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Presentes em todo o lado do nosso meio ambiente, em particular no ar, os 

micróbios são os seres vivos mais numerosos no nosso planeta Terra. São 

também os mais abundantes em massa total. Mas, devido ao seu tamanho 

pequeno, passam despercebidos durante a maior parte do tempo da vida 

quotidiana. Observar e controlar a sua acção sobre os alimentos constitui para as 

crianças um meio enriquecedor de se familiarizar com eles.  

Quando estudou a conservação dos vinhos, Louis Pasteur aplicou os seus 

conhecimentos sobre os micróbios. Tinha mostrado que estes organismos, apenas 

visíveis ao microscópio, eram capazes de se alimentar, e por isso de proliferar, 

transformando os alimentos. Micróbios « bons » permitiam a transformação do 

sumo de uva em vinho, mas micróbios « maus » tornavam seguidamente o vinho 

impróprio para consumo. Como permitir aos micróbios « bons » desenvolverem-se 

à sua vontade eliminando eficazmente os micróbios maus ? É sobre este 

problema que vamos reflectir, em três etapas sucessivas : 

– Produzir alimentos por fermentação. Como é apetitoso o pão quente ! O fabrico 

de vinho ou de pão oferece a oportunidade criativa de se interrogar, de manipular, 

de confrontar receitas e tradições familiares ou artesanais, mas também de 

experimentar fazendo variar diferentes factores, nomeadamente testando os 

efeitos da presença ou da ausência de leveduras. Por fim, não é assim tão difícil 

fazer os micróbios trabalhar ! 

– Conservar os alimentos. Uma vez que os alimentos estejam fabricados, 

debruçar-nos-emos sobre o problema da sua conservação. Abandonemos uma 

fatia de bom pão num saco de plástico. Ao fim de uma semana, bolores azuis ou 

verdes instalaram lá o seu domicílio. Já não se pode comer ! Como evitar que 

apareçam os bolores ? 



– Explorar uma técnica industrial de conservação. Entre os diferentes 

procedimentos que permitem eliminar os micróbios indesejados, o que Pasteur 

aperfeiçoou, e que foi objecto de uma patente, oferece um interesse muito 

particular. Quais são as suas características e as suas aplicações, à luz do que as 

crianças terão estudado anteriormente ? 

Os alunos vão testar as suas hipóteses manipulando os géneros e fazendo 

pesquisas. Vão debater e raciocinar, relacionar as suas ideias e os factos, o que 

pode contribuir para desenvolver a sua educação para a cidadania. Para recolher 

as produções individuais e colectivas, os esquemas e as notas tomadas em folhas 

de papel agrupadas tornar-se-ão o caderno de experiências. Quanto ao material 

experimental, essencialmente de recuperação, será pouco dispendioso. A 

progressão que aqui propomos é apenas uma sugestão entre outras, a adaptar 

livremente. 

Antes de avançar mais, uma pequena precisão acerca de « micróbio ». Esta 

palavra (do grego micros, pequeno e bios, vida) é um termo geral que designa 

seres vivos variados, de espécies diferentes, tendo em comum essencialmente o 

seu tamanho, inferior a um décimo de milímetro (olhando para uma régua, é 

possível apreender concretamente esta ordem de grandeza).  

A maior parte dos micróbios são formados por uma célula única mais ou menos 

esférica, oval ou alongada. As leveduras têm um núcleo que contém o ADN, o 

suporte de informação genética. Elas medem cerca de um centésimo de milímetro. 

As bactérias são aproximadamente dez vezes mais pequenas do que as leveduras 

(na ordem do milésimo de milímetro) e o seu ADN não está contido num núcleo. 

Na escola de 1º Ciclo, é impossível estudar a morfologia dos diferentes micróbios 

ou falar de ADN ou de núcleo, mas podemos compreender que não é por serem 

muito pequenos que os micróbios são todos idênticos ! 

Produzir alimentos por fermentação  
Utilizadas desde a Antiguidade e na maior parte das civilizações, as 

fermentações servem para produzir diversos alimentos : pães, queijos, bebidas 

alcoólicas. Contudo, para conhecer a explicação científica deste fenómeno natural, 

foi preciso esperar pelos trabalhos de Louis Pasteur. Este mostrou que a 



transformação do sumo de uva em vinho se devia à actividade das leveduras, 

cogumelos microscópicos que se encontram sobre a pele das uvas.  

