras, que transforma a glicose 

6fosfato e frutose 6 fosfato em ATP (TORTORA, et. al., 2006).   

  A partir de cada molécula de glicose, obtêm-se duas moléculas de acido 

pirúvico e duas moléculas ATP. Na próxima reação, as duas moléculas de ácido 

pirúvico são convertidas em duas moléculas de acetaldeído e duas moléculas de CO2. 

As duas moléculas de acetaldeído são então, reduzidas por duas moléculas de NADH, 

para formar duas moléculas de etanol (Figura 12). 

 
Figura 10 – Expressões representacionais da fermentação alcoólica.  

Fonte: www.mundodabioquimica.blogspot.com 
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Qual a diferença entre os fermentos biológico e químico?   
 

(Fonte: http://super.abril.com.br/alimentacao/qual-diferenca-fermentos-biologico-quimico-444326.shtml) 
 

O fermento biológico é composto por fungos microscópicos vivos, enquanto o 

químico (ou em pó) é feito à base de bicarbonato de sódio. A forma como eles agem é 

bastante distinta.  

Os fungos do fermento vivo se alimentam da glicose formada na hidrólise: sua 

digestão produz, entre outras substâncias, as bolhas de gás carbônico (ou dióxido de 

carbono) que fazem a massa crescer. Já no fermento químico, o mesmo gás é obtido em 

reações do bicarbonato de sódio com algum ácido.  

 

Introdução aos fungos  

(RAVEN e colaboradores, 1998). 

Características gerais: são eucariotos, ou seja, apresentam uma membrana que 

delimita o material genético no citoplasma, a carioteca; não têm cloroplastos e 

pigmentos fotossintetizantes; são heterótrofos, pois absorvem seu alimento de 

organismos vivos ou mortos.  

Apresentam parede celular, em geral de quitina (mesmo polissacarídeo 

encontrado no exoesqueleto dos artrópodes; mais resistente à degradação microbiana do 

que a celulose); tem como principal polissacarídeo de reserva o glicogênio. São 

extremamente diversos sendo que já existem mais de 70.000 espécies identificadas até o 

momento.   
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Figura 11 – Biodiversidade de espécies de fungos. 

Importância econômica dos fungos  

Causando prejuízos 

           Os fungos podem causar prejuízos de diversas maneiras, como exemplo, temos 

espécies que crescem em temperaturas extremas podem atacar carne estocada, neste 

caso, trata-se do fungo Cladosporium herbarum ( -6oC) e Chaetomium (50 a 60oC). 

     Também existem fungos que são agentes de doenças em plantas, são mais de 

5.000 espécies de fungos, como por exemplo, a ferrugem, doença que afeta alguns 

vegetais. Além de provocar doenças em plantas os fungos também são agentes de 

doenças em humanos, como: micoses, infecções nas mucosas e até infeções 

sistêmicas.  

Gerando lucros 

           Os fungos são usados na alimentação, como exemplo temos: os cogumelos 

comestíveis e o fungo unicelular Saccharomyces cerevisae usado como fermento 

biológico para a panificação e fabricação de vinhos; o fungo Tolypocladium inflatum, 

apresenta propriedades que são capazes reduzir a probabilidade de rejeição a órgãos 

transplantados, diminuindo os  efeitos colaterais indesejáveis. 

Sistemática dos fungos  
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Importância ecológica  

           São os principais decompositores da biosfera, junto com as bactérias 

heterotróficas, pois reciclam matéria orgânica. Existem 500 espécies marinhas que 

reciclam matéria orgânica do mar.  

Leveduras 

(TORTORA; FUNKE e CASE 2006). 

 

Os fungos são classificados em unicelulares e multicelulares. A levedura é um 

exemplo de fungo unicelular, considerada um organismo vivo com características 

próprias, responsável pelo processo de fermentação alcoólica. Ela utiliza a sacarose para 

obter energia, que destina às funções vitais, e não para produzir álcool. Na verdade, o 

álcool é uma consequência do processo de biológico de fermentação realizado pela 

levedura.   

As leveduras são fungos unicelulares, não filamentosos, com forma esférica ou 

oval. São amplamente encontradas na natureza, são frequentemente encontradas como 

um pó branco, cobrindo frutas e folhas. As leveduras de brotamento como as 

Saccharomyces, dividem-se, formando células desiguais.  



38 
 

As leveduras podem multiplicar-se por brotamento, esporulação ou fissão. O 

método mais comum é o brotamento, no qual se forma uma estrutura parecida com um 

tubo, a partir do vacúolo nuclear da célula mãe (Figura 12).    

