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Prefácio
Cora Coralina dizia que o que vale na vida não é o ponto de partida e sim a
caminhada. “Caminhando e semeando, no fim terás o que colher”. Esta frase resume
a trajetória do Prof. Dr. Marcelo Francisco Pompelli, saído do Oeste do Estado
de Santa Catarina em busca de conhecimento, depois de concluído seu curso de
graduação. Sua inquietação o levou ao meu laboratório, onde concluiu seu mestrado.
Sua determinação o levou ao doutorado e o pós-doutorado e sua vocação o levou
para seu objetivo final: a carreira universitária, aliando a docência e a pesquisa.
Originário de uma região de pequena agricultura familiar soube aliar em sua nova
casa, o Departamento de Botânica da Universidade Federal de Pernambuco, a
necessidade de ampliar o conhecimento sobre a Ecofisiologia de Plantas de Climas
Áridos e Semiáridos com as implicações e aplicações práticas deste conhecimento.
Para além de sua excelente produção científica publicada em periódicos, o Prof. Dr. Marcelo Francisco Pompelli, juntamente com seus colaboradores nos brindam com a presente obra que preenche uma reconhecida e recorrente lacuna na vasta área da Biologia Vegetal: exequíveis e
simplificados protocolos de aulas práticas para disciplinas das áreas de Fisiologia Vegetal, Ecologia Química, Biotecnologia, Morfologia e Anatomia Vegetal.
Idealizado e formatado no conceito de e-book, Práticas Laboratoriais
em Biologia Vegetal, reúne uma expressiva e qualificada equipe de
colaboradores de várias Universidades e Institutos de Pesquisa para apresentar
e descrever em linguagem acessível e objetiva 49 protocolos de aulas
práticas de Biologia Vegetal. Cabe aqui um destaque para a opção inovadora e
generosa associada ao formato e-book, o que significa que o mesmo estará disponível
gratuitamente para download. Adicionalmente é disponibilizada uma plataforma on line
(www.biologiavegetal.com) possibilitando um ambiente interativo entre os autores e os leitores.
Chama a atenção nos diferentes protocolos de aulas práticas a objetividade e a busca pela simplificação, uma vez que a realidade da maior parte dos laboratórios das Universidades Brasileiras é a reduzida disponibilidade de equipamentos caros e sofisticados. Afinal, já dizia Albert Einstein
que “tudo deve ser feito da maneira mais simples possível, mas não de forma mais simples que a necessária.” A presente obra é um exemplo cabal disto.
Florianópolis, SC
Miguel Pedro Guerra
Prof. Titular do Centro de Ciências Agrárias
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC.
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Apresentação
Os grandes avanços da ciência, especialmente no campo da biologia
vegetal, sempre ocorreram após a descoberta de novas tecnologias e o
desenvolvimento de novos instrumentos e metodologias de investigação.
Boa parte destas investigações surgiram de mentes pensantes que, ainda
na graduação, mostravam certa dedicação e interesse pelas áreas experimentais. São estas ideias que pretendemos incentivar com a publicação
desse livro; as ideias de experimentações e investigações científicas e acadêmicas como complemento às atividades em sala de aula.
As disciplinas ligadas à biologia vegetal, como outras tantas nas ciências biológicas demandam muita dedicação e atitudes por parte do professor e do aluno. Um aluno dedicado e uma aula bem instrumentada e
organizada são fundamentais para proporcionar um aprendizado de qualidade. Entretanto, para que o ensino seja considerado eficiente, deve haver
uma harmonia entre a parte teórica, apresentada em sala de aula e a parte
prática, desenvolvida no laboratório ou num espaço não formal de ensino (praça, jardim instrumental, biblioteca, etc.). Acreditamos que a aula
teórica é de suma importância, mas são nas aulas práticas que o aluno
tem a oportunidade de vivenciar o conteúdo na prática. Acreditamos que
só assim, de forma integrada, entre o teórico e o prático, que se constrói
um conhecimento científico harmônico e de qualidade, pois a essência
da atividade experimental é permitir aos alunos alcançarem uma maior
autonomia intelectual. Deve-se destacar que as aulas práticas no ensino
da biologia vegetal têm as funções de despertar e manter o interesse dos
alunos, envolver os estudantes em investigações científicas, desenvolver
habilidades e capacidade de resolver problemas e compreender conceitos
básicos e, além de tudo, integrar mentes pensantes na resolução de um
problema.
É dentro desse prisma que o projeto deste livro surgiu. A grande maioria das práticas que são descritas neste livro são práticas corriqueiramente
desenvolvidas nas disciplinas de Fisiologia Vegetal, Ecologia Química,
Biotecnologia, Morfologia e Anatomia Vegetal, bem como na disciplina
de Ferramentas Lúdicas para o Ensino de Botânica. Esperamos que esse
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livro sirva aos seus propósitos e que possamos contribuir pelo menos um
pouco para a formação de qualidade do ensino de biologia vegetal dentro
da Universidade Federal de Pernambuco, bem como servir de material
de apoio para diversos estudantes e professores de Fisiologia e Biologia
Vegetal nas mais diversas regiões do Brasil.
Esse livro contempla uma proposta inovadora por trazer um material
de qualidade a custo zero. Isso é devido ao fato de que a versão e-book do
livro estar disponível para download gratuitamente, através da web
www.biologiavegetal.com. Ademais, o livro Práticas Laboratoriais em
Biologia Vegetal contará com uma versão on line, onde protocolos comentados, textos explicativos, resultados previstos e discussões em geral
estarão disponíveis. Com isso abre-se um canal de comunicação direta
entre os autores dessa obra e a comunidade científica, o que deve aproximar ainda mais o aluno das ferramentas inovadoras e técnicas de ensino
avançadas. Isso tudo deve tornar esse livro como parte fundamental do
curso de Ciências Biológicas de forma que não se possa mais dissociar
teoria da prática.
O autor
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Recomendações para as
práticas
O Laboratório Didático de Morfologia e Fisiologia Vegetal, atualmente coordenado pelo Prof. Dr. Marcelo Francisco Pompelli, é um laboratório que, a exemplo
de outros laboratórios didáticos, demanda certa organização para seu bom funcionamento. É recomendado que os alunos frequentem o laboratório portando a bata/
jaleco, o material recomendado para as aulas práticas e esse manual didático de
aulas práticas. A ausência de um dos materiais acima será considerada falta, essencialmente se vier atrelada a falta de organização pessoal e instrumental.
Para cada uma das práticas, foram traçados objetivos específicos, com metas a
serem cumpridas e resultados esperados; então, recomenda-se que os alunos leiam
atentamente os protocolos antes de executá-los. Os experimentos são, em geral,
realizados em grupos, portanto, a divisão equitativa das tarefas faz parte do bom
funcionamento das práticas.
Ao final de cada uma das práticas são apresentadas algumas perguntas rápidas
que servem para que o aluno elabore o seu manual de leitura dinâmica ou estudo
dirigido. Em geral, estas perguntas não são cobradas como relatórios ou como pontos para a nota básica, mas são de fundamental importância para o aprendizado e
fixação dos conteúdos ministrados. Para tanto, recomenda-se que os alunos tomem
nota de todos os procedimentos em sala de aula, inclusive as possíveis modificações propostas no momento das execuções, os resultados e as possíveis explicações
apresentadas pelo professor e pelos monitores. Tais informações serão fundamentais para àquele aluno que queira aprofundar seus conhecimentos. No decorrer nas
aulas, é provável que dúvidas surjam; recomenda-se, então, que estas dúvidas sejam
sanadas com o professor ou mesmo com os monitores da disciplina antes do findar
da mesma, ou então na aula subsequente. Caso deseje, o aluno também pode fazer
uso da seção fale com o autor, diretamente no site (www.biologiavegetal.com), coligado à esta proposta de ensino.
Ademais, recomenda-se que ao final de cada prática, os alunos deixem as
bancadas limpas e organizadas, bem como todo o material utilizado limpo.
Para melhorar a fluência das aulas práticas, é indispensável que os alunos adquiram os seguintes materiais e os tragam em todas as aulas práticas:
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1 caderno de laboratório onde serão anotados os resultados das práticas;
1 estilete de ponta reta;
1 pinça;
1 régua de plástico de 30 cm ou mais;
1 paquímetro pequeno (equipamento que pode ser adquirido em conjunto
no grupo);
1 caixa de lâmina de barbear tipo “Gillete” ou bisturi de ponta curva;
1 caneta para marcação permanente em vidro;
1 lápis preto;
1 calculadora de bolso ou científica
1 borracha branca macia.
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1 RELAÇÕES HÍDRICAS
Capítulo