À priori, as crianças não conhecem os trabalhos de Pasteur. A partir de 

questões da vida quotidiana, tentarão inicialmente responder a uma ou outra 

destas questões : « Como se faz o pão ? », « Como se faz o vinho ? », « Como se 

obtêm os iogurtes ? ». O objectivo é, modestamente, produzir um alimento para 

consumo. Numa fase inicial, todos emitem a sua opinião e propõem ideias, 

discutem entre si, eventualmente por grupos, depois tem lugar um primeiro 

balanço. A turma faz o ponto da situação sobre o que se sabe de certeza («Para o 

pão, é preciso farinha ! ») e sobre o que se ignora (Teríamos esquecido alguns 

ingredientes ?»). Informações e questões são registadas num poster colectivo e 

no caderno de experiências.  

Seguidamente, se os debates foram levados suficientemente longe, será 

possível testar as receitas propostas. Um questionário anterior feito à família, uma 

visita junto do padeiro ou de um viticultor, uma pesquisa em livros ou na Internet 

poderão revelar-se necessárias, num momento ou noutro. Se as palavras 

« levedura » ou « micróbio » são pronunciadas, interrogar-nos-emos sobre o seu 

sentido. Senão, serão progressivamente introduzidas quando a necessidade se 

fizer sentir. À medida que as aulas vão decorrendo, é aconselhável fotografar as 

realizações obtidas.  

 
Produzir vinho 

Para dar uma amostra do que as crianças podem realizar, eis o relatório escrito 

de uma turma que efectuou uma visita a um produtor de vinho : « a 30 de 

Setembro apanhamos a uva. A 1 de Outubro exprememo-la esmagando os 

caroços com um garfo numa grande saladeira, depois provamos, o sumo é muito 

doce ! Cobrimos a saladeira com um película de plástico transparente. A 4, 5 e 6 

de Outubro vemos bolhas sob o plástico que tomou a forma de uma abobada. O 

mosto flutua debaixo do líquido. Provamos de novo. O líquido está menos doce do 

que antes. O gosto e o odor mudaram. A 7 de Outubro vemos muitas bolhas e a 

espuma sobe à superfície. A 14 de Outubro provamos outra vez (sem engolir !), há 

álcool, o doce açúcar desapareceu. Conseguimos fabricar vinho ! ». 



Que aconteceu ao açúcar? De onde vem o álcool? As crianças podem verificar 

com um microscópio a presença de microrganismos e depois formular hipóteses 

sobre a transformação de açúcar em álcool e prolongar as experiências sobre a 

fermentação da uva. Com a ajuda de um aparelho barato utilizado pelo vinhateiro, 

o alcoómetro ou o areómetro (colocamos o vinho a testar num tubo graduado que 

contém uma bóia que sobe conforme o álcool, o nível lê-se nas graduações do 

tubo), podem então constatar que quanto mais açúcar se mete (dentro de limites 

razoáveis de alguns bocados por litro), mais a quantidade de álcool produzida é 

maior. As leveduras realizam uma « fermentação alcoólica ».  

 
Produzir vinagre 

O fabrico do vinagre é uma coisa ainda mais fácil. Colocamos vinho num 

garrafão de vidro ou de plástico até meio, tendo uma larga superfície de contacto 

com o ar. Depois esperamos. Entre duas semanas a um mês depois, obtemos 

vinagre artesanal. O gosto também se alterou desta vez ! O líquido é ácido. O véu 

que se desenvolveu na superfície do vinho contém micróbios que precisam de ar 

para efectuar uma fermentação, chamada « fermentação acética ».   

A questão de saber de onde vêm os micróbios que formam o véu pode ser 

colocada. São produzidos por «geração espontânea» no vinho ou nascem de 

germes anteriormente obtidos no ar ? A história das ciências mostrou que esta 

questão tinha suscitado controvérsias violentas entre cientistas, durante o século 

XIX. Só uma experimentação muito meticulosa, impossível de realizar em aula, 

tinha permitido a Pasteur resolvê-la : a « geração espontânea » não existe. 

