
A Pele como uma Barreira 

 

Problema: Como a pele age como uma barreira para patógenos? 

Materiais 

4 saquinhos ziploc 

4 maçãs maduras 

Uma maçã podre 

Cotonetes 

Canetinha 

Papel toalha 

Palito de dente 

Álcool etílico 

Procedimento 

1.Leia todo o procedimento antes de começar o experimento. Escreva uma hipótese 

no seu caderno com relação às mudanças que você espera ver nas maçãs. No caderno, 

desenhe uma tabela com cinco colunas (data, saquinho 1, saquinho 2, saquinho 3 e 

saquinho 4) e sete linhas para anotar suas observações. 

2.Numere os saquinhos de 1 a 4. 

3.Lave suas mãos com sabonete e água. Então, lave as quatro maçãs frescas e seque-as 

cuidadosamente com papel toalha. Coloque uma maçã no saquinho 1 e feche seu 

fecho. 

4.Fure a maçã podre com um palito de dente e retire o palito. De leve, passe a ponta 

do palito em uma segunda maçã fresca,cuidando para não ultrapassar a casca.  

5.Repita o passo 4 mais três vezes na mesma maçã, cuidando para não penetrar na 

fruta. Coloque a maçã no saquinho 2 e sele-o. 

6.Insira o palito na maçã podre e retire-o. Use o palito para fazer um longo arranhão 

na casca da terceira maçã. Dessa vez, certifique-se que você perfurou a casca com o 

palito. Repita esse ação mais três vezes na maçã, fazendo arranhões adicionais na 

fruta. Coloque a maçã dentro do saquinho 3 e sele-o. 



7.Repita o passo 6 com a quarta maçã. Porém, antes de colocar a mação no saquinho 

4, mergulhe o cotonete no álcool e passe nos arranhões da maçã. Aí sim, sele a maçã 

no saquinho.  

8.Guarde os saquinhos em um lugar aquecido e escuro. Lave suas mãos com bastante 

sabonete e água. 

9.Durante uma semana, todo dia remova as maçãs do seu lugar e observe-as sem abrir 

o saquinho. Anote suas observações e coloque as maçãs de volta. 

10. Ao final do experimento, jogue no lixo os saquinhos conforme instruído pelo seu 

professor. 

Análise(Responda no caderno) 

1.Nesse experimento, que condições do corpo humano as maçãs tentam simular? 

2.Qual o propósito da maçã 1 nesse experimento? 

3.Qual o propósito da maçã podre nesse experimento? 

4.Escreva um parágrafo explicando como essa investigação mostra porque devemos 

limpar e cobrir com curativos os cortes e arranhões rotineiros que sofremos. 
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