Werner Camargos Antunes
Marcelo Francisco Pompelli
A água é o recurso mais importante e também o mais limitante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Ela influencia na distribuição da vegetação
sobre a superfície terrestre e na produtividade agrícola. A água é de fundamental
importância no crescimento e desenvolvimento vegetal estando envolvida numa
diversidade de funções fisiológicas e ecológicas tais como as trocas gasosas, no
alongamento celular, no movimento de nutrientes, no metabolismo fotossintético,
na translocação de solutos, na distribuição de fitorreguladores, na locomoção dos
gametas no tubo polínico para a fecundação, e entre outras atuando como solvente
universal.
As plantas absorvem a água do solo e a transportam para os diversos tecidos
por diferença de potencial hídrico podendo o movimento da água ocorrer através
de fluxo de massa, difusão ou osmose. Todos esses processos são influenciados por
fatores endógenos e exógenos e afetam diretamente a homeostase da planta e, consequentemente, seu desenvolvimento. Desse modo, o estudo das relações hídricas é
de fundamental importância para a Fisiologia Vegetal. Nessa seção iremos abordar
alguns conceitos biológicos e termodinâmicos que vão nos ajudar a entender como
se dá o movimento da água na planta, e as relações entre os componentes do sistema
solo-planta-atmosfera que norteiam os princípios de potencial hídrico.
Esse capítulo é composto por seis diferentes práticas com o objetivo central de
apresentar ao aluno noções básicas de relações hídricas nas plantas e sua importância ecofisiológica.
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AULA PRÁTICA 1
TRANSPIRAÇÃO E CRESCIMENTO DE PLANTAS
Introdução
A água é considerada o recurso natural (ambiental) consumido em maior quantidade pelas plantas. A transpiração é o fenômeno natural de perda de água, na forma
de vapor, especialmente nas folhas e tem uma grande função fisiológica como um
importante mecanismo de regulação térmica da folha, permitindo o seu resfriamento
por meio da perda de calor latente pela evaporação da água. É também por meio da
transpiração que é gerada a força motriz que permite o transporte de água (seiva)
no xilema por meio dos mecanismos tenso-coeso-transpiratórios. O vapor de água
é perdido quase que exclusivamente via estomática. A adequada disponibilidade
de água é necessária para manter os estômatos mais abertos e assim permitir o
influxo de CO2 para a fotossíntese. Desse modo, o fluxo de vapor está em sentido
contrário ao do CO2. Mantendo os estômatos mais abertos, permitiria maiores taxas
fotossintéticas ao passo que estaria atrelada ao maior consumo de água pela planta.
Os estômatos de plantas com metabolismo fotossintético do tipo C3, tipicamente se
abrem pela manhã, permanecendo mais abertos até o meio da manhã, e, em torno
do meio dia já começam a se fechar, mantendo baixa abertura estomática à tarde e
fechados à noite. Sob seca, o rítmo de abertura e fechamento estomático é similar,
porém os estômatos abrem-se menos e se fecham mais precocemente na manhã.
Desse modo a planta economizaria água, mas teria como consequência diminuição
das taxas fotossintéticas.
Essa aula tem por objetivo mostrar como ocorre a relação entre transpiração
e fotossíntese das plantas, no qual poderia ser facilmente visualizado por meio
do controle da irrigação das plantas e observação do seu crescimento (uma
consequência da atividade fotossintética). Além disso, essa prática possibilita aos
estudantes a visualização dessa relação para os diferentes grupos de plantas tanto em
condições irrigadas como em condições de seca. Em condições típicas de ambientes
semiáridos ou mesmo áridos é comum que as plantas experimentem longos períodos
de falta de chuvas durante a estação seca e isso tem consequências importantes
sobre o crescimento e produtividade das plantas, como veremos ao montar os
experimentos de aula prática. Trata-se de uma prática integrada aos objetivos da
disciplina de Fisiologia Vegetal, tanto para alunos de biologia ou agronomia, pois
une conceitos importantes sobre os mecanismos de transpiração e crescimento de
plantas aliado à regulação da abertura estomática.
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Objetivos específicos desta prática
Reforçar o conceito de transpiração;
Ampliar o conhecimento sobre os mecanismos que regulam a abertura estomática nas plantas;
Reforçar o conhecimento sobre os mecanismos que regulam o fluxo de CO2
para a fotossíntese;
Reforçar o conceito que o CO2 é frequentemente limitante à fotossíntese;
Demonstrar que o crescimento de uma planta C3 é proporcional à disponibilidade de água;
Demonstrar estratégias fisiológicas adaptativas associadas a sobrevivência em
ambientes muito secos típicos de plantas de metabolismo ácido das crassuláceas.
Materiais utilizados
• Vasos contendo aproximadamente 1 kg de solo e uma planta de
feijão e com folhas unifolioladas completamente expandidas por vaso
(no mínimo 12 vasos)
• Vasos contendo aproximadamente 1 kg de solo e sem plantas (no mínimo 4)
• Vasos contendo uma planta cactácea por vaso. As plantas, bem como os
vasos devem ter tamanhos similares (no mínimo 4 vasos)
• Água para irrigação
• Balança
• Câmera fotográfica
Tratamentos sugeridos
•
•
•
•

Plantas irrigadas diariamente;
Plantas irrigadas a cada 3 dias;
Plantas irrigadas uma vez por semana;
Plantas sem irrigação complementar.

Procedimentos
O professor ou o técnico deverá preparar com alguns dias de antecedência o
enchimento dos vasos com quantidade similar de solo agricultável ou substrato
para cultivo de plantas. Em alguns deles deverão fazer a semeadura do feijão,
irrigar e aguardar alguns dias para germinação e crescimento das plântulas até o
estágio de folhas unifolioladas completamente expandidas. Alguns vasos deverão
ser preenchidos com solo, porém mantidos sem plantas, mas também devem ser
irrigados. De posse dos vasos com as plantas, os alunos então deverão fotografá-las
e medir a altura máxima das plantas. Os vasos, contendo plantas de feijão, a cactácea
e o vaso sem planta deverão ser irrigados até a saturação do solo, i.e., até que água
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percole no fundo dos vasos. Um grupo de plantas de feijão (pelo menos três) e uma
cactácea deverão ser irrigadas diariamente, outro grupo de plantas com irrigação a
cada 3 dias, um terceiro grupo com irrigação semanal, e, por fim um quarto grupo que não será irrigado. Cada grupo experimental deverá ter o próprio vaso sem
planta. Após 21 dias, os alunos deverão anotar e comparar os resultados. Sugere-se,
a cada três dias os alunos fotografarem as plantas e posteriormente montem uma
sequência temporal das imagens.
Considerações finais
Após a execução da prática, espera-se a visualização do crescimento das plantas
e sua associação com o consumo de água pela mesma. Ainda, com o uso de um vaso
contendo solo, mas sem planta, é possível inferir sobre a perda de água direta pela
evaporação do solo. Por meio da experimentação de grupos diferentes de plantas,
os alunos poderão perceber que as plantas são muito diferentes quanto a sua capacidade de resistir à seca. Essa prática possibilita ao professor meios de reforçar
a influência da disponibilidade de água no solo sobre o crescimento das plantas e
sobre os mecanismos estomáticos influenciados sobre a seca. Permite ainda discutir
sobre as estratégias evolutivas associadas às cactáceas para sobreviver em ambientes áridos, bem como as estratégias de economia hídrica das plantas.

Estudo dirigido
Ao final do experimento o aluno terá condições de encaminhar seu estudo dirigido por meio dos seguintes direcionamentos:
1) Quais são os mecanismos associados à uma diminuição do crescimento das
plantas sob seca?
2) Quais são as estratégias evolutivas de sobrevivência das cactáceas sob
seca que não são encontradas nas plantas de feijão as quais podem morrer se forem
desidratadas?
3) O que acontece com as taxas fotossintéticas das plantas de feijão à medida
que se reduz a frequência de irrigação? Discuta no contexto estomático.
4) Como a seca pode reduzir as taxas de transpiração de uma planta?
5) Questão para pesquisar em grupo na biblioteca: Quais são as alterações
ecofisiológicas apresentadas numa planta sob seca? Discuta em termos de
abaixamento do Ψw, crescimento celular, fase carboxilativa da fotossíntese, fase
fotoquímica da fotossíntese, alterações no metabolismo do carbono, influência
sobre os órgãos-fonte e órgãos-dreno, variações hormonais na planta, entre outros.
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AULA PRÁTICA 2
ÁGUA NA CÉLULA VEGETAL E DETERMINAÇÃO
DO POTENCIAL OSMÓTICO PELO MÉTODO DE
SCHARDAKOW
Introdução
Na maioria dos processos fisiológicos nos vegetais, o conhecimento do grau
de saturação hídrica das células é de suma importância, mas estas nem sempre se
encontram inteiramente saturadas, o que acarreta a formação de forças motoras para
o fluxo de água através de tecidos ou órgãos da planta.
Diversas relações têm sido apresentadas entre o estado hídrico de uma célula
ou tecido e a energia livre da água. Esta energia é afetada por diversos fatores
físicos e químicos ou meramente mecânicos. A concentração de solutos no vacúolo
determina o potencial osmótico (Ys), enquanto a pressão hidrostática, condicionada
pela parede celular, determina o potencial de pressão (Yp). O potencial mátrico ou
matricial (Ym) é afetado pela quantidade de colóides ou de estruturas micelares da
parede celular. Todos esses elementos compõem o potencial hídrico total (Yw) da
célula ou tecido, que, em última instância, significa dizer que sua capacidade de
ganhar ou perder água está sob estas condições físico-químicas.
A mensuração da atividade metabólica de um tecido vegetal é afetada pelo status
energético da água nos seus tecidos. Devido a isso, e levando-se em consideração
que as moléculas de água se movem através de um gradiente de potencial osmótico,
torna-se importante a determinação do status energético da água nos diferentes
tecidos vegetais ou mesmo em determinados pontos da planta. O status energético
das moléculas de água, nas células vegetais, e nos tecidos foi expresso, durante
muitos anos, pelo déficit de pressão de difusão, termo que atualmente já caiu em
desuso. A maneira atualmente correta de expressar o potencial químico da água é
dada pelo potencial osmótico (Ys).
O potencial químico da água pode ser determinado mais acuradamente pela
medição do ponto de equilíbrio do vapor de água. Outros métodos têm sido descritos
para a estimação do potencial osmótico de um tecido vegetal, porém em todos
eles há dificuldades que tornam os métodos pouco atrativos, fato que muitas vezes
envolve um controle preciso da temperatura do sistema, o que dificulta e muito as
medições.
Schardakow (ver KNIPLING, 1967) desenvolveu um método fácil e prático
para determinação do potencial osmótico de um tecido vegetal. O método se
baseia na facilidade de se medir o potencial osmótico de uma solução pela
mensuração das mudanças específicas na densidade de uma solução. Este método
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elimina a necessidade de grandes equipamentos ou mesmo controle preciso
da temperatura do sistema. Como todo método tem suas limitações, quando
se pretende uma análise rápida, a técnica de Schardakow se torna muito útil.
Objetivo específico desta prática
Determinar o potencial osmótico de um tecido foliar pelo método densimétrico
proposto por Schardakow.
Materiais utilizados
•
•
•
•
•
•
•

soluções de sacarose de 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 mM
tubos de ensaio grandes
tubos de ensaio pequenos
cristais de azul de metileno
pipetas de ponta capilar (pipeta Pasteur)
material comum de laboratório, descrito no início deste caderno
folhas de Tradescantia sp. ou Coleos blumei

Procedimentos
Prepare 1 L de uma solução de sacarose a 1 molar, pesando 342 g e dissolvendo
os cristais, primeiramente em 500 mL de água e depois completando para 1 L. Em
seguida dilua a solução, recém preparada, na seguinte bateria de concentrações: 100,
150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 mM. Para tanto utilize a fórmula M1 x V1
= M2 x M2, onde M1 é a concentração da solução inicial (1 M), V1 é o volume que
você precisa pipetar da solução inicial para obter a concentração desejada, M2 é a
concentração desejada e V2 o volume de solução a ser preparada, no nosso caso 10
mL de cada concentração. Veja o exemplo a seguir.