Podemos dizer às crianças que, em determinados laboratórios bem equipados, 

sabemos proteger o vinho dos micróbios do ar, e que nunca, nestas condições, o 

véu se desenvolve espontaneamente. Mas saibamos colocar limites. A 

familiarização prática aqui sugerida serve sobretudo de referência concreta para 

dar sentido a problemas que só serão resolvidos posteriormente no decurso da 

escolaridade das crianças.  

 



Fazer pão 
Eis uma receita entre outras : « Com 500g de farinha, 300g de água, 20g de 

levedura e 10g de sal, conseguimos uma receita para fabricar pão. É preciso 

misturar a farinha, a água, a levedura e o sal até que a massa se descole da 

saladeira e das mãos. Depois, deixamos repousar quinze a trinta minutos. Depois, 

dividimos a massa em bocados (350g para uma baguete, 120g para pequenos 

pães) dos quais fazemos bolas. Deixamos repousar quinze minutos. Dobramos 

depois várias vezes os bocados sobre si próprios. Damos-lhes a forma pretendida. 

Posamo-los sobre um guardanapo próprio em tecido e deixamos a massa levedar 

uma a duas horas. Depois, num forno com o termóstato a 7 ou 8, perto de 250ºC, 

fazemos ferver a água num recipiente a fim de produzir vapor para que o pão fique 

bem macio com a cozedura neste ambiente húmido. Talhamos os pães com uma 

faca no momento de os colocar no forno. Escapa-se gás. Deixamo-los cozer cerca 

de meia hora vigiando regularmente. »  

As crianças podem testar várias receitas e experimentar : «  Quando há apenas 

água, farinha e sal na massa, o pão não cresce e fica plano depois de cozer. E 

depois o sabor não será muito bom ! Mas quando se junta fermento de padeiro, 

que diferença ! »  

Quando cozemos a levedura sozinha antes de introduzir a farinha, a massa não 

cresce : «Certamente, matámos os micróbios aquecendo-os e de repente já não 

podem trabalhar !» 

O fermento de padeiro apresenta-se em pequenos cubos que podemos 

comprar no comércio por um preço baixo. Como a levedura do vinho, este 

fermento transforma os açúcares da farinha em álcool e dióxido de carbono (ou 

gás carbónico). No caso do vinho, o álcool é que é interessante, no caso do pão, é 

o gás, porque é ele que faz crescer a massa. A pequena quantidade de álcool 

produzida evapora-se durante a cozedura. Consumir pão, portanto, não coloca 

nenhum perigo para as crianças, enquanto que beber vinho é totalmente 

desaconselhável, tendo em conta os danos que pode provocar no sistema 

nervoso ! 



Fabricar iogurtes 
Já reparou certamente o pequeno gosto ácido que existe no iogurte, mas que 

não existe no leite. De onde vem ? Fabricamos iogurtes com uma iogurteira, um 

tipo de banho-maria (simplesmente uma tina que contém água e que tem um 

sistema de aquecimento) que mantém a temperatura a cerca de 38ºC. A partir de 

um litro de leite misturado com um iogurte, obtemos oito iogurtes no fim de uma 

meia jornada. Porque é que é importante juntar um iogurte ao leite para fazer 

outros iogurtes ? Simplesmente porque este iogurte traz micróbios (aqui, não são 

as leveduras mas sim as bactérias que intervêm). Estes micróbios vão-se 

desenvolver utilizando o alimento que encontram no leite. Para isso fazem a 

«fermentação láctica» transformando o açúcar do leite num ácido (o ácido láctico). 

A fermentação láctica é diferente da fermentação alcoólica. Cada tipo de micróbio 

realiza um tipo diferente de fermentação. 

Às vezes, quando deixamos o iogurte muito tempo exposto ao ar, acaba por se 

estragar: não o podemos comer porque pode ser perigoso para a saúde… e 

depois o seu sabor é bastante desagradável. Com efeito, existem fermentos 

«úteis», que permitem fabricar alimentos, e fermentos « indesejáveis », que 

tornam os alimentos impróprios para consumo. Tentemos encontrar formas de nos 

protegermos destes.  

