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Roteiro aula prática disciplina bioquímica de alimentos 

Aula prática identificação da quantidade de água em alimentos 

Objetivo da atividade 

Identificar as diferentes quantidades de água dos alimentos. 

 

GRUPO 01. Frutas 

Alimento Quantidade de 

água % 

Laranja baía crua  

Mamão formosa cru  

Maça argentina crua  

Manga Haden crua  

Banana nanica crua  

1. Identificar a quantidade de água de cada fruta conforme a tabela taco; 

2. Separar as frutas conforme a quantidade de água (da maior quantidade 

para a menor quantidade); 

3. Desafios:  

4. O suco de laranja tem maior quantidade de água quando comparada 

com a laranja crua?  

5. A polpa de manga congelada tem maior quantidade de água quando 

comparada com a manga crua? 

6. A banana assada tem maior quantidade de água quando comparada 

com a banana crua? 

7. Realizar relatório em grupo para entrega no final da aula. 



GRUPO 02. Verduras e legumes 

Alimento Quantidade de 

água % 

Alface crespa crua  

Tomate salada cru  

Couve manteiga  

Abobrinha italiana crua  

Cenoura crua  

 

1. Identificar a quantidade de água de cada verdura e legume conforme a 

tabela taco; 

2. Separar as verduras e legumes conforme a quantidade de água (da 

maior quantidade para a menor quantidade); 

3. Desafios:  

4. A couve manteiga crua tem mais água quando comparada com a couve 

refogada?  

5. A abobrinha salteada tem mais água que a abobrinha crua 

6. A cenoura crua tem mais água que a cenoura cozida? 

7. Realizar relatório em grupo para entrega no final da aula. 

Grupo 03.  Carnes e derivados 

Alimento  Quantidade de 

água % 

Peixe (pintado cru)  

Frango (coxa com pele 

crua) 

 

Carne bovina (hambúrguer 

bovino cru) 

 

Ovo de galinha cru  

 



1. Identificar a quantidade de água dos diferentes tipos de carnes conforme a 

tabela taco; 

2. Separar as carnes conforme a quantidade de água (da maior quantidade 

para a menor quantidade); 

3. Desafios:  

4. O pintado cru tem maior quantidade de água que o pintado grelhado? 

5. Qual preparação possui a maior quantidade de água no frango. A coxa com 

pele assada ou a coxa com pele cozida. Explique sua resposta. 

6. Qual preparação possui a maior quantidade de água o hambúrguer frito ou 

grelhado? 

7. Realizar relatório em grupo para entrega no final da aula. 

 

Grupo 04. Grãos 

Alimento Quantidade de 

água % 

Arroz tipo 1 cru  

Feijão carioca cozido  

Milho verde enlatado  

Lentilha crua  

Ervilha enlatada  

 

1. Identificar a quantidade de água dos diferentes tipos de grão conforme a 

tabela taco; 

2. Separar os grãos conforme a quantidade de água (da maior quantidade 

para a menor quantidade); 

3. Desafios:  

4. O arroz cozido perde ou ganha água? Explique sua resposta. 

5. O feijão cru tem mais água que o feijão cozido? Explique sua resposta. 

6. Realizar relatório em grupo para entrega no final da aula. 

 



Grupo 05. Nozes e sementes 

Alimento Quantidade de 

água % 

Castanha de caju 

(torrada e salgada) 

 

Gergelim semente  

Linhaça (semente)  

Noz (crua)  

 

1. Identificar a quantidade de água dos diferentes tipos de nozes e 

sementes conforme a tabela taco; 

2. Separar as nozes e sementes conforme a quantidade de água (da maior 

quantidade para a menor quantidade); 

Desafios:  

3. O castanha de caju torrada tem menos água que a castanha de caju 

crua? 

Grupo 06. Leite e derivados 

Alimento Quantidade de 

água % 

Iogurte natural  

Leite condensado  

Queijo minas frescal  

Queijo mozarela  

 

1. Identificar a quantidade de água dos diferentes tipos de leites e derivados 

conforme a tabela taco; 

2. Separar as os leite e derivados conforme a quantidade de água (da maior 

quantidade para a menor quantidade); 

Desafios: 

3. O leite condensado tem menos água que o leite integral cru? 



4. O queijo minas frescal possui mais água que o queijo mozarela? Por 

quê? 

 


