
 

Questão Problema: “Qual é a influência da temperatura na multiplicação das leveduras?” 

 

1- Contextualização 

 

 As leveduras são um tipo de fungo. O fermento utilizado pelos padeiros contém estes micróbios. Provavelmente, 

já reparaste que a massa do pão e dos bolos cresce: diz-se que “levedou”. Este fenómeno tem o nome de 

fermentação, durante o qual aumenta o número de leveduras e se liberta um gás, o dióxido de carbono. Um vestígio 

de libertação desse gás são os “ buracos” que costumas observar, por exemplo, no interior do pão. A temperatura é 

um dos fatores que contribui para a fermentação, mas de que forma? Vamos descobrir… 

 

2 -Planeamento 

 

O que vamos mudar… O que vamos manter… O que vamos observar… 

 
 Protocolo Experimental 

 
Material necessário 
 

 Fermento biológico 

 Água 

 Farinha 

 1 colher de chá e uma de sobremesa 1 gobelé (ou copo de plástico) 

 2 provetas 

 Recipiente com água fria 

 Recipiente com água quente 

 Termómetro 

 2 balões pequenos 
 
Procedimento 
 

 Dissolver, num gobelé, duas colheres de chá de fermento biológico em 60 ml de água. 

 Juntar quatro colheres de sobremesa de farinha e mexer bem até obter uma mistura 
homogénea. 

 Deitar, nas duas provetas, 30 ml da mistura e identificar cada uma (A/B). 

 Ajustar um balão vazio à boca de cada proveta. 

 Registar o volume exato da massa em cada proveta. 

 Colocar uma das provetas dentro do recipiente com água fria e, ao mesmo tempo, colocar a 
outra proveta dentro do recipiente com água quente (a cerca de 30 °C). 

 Observar e registar o volume da massa em cada proveta de 5 em 5 minutos, durante 30 
minutos. 

As minhas previsões… 
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 2 – Realização da Experiência e Registo de Observações/ Resultados 

 

Ao longo dos 30 minutos, terás de fazer observações que têm de ficar registadas e organizadas. Elabora uma 

tabela como esta, por exemplo, e preenche –a com as observações realizadas. 

 

Volume da massa (mL) 

Tempo 
(minutos) 

Proveta de água fria 
 

Proveta de água quente 
 

5   

10   

15   

20   

25   

30   

 

 Elabora um gráfico com os dados relativos ao volume da massa. 

 Faz um registo qualitativo sobre o volume que cada balão atingiu ao fim dos 30 minutos. 

3 – Análise dos resultados obtidos 

Agora que já efetuaste as observações, vamos analisar os dados recolhidos. 

O que concluímos… 

 

a) Observaram –se  diferenças nas duas provetas? Se sim, quais? 

 

 

b) Se existiram, a que fator se deveram essas diferenças? Justifica a tua resposta. 

 

 

c) Apresenta uma explicação para os volumes obtidos nos dois balões. 

 

 

d) Compara a tua previsão com a observação que realizaste. 

 

 

 

 

4 - Resposta à Questão – Problema 

 

 

 

Informações complementares 

 

● Fermento biológico é o mesmo que fermento fresco ou fermento de padeiro. Encontra-se à venda nos 

supermercados. 

 