 
A conservação dos alimentos e a protecção contra os micróbios indesejáveis  

Podemos iniciar um debate a partir das vivências das crianças. Existem 

condições particulares para conservar os alimentos? Conservam-se todos os 

alimentos da mesma forma?  

 
As crianças observam e depois expressam o seu ponto de vista sobre a 
conservação dos alimentos 

Diferentes alimentos fabricados pelas crianças, mas também alimentos tirados 

da natureza, trazidos de casa ou da cantina da escola (frutos, bolos, etc.) são 

deixados à temperatura ambiente na sala de aula : « Os alimentos mal 

conservados, criam bolor, apodrecem, azedam, passam do prazo de validade, 

desperdiçam-se, estragam-se, têm bactérias, vírus, pêlos e fungos microscópicos, 



podemos fazer estrume, envelhece e cheira mal; é mau para a saúde ! É por isso 

que é preciso prestar atenção quando guardamos alimentos » 1. 

Para conservar os alimentos, devemos tomar precauções. Quais ? As crianças 

formulam hipóteses : « É preciso colocá-los no frio, no frigorífico ou no congelador, 

deixá-los numa lata de conserva, pôr-lhes muito sal, cozê-los com açúcar como a 

compota, etc.» 

As crianças comparam diferentes modos de conservação 
No dia seguinte, certas ideias emitidas pelas crianças são confrontadas com a 

realidade. Diferentes métodos de conservação de diversos alimentos são 

comparados. Dia após dia, os alunos fazem desenhos de observação, tiram 

fotografias e inscrevem a suas observações no caderno de experiências. Deixados 

à temperatura ambiente, conservados no sal, fervidos, embalados ou não, 

fechados num boião, no álcool, congelados, refrigerados, dispostos numa cave a 

carne, o leite ou a pêra não se comportam da mesma forma. Depois de ter 

discutido em pequenos grupos protocolos a pôr em prática, as crianças colocam 

os alimentos em condições novas. A cada dia, as eventuais modificações são 

novamente anotadas cuidadosamente : a forma, a cor, o odor são bem descritos.  

Ao fim de algum tempo, concluímos que os métodos de conservação não são 

todos convenientes para qualquer alimento : « A pêra conserva-se muito tempo à 

temperatura ambiente, enquanto que o leite coalha ! Para conservar eficazmente o 

leite, é preciso fervê-lo, mas isto não chega. É preciso, seguidamente, arrefecê-lo 

rapidamente e conservá-lo em lugar fresco, a cerca de 4 °C» 2  

Os alimentos conservam-se melhor com ou sem ar ? «  As garrafas de leite 

expostas ao ar sofrem alterações : aparece gás e há por vezes também bolores 

que se desenvolvem, ao fim de alguns dias. As garrafas de leite tapadas e 

aquecidas numa panela de pressão não sofrem alterações. O leite fica mais tempo 

intacto.» 

Apoiando-se nas suas experiências e em pesquisas documentais, as crianças 

notam dois parâmetros importantes para conservar um produto à temperatura 

ambiente : aquecimento anterior e ausência de contacto com o ar. 



As crianças procuram as condições em que se desenvolvem os bolores  
Os bolores são fungos que alteram os alimentos e procedem à sua 

decomposição na natureza (por exemplo no solo). Quando um alimento está 

bolorento, raramente se aconselha a comê-lo, salvo em alguns casos específicos, 

tais como os queijos, como o roquefort ou o queijo azul. 

Ao ar, os bolores existem na forma de esporos, um tipo de pequenas cápsulas, 

que se desenvolvem em filamentos, quando encontram boas condições para se 

alimentarem. Quais são as condições para o desenvolvimento do bolor no pão ? 

Os alunos reflectem e sugerem hipóteses : é preciso que o bolor disponha de 

água, precisa de luz, desenvolve-se melhor no frio, etc. Experimentam. Esta 

investigação oferece várias vantagens metodológicas. Nesta altura, as crianças 

aprendem a variar cada um dos vários parâmetros, todos os outros ficam 

constantes. Dispomos de várias caixas de plástico munidas de tampas, nas quais 

colocamos uma fatia de pão : numa primeira experiência, todas as caixas estão 

expostas à luz, à temperatura ambiente, mas algumas contêm muita água, outras 

pouca e as últimas nenhuma (eventualmente juntamos um saco de produto anti-

humidade). As crianças constatam que o pão seco não fica bolorento : os bolores 

precisam de humidade. 