M1 x V1= M2 x V2
1 M x V1=0,1 M x 10 mL
V1= 1 ⇒ V1=1 mL ,ou seja,utilize 1 mL da solução inicial mais 9 mL de
1
água destilada para a concetração de 100 mM

Coloque cerca de 2 mL de cada uma das soluções de sacarose 100, 150, 200
... 500 mM, em tubos de ensaio grandes e a mesma série paralela de soluções em
tubos de ensaio pequenos.
Do material vegetal indicado, tome pequenos fragmentos (cortados com lâmina
de barbear ou tesoura) e coloque-os em cada um dos tubos de ensaio grandes até
nivelar os 2 mL das soluções de sacarose.
Após 1 hora, coloque um pequeno cristal de azul de metileno em cada tubo grande
e agite, a fim de colorir as soluções que estavam em contato com os fragmentos.
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Com o auxílio de uma pipeta de ponta capilar, recolha um pouco de cada solução
colorida e solte, lentamente, uma gota no meio da solução de igual concentração que
permaneceu sem fragmentos nos tubos de ensaio pequenos.
Observe, contra uma fonte de iluminação, se a gota se desloca para cima, para
baixo ou permanece mais ou menos estacionada (i.e. se o potencial osmótico do
material estudado for superior, inferior ou igual ao da solução padrão). Caso a gota
colorida não permaneça estacionada em nenhuma das soluções, pode-se repetir o
ensaio, utilizando uma série de soluções, cujas concentrações sejam intermediárias
entre as concentrações em que a gota desceu e subiu, respectivamente.
Determine o potencial hídrico do tecido em MPa, consultando a Tabela 1, que
relaciona as molaridades das soluções de sacarose às suas pressões osmóticas.
Tabela 1: Pressões osmóticas* de soluções molares de sacarose a 20º C (em - MPa).

* O potencial osmótico de uma solução é calculado a partir da equação de van’t Hoff: Ψs = -ciRT, onde c
significa concentração, i a constante de dissociação, R a constante dos gases perfeitos (0,00820574587
litro atm-1 mol-1 K-1) e T a temperatura absoluta medida em Kelvin (1 K = ºC + 273). O sinal negativo
indica que os solutos dissolvidos sempre reduzem o potencial osmótico de uma solução qualquer em
comparação com o estado de água pura. A constante de dissociação para a sacarose, NaCl, CaCl2 e KCl
respectivamente é 1, 1,8, 2,4 e 1,8.

Os resultados dos diferentes grupos deverão ser compartilhados e os dados apresentados em tabelas e gráficos.
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Estudo dirigido
Ao final do experimento o aluno terá condições de encaminhar eu estudo dirigido
por meio dos seguintes direcionamentos:
1) Qual o fundamento do método de Schardakow de determinação do potencial
osmótico de tecidos vegetais? Ele é totalmente preciso? Se não, quais as limitações?
2) Por que o método de Schardakow de determinação do potencial osmótico, é
também denominado de método densimétrico?
3) Quais as vantagens e desvantagens do método densimétrico na determinação
do potencial osmótico de tecidos vegetais?
4) Qual é a função do azul de metileno nessa prática? Se o tecido usado fosse de
beterraba, haveria necessidade desse corante?

AULA PRÁTICA 3
EFEITO DO POTENCIAL OSMÓSTICO
MATERIAIS NÃO BIOLÓGICOS

SOBRE

Introdução
O potencial hídrico (Ψw) da água é a quantificação da energia livre expressa
por unidade de pressão (geralmente expressa em MPa) e tem como referência a
água pura cujo potencial hídrico é igual a zero. O Ψw pode ser desmembrado em
quatro outros componentes: potencial osmótico, potencial de pressão, potencial gravitacional e potencial mátrico. O potencial osmótico representa o efeito de solutos
dissolvidos sobre a energia livre da água. Ou seja, a simples presença de um soluto
(sais ou moléculas com grupos hidrofílicos) na água promove um rearranjo entre as
cargas elétricas do soluto (cargas totais ou parciais) e a água, pois elas perturbam a
rede de pontes de hidrogênio entre as moléculas de água, reduzindo a energia livre.
Essa prática engloba uma completa revisão sobre os assuntos abordados em aulas teóricas. A prática tem como objetivo principal mostrar como ocorre o equilíbrio
hídrico e direção do fluxo de água em função de diferenças no potencial hídrico,
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variando-se apenas o componente osmótico do meio. Para tanto, os alunos devem
avaliar o influxo e o efluxo de água em bolinhas de hidrogel, geralmente fabricadas
em copolímero de Acrilamida e Acrilato. Elas são colocadas em diferentes meios
com potenciais osmóticos decrescentes. O aluno passaria a entender mais facilmente o conceito de equilíbrio hídrico com o uso de bolinhas pré-equilibradas em
água (Ψw = 0; igual ao da água destilada ao qual se encontra) e a visualização da
desidratação quando colocada em meio com potencial hídrico inferior (devido meramente ao efeito osmótico), ou ainda, a hidratação em velocidades distintas quando
as bolinhas desidratadas são inseridas nas diferentes soluções de NaCl ou em água
destilada. Os estudantes terão a oportunidade de discussão não apenas sobre direção
do fluxo como também sobre a velocidade desse fluxo. Essa prática é integrada com
os objetivos da disciplina de Fisiologia Vegetal para os alunos de graduação que
passariam a avaliar com mais habilidade sobre a direção e fluxo de água nas células
vegetais. A simplicidade e a observação dessa prática é a chave para o entendimento
de um conceito abstrato e que visam facilitar o entendimento de equilíbrio hídrico
e relações hídricas.
Objetivos específicos desta prática
Reforçar o conceito de equilíbrio hídrico;
Verificar que o fluxo de água é dependente da diferença de Ψw entre os diferentes meios;
Verificar que o fluxo de água é sempre em direção ao menor Ψw;
Verificar que é possível ocorrer tanto o influxo quanto o efluxo de água,
dependendo da diferença de potencial hídrico entre a bolinha e do meio.
Materiais utilizados
• Bolinhas de hidrogel
• Béqueres de 50 mL
• Soluções de NaCl (0,25; 0,5; 1,0; 2,0 e 5,0 M)
• Água destilada
• Balança semi-analítica
Procedimentos
Para se preparar 1 L de solução 1 M de NaCl, deve-se pesar 58,45 g de NaCl,
dissolver num béquer em um pouco água (500 ou 600 mL), transferir a solução para
um balão volumétrico de 1 L e completar o volume com água, recuperando-se o resíduo do sal presente no béquer. Para as demais soluções, ajustar proporcionalmente
a quantidade de NaCl usada. Atenham-se para não desperdiçar reagentes.
Posteriormente, devem-se pesar seis conjuntos de bolinhas de hidrogel contendo
cada conjunto quatro bolinhas. Cinco destes conjuntos devem ser mergulhados nas
diferentes concentrações de NaCl (conforme descrito acima) e um sexto conjunto
deve ser mergulhado em água destilada. Deve-se observar o aumento de volume da
bolinha e ao final (cerca de uma hora e meia depois) todos os conjuntos devem ser
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pesados novamente para averiguar a absorção de água. Anotar os resultados. Outro
conjunto de bolinhas (20 unidades) deve ser colocado em água destilada com cerca
de 24 h de antecedência da realização da aula. As bolinhas hidratadas previamente
(cujo Ψw = 0) devem ser pesadas (em conjuntos de quatro bolinhas) e então transferidas para outros béqueres contendo as diferentes soluções de NaCl. Observar
a desidratação. Pesar novamente as bolinas após 2 h e anotar os resultados. Fazer
um gráfico da relação entre o ganho ou perda de água (matéria fresca) versus o Ψs
dos diferentes meios. Para efeito de cálculo assumir que o Ψs da solução obedeça
a equação de Van’t Hoff, onde Ψs = -iRTC, onde i = coeficiente de dissociação do
soluto (ex. NaCl = 1,8; sacarose = 1); R = constante dos gases (0,00820574587 L
MPa mol-1 K-1); T = temperatura absoluta em Kelvin ou K (oC + 273); C = é a concentração de solutos da solução (mol L-1).
Considerações finais
Após a execução da prática, espera-se observar um aumento do volume (e massa) da bolinha hidratada (Figura 1). Salienta-se que o Ψw da bolinha é bastante baixo
(embora variável conforme a umidade do ar) e após algum tempo sempre entra em
equilíbrio com o meio no qual ela se encontra. No equilíbrio, pode-se notar o aumento de volume na medida em que se aumenta o Ψw do meio. Observa-se também
a diferença de velocidade de fluxo de água quanto maior for a diferença de Ψw entre
os meios.

Figura 1. Absorção de água em bolinhas de hidrogel em função da concentração de
NaCl no meio durante 1,5 h de embebição. Em destaque sobre os pontos uma aproximação do cálculo do potencial osmótico dos meios. Internamente, uma ilustração
de bolinhas de hidrogel antes e após embebição em solução de NaCl em concentração de 5,0; 2,0; 1,0; 0,5; 0,25 mol L-1 e em água destilada.
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Estudo dirigido
Ao final do experimento o aluno terá condições de encaminhar seu estudo dirigido
por meio dos seguintes direcionamentos:
1) Explique porque ocorre entrada de água na bolina de hidrogel.
2) Qual é o mecanismo responsável pela desidratação da bolinha previamente
hidratada na solução salina?
3) Descreva o comportamento da velocidade de fluxo de água em função da
variação do Ψw entre os meios.
4) Como seria a embebição de sementes no solo com diferentes graus de umidade (ou Ψw)?