 
Figura 12 – Saccharomyces cerevisae (Fonte:http://confece.blogspot.com.br, acesso em 

09.09.2013 

 
 

Processo de destilação do álcool 

(http://www.infoescola.com/quimica/acido-carbonico/) 

 

O princípio da destilação se baseia na diferença entre o ponto de ebulição da 

água (100°C) e do álcool (78,4°C), que promove a separação de ambos. A mistura água 

e álcool apresenta ponto de ebulição variável em função do grau alcoólico. Assim, o 

ponto de ebulição de uma solução hidroalcoólica é intermediário entre aquele da água e 

do álcool e será tanto mais próximo deste último quanto maior for o grau alcoólico da 

solução (RIZZON e MENEGUZZO, 2008). 

A solução é colocada em um balão de destilação, feito de vidro com fundo 

redondo e plano, que é esquentado por uma manta. A boca do balão é tampada com uma 

rolha, junto com um termômetro. O balão possui uma saída lateral, inclinada para baixo, 

na sua parte superior. Nessa saída é acoplado o condensador. 
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Figura 13 – Condensador de destilação. 

Fonte: http://www.infoescola.com/quimica/acido-carbonico/ 

 

O condensador é formado por um duto interno, onde em volta desse duto passa 

água fria corrente. Esse duto desemboca em um béquer.  

A mistura no balão é esquentada, até que o líquido com menor ponto de ebulição 

comece a evaporar. Ao evaporar, ele só tem o condensador como caminho a seguir. As 

paredes do condensador são frias, pois a sua volta passa água fria.  

Ao entrar em contato com essas paredes frias, o vapor se condensa, retornando 

ao estado líquido. Após algum tempo, todo o líquido de menor ponto de ebulição terá 

passado para a proveta, e sobrará a outra substância, de maior ponto de ebulicao, no 

balão de vidro. 

Álcool de uso doméstico e álcool para automóvel  

(Fonte: www.ambientebrasil.EtanolOqueé, acesso em 14.04.2014) 

 

O etanol (C3 C2 OH), também chamado álcool etílico e, na linguagem corrente, 

simplesmente álcool, é uma substância orgânica obtida da fermentação de carboidratos, 



40 
 

encontrado em bebidas como cerveja, vinho e aguardente, bem como na indústria de 

perfumaria. No Brasil, tal substância é também muito utilizada como combustível de 

motores de explosão.  

Basicamente, a diferença entre o álcool que usamos em casa e o álcool que 

usamos para abastecer veículos é a maior ou menor quantidade de água. A porcentagem 

água presente no álcool doméstico é de 54% em massa, por isso apresenta um 

percentual de água bem mais significativo. Já o álcool para uso em veículos é contem 

apenas 7,4% de água em massa. O álcool adicionado a gasolina é o álcool anidro, o 

álcool sem água.   

 

 

 

 

 

 

 

           

 
Perguntas norteadoras para a prática dialógica  

1. O álcool que compramos no supermercado é o mesmo usado nos carros? Se não, qual a 

diferença?  
Não tem diferença, todos são considerados etanol. Mas a concentração de água muda 

para cada um, o álcool domestico tem 54% de água, o álcool para combustível tem 7,4% 

e o adicionado a gasolina não tem água.    

 

2. Como você acha que o álcool é feito?  
O álcool é formado a partir do processo de fermentação da sacarose realizado por uma 

levedura. A produção do álcool é uma consequência da fermentação.   

 

Sugestões:  

Apresente os conceitos científicos durante a realização do experimento. Realize a 

prática dialógica para que os alunos possam se apropriar dos novos conceitos e usa-

los nas respostas das perguntas norteadoras.  

São necessárias duas aulas de 50 minutos cada para realizar está unidade.  
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3. Vocês já fizeram pão ou bolo em casa? O que você acha que faz a massa do pão 

aumentar de tamanho?  
Sim. O que faz o pão crescer é o gás carbônico liberado durante o processo de 

fermentação da sacarose que o fungo realiza.  

4. O que você acha que é o fermento biológico? 

Um fungo unicelular.  

 

Materiais 

1 litro de caldo-de-cana. 

Um envelope de fermento biológico. 

 

Um destilador (Figura 02). 

Um pedaço de papel alumínio  

 

 
Figura 14 – Caldo de cana-de- açúcar no destilador.  

 

Procedimentos:  

           Colocar o caldo de cana em um recipiente e adicionar o fermento biológico, 

mexer para a mistura ficar homogênea e deixar fermentar por sete dias. Manter 

tampado. Após sete dias colocar o caldo fermentado no destilador, a temperatura de 

ponto de fervura do balão de destilação é de 86o graus.  O tempo de produção de álcool 

é de aproximadamente 20 min.  
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            Nesse experimento o aluno poderá observar todo o processo de destilação do 

álcool. A garapa fermentada é colocada em um balão de destilação, que fica 

posicionado em cima de uma manta térmica, a qual, depois de aquecida permitirá que o 

mosto entre em ebulição (neste momento observa-se a formação de bolhas), como água 

e o álcool têm pontos de ebulição diferentes, ocorre à separação da água e do álcool, 

presente no mosto. O álcool desce pelo tubo do destilador e é possível coleta-lo ao final 

do processo.      