Para testar as necessidades térmicas, por exemplo, algumas das caixas que 

contêm pão são colocadas na obscuridade com a mesma quantidade de água, 

mas outras são colocadas na aula à temperatura ambiente e outras ainda no 

frigorífico. As crianças constatam que os bolores se desenvolvem melhor à 

temperatura amena. 

Segundo o mesmo princípio, podemos colocar as caixas à luz ou na 

obscuridade (num armário da sala de aula por exemplo). As experiências mostram 

que os bolores precisam de humidade e calor para proliferar, mas não de luz.  

Estas experiências sobre os bolores têm como objectivo principal iniciar um 

processo experimental com formulação de hipóteses, proposta de um protocolo 

(dizemos o que vamos fazer para testar a hipótese), realização das experiências 

(colocamos e pegamos) confrontação dos resultados (observamos e desenhamos 

no caderno de ciências), interpretação (dizemos o que percebemos) e conclusão 



(criticamos eventualmente e formulamos novas hipóteses para testar com outras 

manipulações). Sem querer fazer um paralelismo ingénuo entre os trabalhos dos 

cientistas e os das crianças, podemos, no entanto, considerar que tudo o que 

precede pode constituir uma iniciação a uma abordagem de investigador, próxima 

daquela que Louis Pasteur seguiu quando aperfeiçoou a pasteurização.  

 
A pasteurização  

Em algumas etiquetas das embalagens de alguns alimentos que o professor 

pediu para levar para a aula, as crianças lêem a palavra « pasteurizado »: « leite 

pasteurizado », « sumo de fruta pasteurizado». De onde vem este termo ? Que 

significa? 

Os alunos procuram e encontram no dicionário a definição da pasteurização : é 

um procedimento que consiste em aquecer, durante alguns minutos, um líquido a 

temperaturas inferiores a 100ºC e a proceder, em seguida, a um arrefecimento 

rápido. É diferente da esterilização que pode ser feita na panela de pressão, onde 

também aquecemos durante vários minutos mas, neste caso a mais de 100ºC (ver 

mais abaixo). 

Pesquisas sobre os trabalhos de Pasteur 
Os cadernos de Pasteur estão cheios de desenhos de pequenos organismos, 

de esboços, de esquemas de diversos materiais, de comentários. Dão conta de 

inúmeras experiências realizadas sobre cada problema que o investigador 

encontrou. 

As crianças lêem a descrição das descobertas de Pasteur sobre as 

fermentações (encontra-se no CD-ROM), depois discutem – de onde vêm as 

doenças do vinho ? Como podemos impedir estas doenças ? – e redigem as suas 

conclusões. 

A patente sobre a conservação do vinho, feita a 11 de Abril de 1865, veio coroar 

toda uma demonstração experimental rigorosa (comparável, como já vimos, 

mesmo que tenha sido muito mais complicada, com aquela que as crianças 

efectuaram quando estudaram as condições de desenvolvimento dos bolores), 

cujas inúmeras manipulações necessitaram de respeitar condições rígidas de 

higiene. O seu fac-símile é examinado (também na mediateca do CD-ROM).  



Depois de ter evidenciado, graças ao microscópio, a presença de microrganismos 

que vivem no ar – as crianças, e mesmo muitos adultos, imaginam de forma 

incorrecta que os micróbios se geram espontaneamente a partir dos alimentos – 

Pasteur reconheceu que alguns de entre eles produziam as doenças ou as 

alterações espontâneas dos vinhos. Ele descobriu que, aquecendo o vinho a uma 

temperatura compreendida entre os 60 e os 100 °C ao abrigo do ar, estes 

micróbios eram destruídos. Este procedimento impedia qualquer fermentação 

irregular dos vinhos, qualquer que seja a sua natureza, sem prejudicar de forma 

demasiado importante a sua qualidade – de facto, o vinho era aquecido somente o 

necessário, de modo conservar um paladar aceitável. Poderemos, no entanto, 

explicar à turma que o procedimento é mais conveniente para outros alimentos e 

que, para o vinho, só foi utilizado durante um determinado tempo, porque diminuía 

o paladar. 