AULA PRÁTICA 4
EFEITO DO POTENCIAL MÁTRICO
Introdução
O potencial matricial é relacionado com forças mátricas de superfície, ou a redução da energia livre da água ao interagir com superfícies coloidais como as proteínas, componentes de parede celular, amido e argilas. Ao interagir com uma superfície coloidal hidrofílica, grupos hidrofílicos (eletricamente carregados ou não) se
ligam, por pontes de hidrogênio com as moléculas de água, aprisionando-as. Esse
aprisionamento da água ao coloide reduz a energia cinética da molécula da água,
geralmente associado com uma mudança estrutural da macromolécula que tende a
ficar mais estável no seu estado hidratado. O resultado dessas alterações é a diminuição da entalpia e liberação de energia na forma de calor, ou ainda, diminuição
da energia livre da água. Nessa prática, é prevista uma completa revisão sobre a
energética da embebição e os materiais biológicos que afetam ou se ligam a água
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desse modo, ou mais diretamente, sobre o efeito do potencial matricial. Os alunos
devem proceder a embebição do amido em duas diferentes formas: amido levemente hidratado e amido desidratado (seco), devendo avaliar a liberação de energia pelo
sistema. Essa prática está totalmente integrada com os conceitos de transferência de
energia e redução da energia livre da água durante o processo de adsorção da água
ao amido. Ela tem por objetivo reforçar os conceitos de potencial mátrico e promover a discussão sobre os mecanismos de transferência de energia livre.
Objetivos específicos desta prática
Reforçar o conceito energia livre;
Verificar que a primeira adição da água promove aumento da temperatura;
Verificar que a temperatura final da mistura (amido seco + água) foi superior
à mistura amido equilibrado com o ambiente + água;
Verificar que a segunda adição de água não promove aumento da temperatura;
Reforçar conceitos de variação de entalpia;
Reforçar conceitos de redução de energia livre da água.
Materiais utilizados
• Amido de milho
• Termômetros de mercúrio
• Tubos de ensaio de 20 mL
• Água em temperatura ambiente (cerca de 25ºC)
• Placas de petri
• Frasco rosqueável, tipo Duran
• Estufa equilibrada previamente a 60ºC
Procedimentos
O professor ou o monitor da disciplina deverá fornecer aos alunos duas formas
de amido de milho, um em equilíbrio com o ar ambiente e outro seco em estufa a
60ºC por cerca de 24h, o qual deve ser armazenado, então em frasco fechado para
não reidratar (frasco do tipo Duran). O amido em equilíbrio com o ar deve ser
colocado, de forma aberta numa placa de petri no laboratório com cerca de um dia
de antecedência da prática. Os alunos deverão identificar dois tubos de ensaio como
“amido desidratado” e “amido em equilíbrio com o ambiente” e em seguida colocar
cerca de 1g de amido em cada dos respectivos tubos de ensaio. Com o auxílio do
termômetro, deve-se medir a temperatura individualmente nos tubos, inserindo o
termômetro diretamente no amido, no interior dos tubos de ensaio. Evitar colocar
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os dedos na base do tubo, pois pode alterar a temperatura. Calibrar cerca de 50 mL
a água com a mesma temperatura medida em cada tubo de ensaio. Se necessário,
ajuste a temperatura com água quente ou fria. Deve-se colocar, então, 3 mL de água
sobre o amido dentro do tubo de ensaio, agitar levemente e medir a temperatura,
anotando os valores numa planilha. Aguardar cerca de 5 a 10 minutos para que a
temperatura do tubo de ensaio se equilibre com o ambiente e, então, adicionar mais
3,0 mL de água em cada um dos tubos de ensaio.
Considerações finais
A hidratação do amido é exotérmica, ou seja, libera calor, que pode ser facilmente medida pelo aumento da temperatura do sistema. Espera-se que esses resultados
sejam replicados nessa prática. Ainda que, com o uso de duas formas de amido
(em equilíbrio com o ar ambiente e seco em estufa) possam promover liberações
distintas de energia e variações diferentes na temperatura dos tubos, salienta-se que
as formas de amido usados possuem potenciais hídricos (meramente efeito mátrico)
diferentes e que o amido após a sua hidratação plena possui o potencial matricial
igual a zero, em equilíbrio com a água, cujo potencial hídrico é zero. Ao final da
prática, os estudantes passariam a entender melhor sobre o conceito de energia livre
e que a redução dessa energia é acoplada a diminuição da entalpia do sistema (o que
promove o aumento da temperatura).

Estudo dirigido
Ao final do experimento o aluno terá condições de encaminhar seu estudo dirigido
por meio dos seguintes direcionamentos:
1) Explique porque o amido de milho, quando em equilíbrio com a umidade
ambiente, promove um menor aumento da temperatura quando comparado com o
amido seco em estufa.
2) Se a primeira adição de água ao amido promove aumento da temperatura, por
que na segunda adição não houve esse aumento?
3) Calcule a liberação de energia dos experimentos do seu grupo, assuma que foi
usado exatamente 3,0 mL de água (ou corrija pelo volume usado, se necessário) e
que para aquecer 1g de água em 1ºC são necessários 4,18 J. Desconsidere a dissipação de calor por outras formas e a energia necessária para aquecimento do vidro do
tubo de ensaio, do termômetro e da própria massa de amido. Para lhe auxiliar veja
exemplo descrito no material suplementar.
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AULA PRÁTICA 5
POTOMETRIA
Introdução
Potometria, em grego “Potos” significa “água” e “metria” significa “medição”.
Potometria, então, é uma prática que tem por fim demonstrar e medir a taxa de
transpiração de um ramo de uma planta. A transpiração é o fenômeno de perda de
água, na forma de vapor, especialmente nas folhas, e apresenta uma série de importâncias fisiológicas para uma planta. A água é considerada o recurso ambiental
mais importante para as plantas e sua adequada disponibilidade está positivamente
associada com uma maior velocidade de crescimento. Tipicamente, a maior taxa
de transpiração está relacionada com maior abertura estomática, essa, por sua vez,
possibilita amplo influxo de CO2 para o interior da folha que pode ser fixado pelo
processo fotossintético, estimulando o ganho de carbono. Nessa prática, os estudantes deverão avaliar os efeitos ambientais sobre a velocidade de transpiração de uma
planta. Sabe-se que a transpiração de uma planta é influenciada por vários fatores,
que podem ser internos (da própria planta; e.g., a abertura estomática e a morfoanatomia estomática) ou fatores externos (ambientais; e.g., velocidade do vento,
temperatura do ar, umidade relativa do ar).
Essa aula tem por objetivo mostrar como ocorre a transpiração das plantas, onde
ela deixa de ser um conceito abstrato e passa a ser concreto por meio da visualização da água consumida e perdida pelo ramo de uma planta. Além disso, essa prática
possibilita aos estudantes a visualização dos diferentes efeitos ambientais sobre a
velocidade de transpiração e reforçar estratégias fisiológicas importantes de uma
planta em condições de seca. Em condições típicas de ambientes semiáridos ou
mesmo áridos é comum que as plantas percam suas folhas (ou parte delas) durante
a estação seca e isso é uma importante estratégia fisiológica de sobrevivência, pois
assim economiza água do solo; de outro modo a planta poderia morrer desidratada.
Essa prática possibilita aos alunos considerar estratégias para reduzir o consumo de
água em áreas irrigadas. Essa prática é totalmente integrada aos objetivos da disciplina de Fisiologia Vegetal, pois une conceitos importantes sobre os mecanismos
de transporte de água nas plantas pela teoria coeso-tenso-transpiratória; reforça os
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conceitos de camada limítrofe e efluxo de vapor de água no poro estomático, além
de demonstrar o efeito do vento sobre a transpiração foliar; reforça ainda o conceito
de que a transpiração é um fenômeno relacionado a área foliar, mas pode ser influenciado por outros fatores tanto internos quanto ambientais.
Objetivos específicos desta prática
Reforçar o conceito de transpiração;
Verificar que o fluxo de água perdida na folha é igual ao absorvido pelo ramo;
Reforçar o conceito sobre o mecanismo em que o vento estimula o processo
transpiratório;
Verificar que as folhas são os principais locais de perda de água por transpiração;
Demonstrar que a taxa transpiratória é proporcional a área foliar;
Demonstrar que a água consumida pelo ramo é perdida na forma vapor através dos estômatos.
Materiais utilizados
• Ramos de uma planta com caule de diâmetro próximo de um lápis (5 a 8
mm). Sugere-se o uso de ramos de eucalipto
• Tubo em “U”
• Água destilada
• Rolha de silicone
• Pinça
• Algodão hidrófobo
• Lâmpadas eletrônicas de 30 W
• Suportes universais e garras
• Tubo de borracha ou de silicone
• Pipeta de 2 mL
• Cronômetro
• Ventilador e/ou secador de cabelo
• Lâminas de microscópio
• Prendedores de roupa
• “Papel de Cobalto”
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Procedimentos
Coleta-se um ramo de eucalipto (ou outra planta indicada pelo professor), o qual
deve ser imediatamente colocado em saco plástico umedecido e com um pouco de
água que possa ser absorvida pelo ramo. O ramo deve ter um diâmetro de aproximadamente um lápis (entre 5 a 8 mm), ou levemente inferior ao diâmetro interno
do tubo em “U”. No laboratório, o experimento deve ser montado, no mínimo em
duplicata. Unir uma pipeta de vidro à saída lateral do tubo em “U” com o uso do
tubo de borracha ou de silicone. Prender um dos lados do tubo em “U” a um suporte
universal e no outro suporte apoiar a pipeta numa garra de modo que ela fique levemente inclinada, porém em nível com a parte superior do tubo (Figura 2). Preencher
o tubo em U com água e ajustar finamente os níveis (ponta da pipeta com o tubo em
U). Inserir o ramo de eucalipto no tubo e prendê-lo firmemente vedando-o com o
uso do algodão hidrófobo. Preencher com água novamente, se necessário (atenção
para eliminação das bolhas de ar). A outra extremidade do tubo deve ser lacrada
com uma rolha. Ligar as lâmpadas próximas à montagem experimental (ver mais
detalhes em material suplementar).
Em condições de laboratório e com o ventilador desligado, observar a descida
do nível da água na pipeta. Para avaliar o efeito do vento e efeito da área foliar
deve-se primeiramente medir o tempo necessário para consumir, por exemplo, 0,2
ou 0,3 mL de água (use o cronômetro para lhe auxiliar nesse cômputo do tempo).
Anote os resultados numa planilha. Em seguida, ligue o ventilador ou um secador
de cabelo (com o controle da temperatura desligado) e faça soprar suavemente sobre os ramos. Verifique o tempo necessário para se consumir o mesmo volume de
água na pipeta e anote na mesma planilha anterior para posteriormente comparar os
resultados.
Para se avaliar o efeito da área foliar sobre a transpiração, pode-se montar um
segundo esquema, mas neste 50% das folhas do ramo devem ser removidas. Feito
isso compute o tempo necessário para se consumir 0,2 ou 0,3 mL de água, conforme
descrito acima.
Para a visualização da perda de vapor de água pelas folhas pode-se usar uma
folha jovem, saudável, completamente expandida dos ramos de eucalipto. Nela deve-se montar duas folhas de Papel de Cobalto (ver em material suplementar o procedimento para a produção desse material) cortadas do mesmo tamanho de uma lâmina de microscópio e colocar em contato direto com a face abaxial e outra na face
adaxial da folha. O papel fica protegido externamente pela lâmina de microscópio e
fixado pelos prendedores de roupa (a montagem se parece com um sanduiche, onde
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a folha fica no centro, dois papéis de cobalto sobre as folhas e por fim as lâminas de
vidro). Observar a mudança de coloração do papel (de azul para róseo) em ambas
faces da folha; essa mudança de coloração denota a hidratação do papel pelo vapor
de água que foi desprendido da folha.
Considerações finais
Após a execução da prática, espera-se a visualização do consumo de água pelo
ramo, via redução no nível da água no interior da pipeta pela medição direta da
taxa de transpiração. Com o auxílio do papel de cobalto, sensível a água, pode-se
visualizar a perda de vapor de água pelas folhas. Essa prática possibilita ao professor
meios de reforçar os fatores que influenciam a taxa de transpiratória e consumo de
água pela planta bem como os mecanismos de transporte de água pelo xilema. Ainda,
conceitos de plantas epiestomáticas, anfiestomáticas e hipoestomáticas podem ser
trabalhados nesta aula. Salienta-se que a transpiração é um fenômeno baseado
em área foliar, e a redução da área foliar é um mecanismo fisiológico importante
para que as plantas possam sobreviver em condições de seca, especialmente num
ambiente árido. Pode-se observar ainda, as diferenças na velocidade de transpiração
com a aplicação do vento sobre as folhas. Essa resposta fisiológica pode ser uma
ferramenta útil para reduzir o consumo de água em ambientes irrigados.

