
Testando a Presença de Macromoléculas 

Objetivo: Usar testes simples para detectar a presença de proteínas, lipídios e carboidratos em amostras 

de comida. 

Introdução 

Quase todas as comidas que comemos são feitas de moléculas orgânicas. Existem quatro tipos dessas 

moléculas: lipídios, proteínas, carboidratos e ácidos nucleicos. Todas as moléculas orgânicas são formadas 

por vários elementos: carbono, oxigênio e também nitrogênio e enxofre. 

Materiais 

-Várias amostras de comida 

-Tubos de ensaio e estantes 

-Papel vegetal 

-Indicadores: Solução de Sulfato de Cobre e Hidróxido de Sódio e Tintura de Iodo. 

Segurança: Seja cuidadoso quando lidar com compostos químicos, as soluções mancham a pele e roupas, 

use luvas todo o tempo. A solução de sulfato de cobre possui uma base que é corrosiva, manuseie-a com 

cuidado. Nunca prove nada a não ser que as instruções permitam. 

O que são indicadores? Um indicador é uma substância que muda de cor na presença de um tipo de 

molécula específica. 

Previsões 

1.Preencha a tabela abaixo baseado no seu conhecimento prévio. 

Amostra de Comida 

Você espe a ue essa co ida co te ha… 

Glicose? Amido? Proteína? Lipídio? 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

Procedimento 

Estação das Proteínas 



1.Coloque uma pequena porção de uma amostra de comida no fundo de um tubo de ensaio. Repita o 

processo com outra amostra. Prepare um tubo de ensaio controle com um pouco de água. 

2.Adicione, com a pipeta, 2ml da Solução de Sulfato de Cobre e Hidróxido de Sódio em cada tubo de 

ensaio. 

3.Observe e anote qualquer mudança na cor. 

4.Lave todos os tubos (não coloque sólidos na pia!). 

Estação dos Carboidratos 

1.Coloque uma pequena porção de uma amostra de comida no fundo de um tubo de ensaio. Repita o 

processo com outra amostra. Prepare um tubo de ensaio controle com um pouco de água. 

2.Adicione 5 gotas da solução de Iodo em cada tubo de ensaio. 

3.Observe e anote qualquer mudança na cor. 

4.Lave todos os tubos (não coloque sólidos na pia!). 

Estação dos Lipídios 

1.Esfregue,separadamente, um pouco de duas amostras em um pedaço de papel vegetal. Faça o mesmo 

com um pouco de água como controle. 

2.Retire com um papel toalha qualquer excesso de sólido. Aguarde até o papel parecer seco (10-15min). 

3.Com o papel seco, gorduras irão deixar manchas translúcidas no papel. É mais fácil visualizar com o papel 

contra uma fonte de luz. 

Resultados 

Amostra 

Testes dos Carboidratos Teste das Proteínas 
Teste dos 

Lipídios 

Presença de 
Glicose (sim 

ou não) 

Teste com o 
Iodo (cor) 

Presença 
de 

Amido 
(sim ou 

não) 

Teste com 
o Biureto 

(cor) 

Presença 
de 

Proteína 

Presença 
de Lipídio 

Controle (água)       

       

       

       

       

       

       

 



Análise 

1.O seu experimento para a glicose indicou a presença da substância no amido? Isso significa que não há 

glicose no amido? Justifique. 

 

 

 

 

2.Por que é importante sempre ter um teste controle? 

 

 

 

 

3.Nesse experimento nós... 

 

 

 

 

 

 

 

4.Nossos resultados mostraram... 
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