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Roteiro aula prática disciplina bioquímica de alimentos – aula 02 

Aula prática diferenças nas quantidades de água dos alimentos de acordo 

com a preparação. 

Objetivo da atividade 

Identificar as diferentes quantidades de água dos alimentos de acordo com as 

preparações. 

Cálculo  

Perda/ganho de peso = Peso alimento pronto para consumo - Peso 

alimento cru  

% Umidade = Diferença de peso (alimento pronto – alimento cru) ÷ peso 

alimento cru x 100 

Grupo 01.  Carne e derivados  

Alimento Quantidade 

de água % 

Peso cru (g) Peso pronto (g) 

Ovos mexidos (utilizar 03 

unidades de ovos) 

   

Ovo frito (03 unidades)    

Omelete de queijo (03 

unidades) 

   

Filé frango assado (200 g)    

 Filé frango frito     

1.Pesar o alimento cru; 

2. Pesar o alimento depois de pronto; 

3. Identificar a quantidade de água de cada preparação utilizando a fórmula; 

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



Grupo 02. Verduras e legumes 

Alimento Quantidade 

de água (%) 

do alimento 

cru 

Quantidade de 

água (%) do 

alimento 

pronto 

Peso cru 

(g) 

Peso pronto 

(g) 

Couve manteiga 

picada crua e refogada 

(1 maço) 

    

Abobrinha italiana crua 

e refogada 

 (2 unidades) 

    

Batata inglesa crua e 

cozida 

(2 unidades) 

    

Batata frita palito 

congelada crua e 

congelada 

(1 pacote) 

    

Cenoura crua e cozida 

(2 unidades) 

    

1.Pesar o alimento cru; 

2.Pesar o alimento depois de pronto; 

3.Identificar a quantidade de água de cada preparação utilizando a fórmula; 

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

 

 

 

 

 

 



Grupo 03.  Carboidratos 

Alimento  Quantidade de 

água (%) do 

alimento cru 

Quantidade 

de água (%) 

do alimento 

pronto 

Peso cru 

(g) 

Peso pronto 

(g) 

Arroz cru e cozido  

(200 g) 

    

Macarrão cru e cozido 

(1/2 pacote) 

    

Pão de trigo integral cru 

e tostado (1/2 pacote) 

    

Milho de pipoca cru e 

milho pronto (pipoca) 

(1 pacote) 

    

1. Pesar o alimento cru; 

2. Pesar o alimento depois de pronto; 

3. Identificar a quantidade de água de cada preparação utilizando a fórmula; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grupo 04. Fruta 

Alimento Quantidade de 

água (%) do 

alimento cru 

Quantidade de 

água (%) do 

alimento pronto 

Peso cru 

(g) 

Peso 

pronto 

(g) 

Banana nanica crua 

e assada 

(2 unidades) 

    

Suco de manga com 

polpa congelada 

(2 unidades) 

    

Laranja baía e suco 

da laranja baía  

 (6 unidades) 

    

Goiaba vermelha 

com casca crua  

(1 unidade) e 

goiabada  

    

1. Pesar o alimento cru; 

2. Pesar o alimento depois de pronto; 

3. Identificar a quantidade de água de cada preparação utilizando a fórmula; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grupo 05.  Leguminosas 

Alimento  Quantidade 

de água (%) 

do alimento 

cru 

Quantidade 

de água (%) 

do alimento 

pronto 

Peso 

cru (g) 

Peso 

pronto (g) 

Feijão cru e cozido 

(200 gramas) 

    

Soja crua e cozida 

(100 gramas) 

    

Lentilha crua e 

cozida 

(100 gramas) 

    

1. Pesar o alimento cru; 

2. Pesar o alimento depois de pronto; 

3. Identificar a quantidade de água de cada preparação utilizando a fórmula; 

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

Grupo 06. Carnes  

Alimento  Quantidade 

de água (%) 

alimento cru 

Quantidade de 

água (%) 

alimento pronto 

Peso cru 

(g) 

Peso 

pronto (g) 

Carne moída crua e 

refogada  

(200 g) 

    

Bife contra filé cru e 

grelhado  

(150 gramas) 

    

1. Pesar o alimento cru; 

2. Pesar o alimento depois de pronto; 

3. Identificar a quantidade de água de cada preparação utilizando a fórmula; 

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