Ramo de Eucalipto

Anel universal

Ventilador

algodão
hidrófobo para
vedação
Garra

Rolha de
garrafa
Pipeta 2 mL
Tubo de silicone

Tubo em ‘U’

Figura 2. Exemplificação da montagem da prática

Suporte
Universal
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Estudo dirigido
Ao final do experimento o aluno terá condições de encaminhar seu estudo dirigido por meio dos seguintes direcionamentos:
1) Qual é o mecanismo de ascensão de água no xilema nas condições experimentais?
2) Como que a taxa transpiratória influencia a absorção e água pelo ramo?
3) Descreva o comportamento do vento sobre o fluxo de vapor de água no
entorno do poro estomático.
4) Discuta como as folhas hipoestomáticas diferem das epiestomáticas no que
tange a transpiração. Inclua em sua discussão uma possível influência disso sobre
as taxas fotossintéticas.
5) Como a seca pode induzir a redução da taxa de transpiração de uma planta?
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AULA PRÁTICA 6
GUTAÇÃO
Introdução
Ao transpirar, a planta reduz seu potencial hídrico foliar, o que leva a indução
do fluxo de seiva através do xilema que é transportad por tensão. A evaporação da
água na região da câmara subestomática (e em torno das células guarda) enriquece
os espaços intercelulares e o ambiente da câmara subestomática de vapor de água,
que então tende a ser dissipado para a atmosfera através do poro estomático. Ao
ser evaporada, essa água é primeiramente perdida pelo apoplasto daquelas células
circunvizinhas à câmara subestomática, levando a uma diminuição da camada de
hidratação das paredes celulares. Essa redução na espessura do filme de água leva
à redução no ângulo de contato entre a água e as microfibrilas, gerando uma força
tênsil local e contribuindo para o abaixamento do Ψw do apoplasto. Como os potenciais hídricos do simplasto e do apoplasto tendem sempre ao equilíbrio, ocorre então
efluxo de água do simplasto para o apoplasto. Esse efluxo reduz a pressão interna,
reduzindo o potencial de pressão da parede celular. Partindo-se do princípio que as
moléculas de água são coesas entre si, a redução do potencial hídrico local (inicialmente no apoplasto das células guarda, depois na câmera subestomática, e em seguida na folha) governa o abaixamento do potencial hídrico na folha transpirante e essa
tensão é transmitida pelo corpo da planta induzindo tensões no xilema e, finalizando
na raiz e solo. Essa rota é conhecida como continuum solo-planta-atmosfera, sendo
que o processo como um todo denominado de teoria tenso-coeso-transpiratória.
Essa é a rota predominante de fluxo de água na planta. Entretanto, em condições
especiais pode haver mecanismos diferentes, fundamentados na pressão xilemática
e não na tensão. Obviamente esses processos são excludentes. Eles podem até acontecer na mesma planta, mas em momentos diferentes, nunca coexistem. O mecanismo que induz a pressão xilemática é fundamentado em vários componentes que
devem estar presentes simultaneamente. Caso um deles falte, a pressão xilemática
não se manifestará. Essa combinação de eventos fundamenta-se inicialmente em
uma condição para a planta não transpirar (e isso vai acontecer se ela estiver num
ambiente com umidade do ar em 100%); e ainda a planta deve estar num solo saturado (cujo potencial hídrico seja zero ou muito próximo de zero). Essas condições
iniciais possibilitarão a planta manter seu potencial hídrico máximo, com todas as
células plenamente hidratadas e com potencial hídrico igual a zero. Ainda, com a
capacidade das plantas em acumularem ativamente íons, ácidos orgânicos, açúcares
e outras substâncias osmoticamente ativas na região do estelo (i.e., região interna à
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endoderme nas raízes) possibilitam, devido ao leve acúmulo de osmólitos, um sutil
abaixamento do potencial osmótico e este, por sua vez, governa o influxo de água
para uma planta que já está com a sua hidratação máxima. A entrada de água resultará em pressão xilemática, cuja manifestação visual é a gutação pelos hidatódios
foliares. Ou seja, com a perda de água na forma líquida, e não na forma de vapor.
Essa aula tem por objetivo mostrar os diferentes mecanismos de transporte de
água no xilema, no qual poderia ser facilmente visualizado por meio de simulação
das condições necessárias para que a gutação possa se manifestar. Ainda, a remoção
(ou não inclusão) de alguns dos componentes necessários à manifestação da pressão
xilemática. Trata-se de uma prática de simples montagem e muito ilustrativa de conceitos importantes sobre os mecanismos de transporte de água nas plantas.
Objetivos específicos desta prática
Reforçar o conhecimento sobre os mecanismos de transporte a longa
distâncias de água nas plantas;
Reforçar que o mecanismo tênsil não coexiste com o de pressão;
Mostrar os componentes necessários para a manifestação da gutação;
Evidenciar o processo de gutação em plantas.
Materiais utilizados
• Vasos contendo plantas de Setcreasea pallida (Rose) D.R.Hunt var
Purpúrea (Commelinaceae)
• Pratos para os vasos
• Cubas de vidro ou um pequeno aquário
• Placa de vidro para tampar a cuba ou aquário
• Papel toalha
• Filme de PVC
Procedimentos
O professor ou o técnico deverá preparar mudas ou ter plantas de Setcreasea
pallida. Os alunos deverão colocar pelo menos duas plantas no recipiente de vidro,
uma das quais deverá ser irrigada e o prato deverá ter água suficiente de modo a
garantir a saturação do solo. A outra planta a ser colocada no recipiente deverá estar
visivelmente murcha e não deverá ser irrigada. Coloca-se o prato de modo a evitar
contato com a água que poderá acumular no fundo do recipiente de vidro. Em seguida, coloca-se papel toalha nos espaços livres no fundo do recipiente, molhando-os.
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Fecha-se a cuba ou aquário com a placa de vidro e veda-se com o filme de PVC
de modo a promover a saturação da umidade do ar. Uma terceira planta deverá ser
mantida irrigada e ao lado do experimento com as plantas num ambiente aberto
(baixa umidade relativa do ar). Após alguns dias os alunos deverão observar e anotar
os resultados.
Considerações finais
Após a execução e observação da prática, espera-se a visualização da manifestação da pressão radicular e xilemática que é a gutação na planta mantida irrigada
no ambiente úmido, mas não nas demais. Por meio desse experimento, os alunos
poderão discutir os diferentes mecanismos de transporte de água no xilema e inferir
que a gutação é um mecanismo “raro” entre as plantas. Ainda, as pressões xilemáticas são fracas sendo que esse fenômeno não está presente em árvores, restrito a
plantas com alturas reduzidas uma vez que o potencial gravitacional poderia anular
essa força.

