
 

 

 

 

Vamos fazer as nossas próprias gomas em forma de esparguete com 

produtos naturais e saudáveis recorrendo a algas. 

 

 

 

 

MATERIAL 

 150 ml de sumo de fruta a gosto; 

 100 ml de água; 

 2g (uma colher de chá cheia) de 
Ágar-Ágar; 

 Seringa; 

 Mangueira/tubo de plástico 

 Caçarola  

 Tina 

 Proveta 

 Prato 

  

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

1. Mistura numa caçarola 10 ml de água, com 2g (uma colher de chá cheia) de Ágar-Ágar e 

150ml de sumo de fruta; 

2. Colocar a caçarola no fogão e deixar ferver a mistura e desliga o fogão; 

3. Deixar arrefecer a mistura durante um curto espaço de tempo; 

4. “Aspira sumo” pela seringa.  

5. Liga/encaixa a mangueira à seringa, espreme o conteúdo da seringa na mangueira 

enchendo o tubo e retira a seringa. 

6. Mergulha o tubo numa tigela de água fria durante algum tempo. 

7. Enche a seringa com água e volta a ligar o tubo à seringa.  

8. Apoia a ponta da mangueira num prato e empurra a água para dentro do tubo. Coloca o 

conteúdo no prato. 

EXPLICAÇÃO 

O Ágar-Ágar é composto por elementos gelatinosos oriundos de tipos específicos de algas. 

Quando está frio, não tem sabor, nem odor e é insolúvel. O Ágar-Ágar é facilmente dissolvido 

em água quente e é o calor no líquido que cria a sua ação gelificante. Quando se permite 

que a solução arrefeça-as moléculas unem-se formando um retículo (espécie de rede), que 

aprisiona a solução líquida e outras moléculas, formando gel. 

No dia-a-dia 

O agar-agar é extraído de algas marinhas e é muito utilizado na indústria alimentícia. Entre 

as suas principais propriedades destacam-se seu alto poder gelificante termo-reversível. O agar-

agar é também utilizado em diversas aplicações em outros setores industriais ex: próteses 

dentárias, moldagem de materiais, emulsões fotográficas e ainda é utilizada para tratamento da 

obesidade. 



 

 

 

RECORDA…. 

 

ESTADO LÍQUIDO: Estado da matéria no qual a distância entre as suas 

moléculas é suficiente para se adequar a qualquer meio, tomando a sua FORMA, 

porém sem alterar o seu VOLUME.   

ESTADO SÓLIDO: Estado da matéria, cujas características são ter VOLUME e 

FORMA definidos, isto é, a matéria resiste à DEFORMAÇÃO.   

SOLUTO: Substância que pode ser dissolvida.   

SOLVENTE: Substância que dissolve. 

MISTURA HOMOGÉNEA: Mistura em que, no final do processo, não é possível 

distinguir as diferentes substâncias que foram misturadas.  

MISTURA HETEROGÉNEA: Mistura em que, no final do processo é possível 

distinguir as diferentes substâncias que foram misturadas. 

 

 

CONCLUSÃO: 

Preenche os espaços em branco com os termos corretos. 

 

LÍQUIDO      SÓLIDO      DISSOLVE      HOMOGÉNEA      SOLUTO      SOLVENTE 

 

A água ______________ o agar-agar formando uma mistura 

________________. A água é o _________________ e o agar-agar é o 

__________________. 

Quando colocamos os tubos na água fria a mistura que estava no estado 

______________ vai passar ao estado ________________. 

 