 
Figura 15 - Álcool coletado do destilado. 

                                       

 

Unidade 05 – Transformação química através da produção de carbonato de cálcio.  

 

Tema: fermentação alcoólica – produção de carbonato de cálcio.  

Objetivo: compreender o processo de fermentação alcoólica, compreender conceito de 

transformação química através do processo de fermentação da garapa e da formação do 

carbonato de cálcio, desenvolver capacidade de resolução de problemas. 

Conceitos apresentados durante a realização da unidade  

9 Fermentação - é um processo biológico no qual ocorre uma transformação química 

energia e tem como produtos secundários o álcool e o gás carbônico.  

9 Transformação química é considerada como um processo em que novas substâncias 

são formadas a partir de outras. 
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9 Levedura – fungo unicelular.  

9 Célula – unidade fundamental que constitui um ser vivo. 

9 Gás carbônico – é um composto químico, cujo constituinte é formado por dois 

átomos de oxigénio e um átomo de carbono. A representação química é CO2.  

9 Glicose – um monossacarídeo, o carboidrato mais importante na biologia.  

9 Frutose - também conhecida como açúcar das frutas, é um monossacarídeo. 

9 Microrganismo – os microrganismos ou micróbios são organismos unicelulares (ou 

acelulares, os vírus) que só podem ser vistos ao microscópio. Incluem os vírus, as 

bactérias, os protozoários, as algas unicelulares e algumas formas de fungos (as 

leveduras).  

9 Sacarose - é também conhecida como açúcar de mesa, a sacarose é um carboidrato. 

9 Carbonato de cálcio – composto formado pela reação de gás carbônico com o cal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informações para o professor 

Gás carbônico 

(http://www.infoescola.com/quimica/acido-carbonico/) 

Sugestões  

Nesta unidade realiza-se um experimento com características investigativas, por 

isso, o aluno precisa ser incentivado a solucionar um problema. Para que aluno seja 

capaz de responder a pergunta norteadora ele precisará entender o que está 

acontecendo no experimento.  

Este experimento tem três perguntas norteadoras para prática discursiva, sugere-se 

que a pergunta de número 1, seja apresentada antes de iniciar o experimento. E 

após a realização do experimento apresenta-se a pergunta de número 2 e 3.  
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Sabe do que são formadas aquelas bolhas que aparecem nos refrigerantes? De 

gás carbônico. E são também de gás carbônico as bolhas que se desprendem em 

comprimidos efervescentes. 

O gás carbônico compõe apenas 0,03% do ar. Ele aparece na atmosfera, como 

resultado da respiração dos seres vivos e da combustão. É a partir do gás carbônico e da 

água que as plantas produzem açúcares no processo da fotossíntese. 

A partir dos açucares, as plantas produzem outras substâncias - como as 

proteínas e as gorduras - que formam o seu corpo e que vão participar também da 

formação do corpo dos animais. 

O carbono circula pela natureza: a respiração, a decomposição (que é uma 

atividade feita pelas bactérias e fungos) e a combustão liberam gás carbônico no 

ambiente. Esse gás carbônico é retirado da atmosfera pelas plantas durante a 

fotossíntese. 

Como outros gases, o gás carbônico pode passar para o estado líquido ou para o 

estado sólido se baixarmos suficientemente sua temperatura (a quase 80ºC negativos). O 

gás carbônico sólido é conhecido como gelo-seco e é usado na refrigeração de vários 

alimentos. 

O dióxido de carbono também conhecido como anidrido carbônico, gás 

carbónico. É uma substância cujo constituinte é formado por dois átomos de oxigénio e 

um átomo de carbono. A representação química é CO2. O dióxido de carbono foi 

descoberto pelo escocês Joseph Black em 1754. 

Estruturalmente o dióxido de carbono é constituído por moléculas de geometria 

linear e de carácter apolar. Por isso as atrações intermoleculares são muito fracas, 

tornando-o, nas condições ambientais, um gás. Daí o seu nome comercial gás carbônico.  
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Fórmula química: CO2 

Fórmula estrutural: O = C = O 

Carbonato de cálcio 

(http://www.infoescola.com/quimica/acido-carbonico/) 

 

Composto inorgânico de fórmula química Ca CO3, o carbonato de cálcio é um 

sal praticamente insolúvel em água.  

No seu estado puro, o carbonato de cálcio é um composto sólido, tem forma de 

pó fino cristalino, de cor branca, inodoro, de propriedades alcalinas, decomposto a uma 

temperatura de 470°C, de densidade de 2,65 g/cm , estável, não inflamável, não 

corrosivo e atóxico. 