Estudo dirigido
Ao final do experimento o aluno terá condições de encaminhar seu estudo dirigido por meio dos seguintes direcionamentos:
1) Por que a tensão e a pressão xilemáticas são auto-excludentes?
2) Por que a gutação não se manifesta nas plantas murchas mantidas no ambiente úmido? De modo similar, explique a não gutação nas plantas irrigadas mantidas
no ambiente aberto.
3) O que acontece com as taxas transpiratórias das plantas sob experimentação?
4) Discuta a importância da endoderme e da estria de Caspari para a gutação.
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2 Nutrição mineral
Capítulo

Natália Maria Corte Real de Castro
Laurício Endres
Egídio Bezerra Neto
Alfredo de Jesus Jarma Orozco
Claudiana Moura dos Santos
Isabella Cardoso Pereira da Silva
José Benjamin Machado Coelho
A nutrição mineral de plantas é a ciência que estuda a aquisição e utilização pelas plantas dos elementos químicos que entram em sua composição. Uma série desses elementos é individualmente necessária para as plantas. Porém, o crescimento e
o desenvolvimento vegetal somente ocorrerá se todos os elementos minerais estiverem adequadamente disponíveis. Se, por qualquer motivo, algum nutriente mineral
não for adequadamente suprido ou absorvido em excesso, pode a planta demonstrar
sintomas de deficiência ou induzir a toxidez. Dentre os elementos minerais que podem causar toxidez destacam-se os metais pesados como o Cádmio (Cd), Mercúrio
(Hg) e Chumbo (Pb), os quais são tóxicos a planta em concentrações relativamente
baixas. O Cd está entre os metais mais tóxicos por apresentar maior risco ambiental
em razão do seu uso intenso, toxicidade e ampla distribuição, além disso, é facilmente absorvido pelas raízes das plantas, particularmente em solos ácidos.
A presença desse elemento em excesso nas plantas pode causar mudanças morfológicas, fisiológicas e bioquímicas em virtude da sua fitotoxicidade.
Esse capítulo é composto por cinco diferentes práticas com o objetivo central de
apresentar ao aluno noções básicas de nutrição mineral de plantas e fitotoxicidade,
bem como a importância de se estudar a nutrição mineral nos estudos ecofisiológicos.
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AULA PRÁTICA 7
NUTRIÇÃO FOLIAR
Introdução
As plantas satisfazem suas necessidades de nutrientes minerais não gasosos por
via radicular. No entanto, a maioria dos órgãos vegetativos, incluindo ramos lenhosos
podem absorver nutrientes em solução, por via aérea. Atualmente a fertilização
foliar tem se tornado uma prática comum entre os produtores agrícolas. Embora
as folhas só possam captar quantidades relativamente pequenas de nutrientes, a
prática de nutrição foliar é altamente benéfica e reconhecida como importante para
o desenvolvimento da agricultura moderna. Não substitui, entretanto, a fertilização
tradicional dos cultivos, mas serve de garantia e apoio suplementar aos cultivos.
De modo bem geral, qualquer fator que reduz o crescimento, especialmente durante a floração e frutificação, pode afetar o rendimento. A nutrição foliar ajuda as
plantas a compensar esses fatores otimizando ou estimulando a assimilação mineral
pelas folhas. Então, é importante reconhecer, de forma direta, os efeitos benéficos
que a fertilização foliar pode ter sobre o crescimento e desenvolvimento vegetativo.
Nos seguintes casos é necessária a aplicação de nutrição foliar aos cultivos:
a) quando a planta requer um nutriente que não pode ser fixado por via radicular,
b) quando as irregularidades são detectadas em um estágio avançado de desenvolvimento da planta, sendo necessária uma correção rápida c) quando a atividade
na raiz tem sido afetada por fatores adversos, como a baixa temperatura do solo,
congelamento, anóxia, alagamentos, nematóides, roedores, danos mecânicos, etc.
d) quando a eficácia de uma aplicação direta no solo é diminuída pela infestação de
plantas daninhas, e) quando as raízes não podem fornecer à planta um nível adequado de nutrientes nas fases críticas. Tendo em vista as diferentes circunstâncias que
os profissionais podem enfrentar no seu local de trabalho, é importante conhecer
as vantagens de aplicações foliares de nutrientes e como essa prática influencia as
plantas.
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Objetivo específico desta prática
Avaliar a eficiência da nutrição foliar em função da idade fisiológica da folha.
Materiais utilizados
• Material biológico: plantas de interesse avaliativo, com registro de início
de germinação e condições de cultivo conhecidas (e.g.: plantas de milho)
• Fertilizante foliar
• Material inerte (Areia)
• Copos descartáveis de 500 mL
• Pratos plásticos
• pHmetro portátil
• Estufa de secagem com ar forçado
• Régua de 30 cm ou superior
Procedimentos
Encher os copos descartáveis com o material inerte e fazer três ou quatro perfurações no fundo de cada copo para permitir o escoamento da água.
Cultivar, por cerca de 15 dias as mudas do milho. Deixar crescer até que seja
visível a bainha da folha número 3 e selecionar 72 mudas, as mais uniformes possíveis. Neste momento, as plantas serão separadas em quatro tratamentos: i) fertilização convencional, ii) fertilização foliar, iii) fertilização convencional + foliar e iv)
sem nenhuma fertilização adicional. Cada tratamento constará de 18 plantas.
Preparar 5 L de solução nutritiva, conforme as recomendações do fabricante.
Com esta solução, serão feitas aplicações foliares e no solo em intervalos de três
dias cada. A aplicação foliar é feita diretamente nas folhas sob a forma de pulverização (spray), com o cuidado de que o solo não tenha cesso a solução nutritiva.
As aplicações no solo serão feitas por pulverização da solução diretamente no solo,
sem contato com as folhas. Para ambos os casos, deve-se regar a cada três dias, sem
que haja, entretanto, alagamento.
Das 18 plantas iniciais, a cada semana, três plantas serão selecionadas ao acaso
e realizadas as medidas alométricas e destrutivas. Deve-se medir em cada uma das
plantas: (i) o comprimento máximo da parte aérea e da parte radicular, (ii) a biomassa fresca e seca do caule, raiz, folha, bem como a área foliar. A área foliar pode-se
medir alometricamente através da fórmula AF = C x L x 0,75; onde C e L representam comprimento e largura de cada folha, respectivamente (SILVA et al., 2002).
Para cada variável, calcular a média e utilizar estes valores como registro inicial
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para cadatratamento. Como o experimento total tem 18 plantas, o experimento deve
durar, então, seis semanas.
Além das variáveis métricas, deve-se observar cuidadosamente as folhas e registrar a presença de manchas necróticas ou cloróticas; torções e ondulações no
ápice, nas bordas, na base ou na margem; clorose intervenal; necrose apical. O registro fotográfico é bastante útil nesse caso para efeito de comparação semana após
semana. Ao final do experimento, recomenda-se construir uma tabela bem como a
apresentação de fotos e figuras para auxiliar na discussão dos resultados.
Considerações finais
Para sua formação acadêmica, os estudantes compreenderão que a demanda de
nutrientes por parte das folhas muda durante o ciclo de vida, mostrando uma relação
estreita com a taxa e características do crescimento. Dessa forma esse experimento
servirá de base para que o aluno interprete que o desenvolvimento foliar está fortemente determinado pelo estado fisiológico da planta no momento de seu aparecimento e que a aplicação de nutrientes em função da demanda, deve constituir a
base da nutrição científica dos cultivos. Nesta prática, as plantas deverão mostrar
respostas diante dos diferentes métodos de nutrição e com as testemunhas, estas
respostas diferenciais serão observadas na biomassa do órgão, o comprimento da
folha, o número de folhas, área foliar e o comprimento das raízes.

Estudo dirigido
Ao final do experimento o aluno terá condições de encaminhar seu estudo dirigido
por meio dos seguintes direcionamentos:
1) Qual tratamento estimulou mais o crescimento das plantas? Explique.
2) Houve diferenças significativas entre os tratamentos? Quais?
3) Que efeito teve a fertilização completa sobre o crescimento das mudas em
comparação com o controle?
4) Que mecanismos a planta se utilizou para absorção foliar de nutrientes?
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AULA PRÁTICA 8
EFEITO DA NUTRIÇÃO MINERAL SOBRE O
DESENVOLVIMENTO DE PLANTAS DE MILHO
Introdução
O crescimento e o desenvolvimento vegetal dependem, além de fatores como
luz, água e gás carbônico, de um fluxo contínuo de sais minerais fundamentais para
o metabolismo das plantas. O estudo da nutrição mineral envolve, entre outras coisas, a compreensão da capacidade das plantas em absorver, transportar, assimilar e
utilizar elementos minerais essenciais para seu desenvolvimento. Via de regra, um
nutriente essencial é aquele que está diretamente envolvido no metabolismo, sem
o qual a planta não cresce normalmente nem completa o seu ciclo de vida, a menos
que uma quantidade mínima desse nutriente lhe seja fornecida. Estes elementos
essenciais são usualmente classificados em macro e micronutrientes de acordo com
a concentração em que o elemento se encontra na matéria seca das plantas.
Na natureza, estão à disposição das plantas quase todos os elementos da tabela
periódica, mas só se pode estudar o efeito dos nutrientes minerais necessários para
um ótimo crescimento vegetal através de uma análise das cinzas desse mesmo vegetal. No entanto, esta análise não invalida o estudo do crescimento vegetal, uma
vez que alguns compostos, como o nitrogênio e o enxofre, volatilizam durante a
combustão. Os estudos do crescimento vegetal podem ser efetuados em culturas
hidropônicas líquidas ou em cultivo hidropônico com substrato inerte (e.g., casca
de arroz carbonizada, areia lavada, vermiculita). O cultivo hidropônico favorece o
crescimento da planta quando fora do solo, pois consiste no suprimento de minerais
através de uma solução nutritiva. Como a maior parte dos elementos é absorvida da
solução na forma iônica, a nutrição mineral é favorecida, pois fornece todos os íons
necessários para o bom desenvolvimento vegetativo. Ademais, através da cultura
hidropônica podem-se isolar nutrientes, verificando, dentre os fornecidos, quais são
essenciais a uma dada planta e estudar as carências que se originam em função de
cada um dos nutrientes, local onde mais frequentemente ocorre a carência e a mobilidade deste no corpo da planta.
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Sendo assim, estudos de nutrição mineral, como realizados nesta prática, irão
ajudar os alunos a compreender como as plantas podem absorver e distribuir os
nutrientes disponíveis na natureza, e sua relação no crescimento e desenvolvimento
vegetal. Com a boa execução dessa prática, será possível trazer informações importantes, contribuindo para o aprendizado e formação do profissional.
Objetivos específicos desta prática
Estudar o papel dos macro e micronutrientes na nutrição mineral de plântulas
de milho;
Identificar os principais efeitos da carência de alguns nutrientes minerais na
nutrição da planta e na participação no desenvolvimento da mesma.
Materiais utilizados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

solução de Hoagland
copos descartáveis de 500 mL
areia lavada e peneirada
sementes de milho (Zea mays)
pipetas de 1 e 5 mL
proveta de 50 mL
balão volumétrico 1 L
Becker 1 L
garrafas âmbar
etiquetas