As aplicações industriais da pasteurização 
Pasteur escreveu isto a propósito do vinho: «Aquecemos em dois dias 650 

hectolitros. A rapidez da operação deve-se aos abastecimentos mais 

consideráveis e rápidos. Estes 650 hectolitros vão partir para os lados ocidentais 

de África (onde, quase sempre, os marinheiros só bebem vinagre) com 50 

hectolitros do mesmo vinho, mas que não foi aquecido. Se a experiência tiver 

sucesso, isto é se os 650 hectolitros chegarem e puderem permanecer sem 

alteração, e os 50 hectolitros se alterarem, e disto não tenho dúvidas fazendo fé 

nas minhas experiências de laboratório, a questão estará resolvida e, no futuro, 

todo o vinho da marinha estará seguro contra as doenças pelo aquecimento 

anterior.» 

Qual é a hipótese de partida de Pasteur ? Que espera encontrar ? Quais serão 

as consequências industriais se a hipótese é validada ? As quantidades indicadas 

são comparáveis às quantidades produzidas actualmente pelos viticultores ?  

O estudo das aplicações industriais da pasteurização pode igualmente ser a 

oportunidade para tirar informações de uma visita ou de um documento, para 

realizar uma pesquisa e um relatório por escrito, oral, por fotografias, um filme ou 

um mural.  



Pasteurizar e conservar o paladar? 
Um sumo de laranja pasteurizado conserva-se durante menos tempo do que 

um sumo de laranja esterilizado. Algumas crianças interrogar-se-ão porque é que 

continuamos a pasteurizar o sumo de laranja quando, ainda por cima, é preciso 

guardar o produto em local fresco. 

Para ter a resposta, basta comparar diferentes sumos de laranja. Os alunos 

organizam testes às cegas, numerando os copos que contêm diferentes sumos de 

laranja. Lavam a boca entre duas degustações e geralmente acham que o sumo 

fresco é melhor que o sumo pasteurizado, e este melhor que o sumo esterilizado 

3… mas nem sempre ! Em geral, quanto menos o aquecemos, menos alteramos a 

composição, e por isso o paladar do alimento. Este teste permite enriquecer o 

vocabulário relativo à descrição das sensações gustativas (doce, ácido, com 

aroma…). 

Conclusão 
Os trabalhos de Pasteur levaram as crianças ao mundo misterioso e fascinante 

dos micróbios. Sabem que os micróbios intervêm no ataque de doenças ? Este 

estudo poderá ser prolongado por uma reflexão e um debate sobre a higiene e a 

saúde, um trabalho que poderá começar por pequenas experiências e prolongar-

se por uma pesquisa e uma visita. Numa leitaria, por exemplo, o leite recebido em 

tanques refrigerados é imediatamente pasteurizado antes de servir para o fabrico 

de outros alimentos. As condições de higiene são rigorosas : desinfecta-se com 

lixívia, esterilizam-se os instrumentos, o pessoal veste batas e toucas. No hospital, 

são observadas as mesmas precauções. 

Em definitivo, estes estudos ajudam a compreender melhor em que consistem 

as práticas correntes tais como a desinfecção, a pasteurização, a esterilização. 

– desinfectar (com a ajuda de produtos químicos) permite destruir micróbios 

patogénicos, ou seja agentes infecciosos. O álcool é um desinfectante 

relativamente medíocre porque não permite destruir todas as bactérias; 

– pasteurizar consiste em aquecer a menos de 100º Celsius e permite a 

destruição de micróbios activos, incluindo os micróbios úteis, mas não a dos 

esporos; 



– esterilizar consiste em matar todos os micróbios e as suas formas de resistência, 

seja com a ajuda de produtos químicos ou raios ionizantes (ultravioleta, raios 

gama), seja aquecendo a mais de 100º Celsius durante vários minutos.  

1 : Excerto dos trabalhos da turma de Sylvie Fremineur, Le Chaumet-Évires. 

2 : Excerto dos trabalhos da Escola Básica de Saint-Germain et Mons. 

3 : Trabalhos da escola de Bergerac. 

 