O carbonato de cálcio está presente em grandes quantidades na natureza, sendo o 

principal componente do calcário e do mármore, também pode ser encontrado na 

argonita, na calcita e na casca do ovo.  

Pelo fato de não ser solúvel em água, é encontrado no mar como componente 

dos esqueletos das conchas e dos corais. No cotidiano, pode ser percebida a formação 

do carbonato de cálcio na pintura de paredes com a água de cal, Ca (OH)2, processo que 

recebe o nome de caiação. Após a caiação, a água de cal reage com o gás carbônico da 

atmosfera.  

O carbonato de cálcio é uma das matérias primas necessárias à fabricação do 

cimento, do aço e do vidro. Na vinicultura, é usado para diminuir a acidez do vinho, e 

na agricultura, para corrigir a acidez do solo (calagem).  
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Também é adicionado aos cremes dentais, agindo como abrasivo, e aos 

medicamentos usados no tratamento de doenças provocadas pela deficiência de cálcio, 

como a osteoporose.  

Perguntas norteadoras para a prática dialógica  

1. Como sabemos que o gás que é liberado durante a fermentação da garapa, é o CO2? 

Pela sua reação com a água de cal formando o carbonato de cálcio.  

2. Que tipo de transformação ocorre quando o CO2 reage com a água de cal? Química ou 

física? Por quê?   
 
Transformação química, pois há formação de nova substância o carbonato de cálcio.  
  

3. Por que a água de cal mudou de aspecto? 

Houve uma transformação química no momento em que o gás carbônico entrou em 

contato com a água de cal, originado um novo material o carbonato de cálcio, que é 

insolúvel em água. 

Materiais  

9 1 litro de água morna. 

9 E rolhas de cortiça. 

9 Dois tubos finos do tipo mangueira. 

9 100 ml de caldo de cana. 

9 Duas colheres de sopa de açúcar. 

9 Dois frascos com gargalo ou duas 

garrafas pet. 600 ml.  

9 Dois envelopes de fermento 

biológico.  

9 Fita crepe.  

9 Etiqueta adesiva. 

9 10 ml de água de cal 

9 Recipiente para colocar a água de 

cal. 

Procedimentos  
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I. Escreva na etiqueta o conteúdo que está no recipiente: água morna + levedura + 

açúcar e outro para caldo de cana;  

II. Cole a etiqueta no recipiente para identificá-lo; 

III. Faça um furo na rolha de uma extremidade a outra e encaixe uma ponta da 

mangueira na rolha.  

IV. Despeje a água morna nos recipiente;  

V. Adicione o envelope de fermento biológico e adicione também o açúcar e o 

caldo em seus respectivos recipientes, agitando suavemente para misturar o 

conteúdo;  

VI. Encaixe a rolha com a extremidade da mangueira para cima nos dois recipientes. 

VII. A outra extremidade da mangueira deve ser coloca em um recipiente com cinco 

ml de água de cal. 

VIII. Deixe o recipiente escançando por uma hora e aguarde o resultado. 

          É possível visualizar a saída do gás carbônico após o processo de fermentação 

alcoólica da garapa. Fica clara a mudança de coloração da agua de cal, que é incolor e 

torna-se branca e turva. Sendo possível a observação do processo de transformação 

química (Figura 15). 

 

 
Figura 15 – Experimento completo de produção do carbonato de cálcio. Os 
recipientes A e B representação a transformação química após a 
fermentação do açúcar e da garapa, houve a liberação gás carbônico que 
reagiu com a água de cal.  
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Considerações  

 
           Vivemos em uma sociedade que estima o conhecimento científico e a tecnologia, 

estes são temas contemporâneas que estão presentes em nosso cotidiano, e por isso, 

precisamos torná-los presentes também em sala de aula.  

          Ao apropriar-se do conhecimento científico o aluno poderá compreender melhor 

mundo, suas transformações e o universo do qual ele faz parte. Este conhecimento 

também permite ampliar o seu saber sobre os fenômenos da natureza, compreender as 

tecnologias e valorizar o uso de recursos naturais.  

         Portanto, neste contexto, a formação do discente se torna completa, pois, ele 

provavelmente, será um cidadão capaz de fazer parte da construção da história de uma 

sociedade. E principalmente, terá aptidão para desenvolver o pensamento ético e crítico.  

          Este módulo de ensino compartilha conhecimentos que promovem a apropriação 

de novas concepções a cerca do tema fermentação alcoólica. De uma maneira atrativa e 

motivadora, ao fazer uso deste recurso didático o docente estimula o aluno a aprender 

de forma significativa.  

          Prezado professor, espero que este material possa contribuir com seu trabalho, 

facilitando seu planejamento e tornado suas aulas ainda mais criativas.        
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