Tratamentos
• solução nutritiva de Hoagland completa (100%);
• solução nutritiva de Hoagland com ausência de Ferro;
• solução nutritiva de Hoagland com ausência de Micronutrientes;
• solução nutritiva de Hoagland a 50% da concentração original;
• solução nutritiva de Hoagland a 20% da concentração original;
• água deionizada ou destilada.
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Modo de preparo da Solução Estoque
Tabela 1. Solução de Hoagland porposta por Epstein (1972)
Solução
estoque
Macronutrientes

Micronutrientes

Solução de Ferro

Sal
NH4H2PO4
KNO3
Ca(NO3)2.4H2O
MgSO4.7H2O
KCl
H3BO3
MnSO4.H2O
ZnSO4.7H20
CuSO4.5H2O
H2MoO4
EDTA.Na2
NaOH
FeSO4.7H2O

Concentração na
Usar da
-1
solução mãe (g L ) Solução mãe (mL L-1)
71,93
5
121,32
5
188,93
5
49,30
5
0,746
0,309
5
0,068
0,115
0,025
0,020
6,64
5
0,73
5,0

Procedimentos
Cada grupo, previamente definido, deve preparar sua solução nutritiva, conforme especificado acima, de acordo com seu tratamento. Para tanto, no preparo da
solução completa deve-se inserir cerca de 500 mL de água destilada em um Becker
e adicionar lentamente sobre essa, 5 mL de cada uma das soluções, misturando
muito bem cada uma antes da adição da próxima. Na sequência deve-se completar o
volume para 1 L em um balão volumétrico. Para o preparo das soluções deficientes
em ferro e em micronutrientes, estas soluções estoque não devem ser inseridas; no
entanto, as demais soluções devem ser adicionadas sem alteração. Já para o preparo
da solução nutritiva a 50 e a 20%, deve-se diminuir o volume a ser pipetado para
2,5 mL e 1 mL, respectivamente, de cada solução estoque. Após misturar todos os
nutrientes e completar com água destilada para o volume desejado, o pH da solução
deve ser ajustado para 5,8 ± 0,2 com as soluções de HCl e KOH. Prepararemos agora os potes onde serão plantadas as sementes. Então, reserve pelo menos três copos
plásticos, devidamente identificados com o seu tratamento, preenchendo-os com
areia lavada e peneirada. Em seguida, espalhe cuidadosamente e espaçadamente
três sementes de milho sobre o substrato, recobrindo-as com uma fina camada de
areia.
A partir desse momento, as sementes serão irrigadas três vezes por semana, sempre com as soluções nutritivas preparadas acima, correspondente ao seu tratamento,
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indicado no copo. Transcorridos sete dias, deve ser selecionada apenas duas plantas
por copo para que não ocorra competição entre elas, cortando na base as plantas
destoantes.
Aos 15 dias, as plantas serão encaminhadas ao laboratório, onde serão avaliadas
as seguintes características: (i) altura total da planta; (ii) número de folhas verdadeiras; (iii) área foliar das folhas verdadeiras e (iv) diâmetro do colo a 2 cm do nível do solo. Para a estimativa da área foliar, as folhas verdadeiras terão sua largura
e comprimento medidos com o auxílio de uma régua e, de posse destes valores,
será aplicado a fórmula proposta por LIMA et al. (2008) para folhas de milho:
AF = C x L x 0,75; onde C e L representam comprimento e largura, respectivamente.
Ao final de 21 dias, o experimento será finalmente desmontado, sendo as plantas, então, avaliadas de forma semelhante ao apresentado acima. Por fim, as plantas
serão segmentadas em parte aérea (PA) e sistema radicular (SR). Neste momento, as
massas frescas e secas da PA e do SR serão aferidas. Com os valores da massa seca,
calcular a razão PA:SR, dividindo-se um valor pelo outro.
Os dados dos diferentes tratamentos deverão ser compartilhados entre os grupos
e os dados, apresentados em tabelas e gráficos.
Considerações finais
Ao final deste experimento podemos notar que a presença ou ausência de alguns minerais podem interferir no crescimento e desenvolvimento vegetal. Algumas espécies são bastante exigentes com relação a alguns nutrientes e sua falta
pode provocar clorose e má formação nas suas folhas. Em outros casos, o excesso
de um elemento também pode ser danoso para a planta. Sendo assim, para um bom
desenvolvimento vegetativo é necessário o fornecimento de todos os elementos essenciais (macro e micronutrientes), responsáveis para a construção da biomassa e
metabolismo da planta.

Estudo dirigido
Ao final do experimento o aluno terá condições de encaminhar seu estudo dirigido por meio dos seguintes direcionamentos:
1) Por que as principais formulações de fertilizantes adquiridos no comércio são
à base de N, P e K?
2) Por que utilizamos, nesta prática, areia lavada, e não solo comum?
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3) Se uma espécie pantanosa qualquer for privada, no solo, de enxofre e, assim,
for incapaz de sintetizar os aminoácidos metionina e cisteína, ela pode morrer por
falta de proteínas? Explique.
4) Sabendo que o solo é carregado negativamente e que muitos íons importantes
carregados positivamente são atraídos pelas partículas de solo, mas outros, igualmente importantes, carregados negativamente, são lixiviados. Por que tal lixiviação
não causa um balanço elétrico no solo? (Dica: considere a ionização das moléculas
de água no solo).
5) Levando em consideração que as sementes utilizadas no experimento não
apresentam grande endosperma, em que momento você espera que a plântula
necessite mais dos nutrientes presentes no solo?

AULA PRÁTICA 9
DIAGNOSE DE DEFICIÊNCIA DE NITROGÊNIO EM
PLANTAS DE MILHO
Introdução
O nitrogênio é um elemento essencial aos vegetais, requerido pelas plantas em
grande quantidade, e por isto é classificado como macronutriente. Além de fazer
parte da estrutura dos aminoácidos, proteínas, bases nitrogenadas, ácidos nucléicos, enzimas, coenzimas, vitaminas, clorofila e alguns compostos do metabolismo
secundário, participa de processos como absorção iônica, fotossíntese, respiração,
multiplicação e diferenciação celular.
As plantas cultivadas em solo ou em qualquer outro meio de cultivo com deficiência de nitrogênio, apresentam uma série de sintomas de deficiência nutricionais.
Alguns destes sintomas são perceptíveis visualmente e outros podem ser diagnosticados apenas química ou bioquimicamente. A deficiência de nitrogênio reduz o teor
de clorofila no vegetal, resultando em uma clorose generalizada (MALAVOLTA et
al., 1997). Os sintomas da carência de nitrogênio ocorrem inicialmente nas folhas
senescentes, visto que o mesmo possui alta mobilidade no floema, fazendo com que
este nutriente possa ser redistribuído para outros órgãos (MARSCHNER, 2012). A
deficiência de nitrogênio é caracterizada pela baixa taxa de crescimento, folhas cloróticas com necroses no estágio mais avançado da deficiência e a morte prematura
das folhas mais velhas.
De um modo bastante generalizado, o teor de nitrogênio nas plantas situa-se em
torno de 15 mg.g-1 com base na massa seca. Porém, o teor de nitrogênio nas plantas,
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assim como o teor dos demais nutrientes essenciais, varia com a espécie vegetal, o
estágio de desenvolvimento, o órgão e do estado nutricional da planta (Malavolta,
2006). Por exemplo, temos que os teores considerados adequados para o bom desenvolvimento das plantas de milho é de 27,5 a 32,5 mg g-1 de nitrogênio da matéria
seca das folhas (BEZERRA NETO E BARRETO, 2011).
A análise de tecidos vegetais é uma ferramenta de grande importância no estudo
da nutrição mineral das plantas. Por meio da análise foliar é possível avaliar o estado nutricional das plantas e a partir dos valores encontrados, identificar possíveis
sintomas de deficiências e toxidez, além de possibilitar a recomendação de adubação.
A determinação do teor de nitrogênio total de tecido vegetal geralmente é realizada pelo método de Kjeldahl, o qual consta de três etapas distintas: digestão,
destilação e titulação. Durante a digestão, a amostra é mineralizada pela ação do
ácido sulfúrico concentrado, sob aquecimento em um sistema aberto em câmara de
exaustão do tipo capela. A segunda etapa é realizada em um destilador de nitrogênio, mediante o uso de NaOH a 50% para provocar a volatilização do N-amoniacal,
o qual é recebido em um frasco de erlenmeyer contendo uma mistura de ácido
bórico mais indicador misto. A terceira etapa consta da titulação do N-amoniacal
recolhido no frasco de erlenmeyer, mediante o uso de ácido sulfúrico padronizado.
Estudantes dos cursos de Ciências Biológicas necessitam de uma boa base em
aspectos da Botânica relacionados à Fisiologia Vegetal e Nutrição Mineral de Plantas, de modo que os capacite a cultivar e diagnosticar plantas com sintomas de
deficiência ou excesso de um macronutriente essencial.
Objetivo específico desta prática
Avaliar o crescimento e caracterizar a sintomatologia da deficiência de nitrogênio em plantas de milho cultivadas em sistema hidropônico.
Materiais utilizados
• 10 vasos plásticos com capacidade de 2 litros
• 20 litros de areia fina rigorosamente lavada
• 15 g de sementes de milho com um bom poder germinativo
• Soluções nutritivas de Hoagland & Arnon, completa e deficiente em
N (Tabela 2)
• 200 mL de água destilada
• 3,6g Na2SeO3 ou 5,47g Na2SeO3.5H2O
• 4,0 g CuSO4.5H2O
• 21,3 g Na2SO4 ou 48,5g de Na2SO4.10H2O
• 200 mL de H2SO4 concentrado
• 20 g de H3BO3
• 15 mL de solução alcoólica a 0,1% de verde de bromocresol
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 mL de solução alcoólica de vermelho de metila a 0,1%
Tubo digestor
Erlenmeyer de 50 mL
Balão volumétrico de 1000 mL
Pipetas, volumes diversos
Balança analítica
Bloco digestor
Capela de exaustão de gases
Destilador de nitrogênio

Tabela 2. Composição da solução nutritiva de Hoagland & Arnon (1950) e deficiente em nitrogênio.
Solução Estoque

Solução Completa

Solução -N

Volume (mL) *
NH4H2PO4
Ca(NO3)2
Mg(NO3)2
K2SO4
KNO3
MgSO4
KH2PO4
CaCl2
Fe-EDTA
Micronutrientes

(1,0 M)
(1,0 M)
(1,0 M)
(0,5 M)
(1,0 M)
(1,0 M)
(1,0 M)
(1,0 M)
(**)
(***)

1
4
2
4
2
1
1

1
5
2
1
2
1
1

*) Volume da solução estoque necessário para preparar um litro da solução diluída.
(**) Solução de Fe-EDTA. Dissolver 38,46 g de Fe-EDTA em um béquer com 500 mL de água
destilada e completar o volume para um litro.
(***) Solução de Micronutrientes sem Ferro. Dissolver para um litro, em água destilada: 2,86
g de H3BO3; 1,81 g de MnCl2.4H2O; 0,22 g de ZnSO4.7H2O; 0,08 g de CuSO4.5H2O e 0,02 g de
H2MoO4.H2O.

Procedimentos
a) Preparo de soluções:
Solução de ácido bórico mais indicador misto. Dissolver 20 g de H3BO3 em
1 litro de água destilada e acrescentar 15 mL de uma solução alcoólica a 0,1% de
verde de bromocresol e 6 mL de solução alcoólica de vermelho de metila a 0,1%.
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Solução de ácido sulfúrico (0,05 M). Colocar cerca de 500 mL de água destilada
em um balão volumétrico de 1000 mL e em seguida acrescentar 1,4 mL de H2SO4
concentrado (18 M), completar o volume com água destilada e padronizar. Veja
técnica de padronização de soluções em material suplementar.
Mistura digestora. Colocar 175 mL de água destilada em um béquer de 1000
mL, dissolver 3,6 g de selenito de sódio (Na2SeO3), 4,0 g de sulfato de cobre penta
hidratado (CuSO4.5H2O) e 21,3 g de sulfato de sódio (Na2SO4). Após completa
dissolução, acrescentar lentamente 200 mL de ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado
(18 M).
Hidróxido de sódio a 50%. Pesar 500 g de hidróxido de sódio (PA), transferir
para um béquer de 1000 mL, dissolver e completar o volume para 1000 mL.
b) Condução do experimento:
Conduzir um experimento em casa de vegetação para o cultivo hidropônico
de plantas de milho (Zea mays L.) tendo como substrato areia lavada (mais
detalhes ver material suplementar). Empregar dois tratamentos com cinco
repetições totalizando 10 unidades experimentais. As unidades experimentais
serão constituídas por vasos plásticos com capacidade de 2 litros, contendo areia
lavada, em sistema hidropônico, com uma única planta por vaso. Na base se
cada vaso efetuar um furo para permitir a drenagem do lixiviado. Os tratamentos
constarão de duas concentrações de nitrogênio (Tablela 2). O tratamento
testemunha corresponde à concentração de 15 mM de nitrogênio enquanto que o
tratamento com deficiência corresponde à concentração de 2 mM de nitrogênio.
Colocar três sementes em cada vaso para germinar e cinco dias após a germinação das mesmas realizar o desbaste deixando apenas uma plântula por vaso.
Irrigar os vasos diariamente até drenar com as soluções correspondentes aos
tratamentos.
Uma vez por semana, durante a condução do experimento, observar, fotografar e anotar os sintomas visuais de deficiência de nitrogênio. Aos 28 dias
após a germinação efetuar a colheita das plantas, nas quais se deve mensurar: a
altura das plantas, o diâmetro do colmo, o número de folhas e a área foliar. Para
o cálculo da área foliar, as folhas verdadeiras terão sua largura e comprimento
medidos com o auxílio de uma régua e, de posse destes valores, será aplicado
a fórmula proposta por LIMA et al. (2008) para folhas de milho: AF = C x L x
0,75; onde C e L representam comprimento e largura, respectivamente. Após a
colheita, determinar a biomassa fresca da parte aérea e das raízes, e em seguida
colocar o material para secar em estufa com circulação de ar a 65°C até peso
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constante e posteriormente determinar a biomassa seca das partes das plantas.
Triturar a matéria seca e quantificar o teor de nitrogênio total, conforme descrito
abaixo:
c) Análise laboratorial:
• Pesar 100 mg de uma amostra vegetal. Transferir para um tubo digestor e adicionar 7 mL da mistura digestora;
• Adaptar o tubo a um bloco digestor localizado em uma capela e colocar para
aquecer obedecendo a seguinte sequência de tempo e temperatura:
1 hora a 100°C
1 hora a 200°C
1 hora a 300°C
• Deixar esfriar, dissolver o digerido com cerca de 10 mL de água destilada e
acoplar o tubo digestor ao destilador de Kjeldahl;
• Proceder à destilação com o auxílio de 25 mL de NaOH 50% e recolher o destilado em um frasco de erlenmeyer contendo 10 mL de ácido bórico com indicador
misto. Após obter 20 mL de destilado, toda a amônia deve ter sido destilada.
• Titular a amônia destilada usando uma solução padrão de H2SO4 0,025 M. Para
a mistura de indicador utilizada, o ponto final da titulação corresponde à mudança
de cor: de verde para vermelho claro.
Proceder aos cálculos expressando o teor de N-total em termos de mg g-1 de massa
seca (veja em material suplementar para mais informações de como transformar
esses valores)
Agora, calcule o teor de nitrogênio total determinado pelo método de Kjeldahl,
sabendo-se que foi pesado 0,1 g de uma amostra vegetal, e que após a digestão, o
destilado foi titulado, gastando-se 1,8 mL de ácido sulfúrico 0,05 N. Mais detalhes
dos cálculos, ver em material suplementar.
Considerações finais
Espera-se com essa prática que o aluno possa identificar as características visuais e químicas de plantas cultivadas com deficiência de nitrogênio. A partir dos
resultados obtidos, espera-se desenvolver no aluno a habilidade de conduzir um
experimento relacionando à diagnose foliar do estado nutricional das plantas.
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Estudo Dirigido
Ao final do experimento o aluno terá condições de encaminhar seu estudo dirigido por meio dos seguintes direcionamentos:
1) Por que a clorose foliar, decorrente da deficiência de nitrogênio, ocorre
primeiramente nas folhas mais jovens do vegetal?
2) Descreva os sintomas visuais da deficiência de nitrogênio em plantas de
milho?
3) Por que em um experimento sobre diagnose nutricional de subtração com
o nitrogênio o mesmo não deve ser totalmente suprimido?
4) Quais as etapas da análise de nitrogênio em tecido vegetal pelo método de
Kjeldahl? Descreva sobre cada uma delas?

AULA PRÁTICA 10
EFEITO DA SALINIDADE SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE PLANTAS JOVENS DE MILHO
Introdução
Salinidade é definida como o excesso de sais solúveis, sódio trocável ou ambos
nas camadas superficiais do solo, o qual afeta o desenvolvimento vegetativo. A salinidade nos solos, principalmente nas áreas agricultáveis traz sérios problemas às
plantas e para a agricultura de modo em geral, principalmente por interferir na fisiologia e no metabolismo vegetativo, provocando danos em todas fases do desenvolvimento, desde a germinação, até a produção de frutos. Assim, estudos que visem
compreender as diferentes interferências fisiológicas e nutricionais nas plantas em
resposta à salinidade são fundamentais para o entendimento dos efeitos causados
pela salinidade nas espécies cultivadas.
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Os íons existentes no solo, principalmente o Na+ e o Cl-, exercem efeitos de forma direta ou indireta, lenta ou imediata, total ou parcial sobre o desenvolvimento e
produção das culturas, e de forma peculiar nas espécies sensíveis. Quando há concentrações elevadas de carbonato de sódio, por exemplo, o pH da solução do solo
pode se tornar alcalino, comprometendo a disponibilidade outros minerais importantes como o zinco, o cobre, o manganês, o ferro e o boro, causando deficiências
nutricionais nas plantas. Além disso, a salinidade afeta negativamente a absorção de
água pelas raízes, pela diminuição do potencial hídrico externo, afetando sobremaneira as taxas fotossintéticas. Portanto, a salinidade, provocada pela redução do potencial osmótico, causa sério desbalanço nutricional devido à elevada concentração
iônica e a inibição da absorção de minerais importantes pelas raízes.
As respostas fisiológicas, frente ao estresse salino, variam de acordo com a composição e concentrações de sais no solo, bem como da espécie em questão. Enquanto algumas espécies, classificados como halófitas, apresentam grande tolerância à
salinidade, se desenvolvendo naturalmente em ambientes salinos, as glicófitas não
são capazes de se desenvolver em ambientes com elevadas concentrações salinas.
Devido aos vários problemas provocados pela salinidade, e o aumento das áreas
salinizadas ao redor do mundo, a salinização do solo deve ser enfrentada pelos profissionais, tanto na atualidade como nos anos que se seguirão. Assim, essa prática
tem como norte, evidenciar os principais sintomas causados pela salinidade sobre o
crescimento e desenvolvimento de plantas jovens de milho.
Objetivos específicos desta prática
Avaliar as respostas fisiológicas sobre plantas jovens de milho cultivadas em
diferentes concentrações de NaCl;
Identificar os principais efeitos tóxicos da salinidade em plantas jovens de
milho.
Materiais utilizados
•
•
•
•
•
•
•
•

sacos plásticos
sementes de milho
areia lavada e peneirada
cloreto de sódio (NaCl)
Becker de 1 L
balão volumétrico 1 L
garrafas âmbar com capacidade para 1 L
etiquetas
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Tratamentos
• água destilada (controle não salino);
• solução salina (50 mM);
• solução salina (100 mM);
• solução salina (150 mM);
• solução salina (200 mM);
• solução salina (250 mM).
Modo de preparo da solução salina
Procedimentos
Cada grupo, previamente definido, deve preparar sua solução salina, conforme
recomendação do professor, sempre levando em consideração que o peso molecular
do NaCl (58,44 g L-1), o volume desejado e a molaridade do tratamento. Para isso,
no preparo da solução deve-se pesar a quantidade exata de NaCl para cada tratamento e dissolvê-lo em um Becker contendo cerca de 200 mL água destilada. Com a
dissolução total do NaCl, deve-se completar o volume para 1 L utilizando um balão
volumétrico. A solução pronta deve ser armazenada em garrafas âmbar devidamente identificadas com cada um dos tratamentos.
Em seguida prepararemos os sacos de muda onde serão plantadas as sementes
de milho. Para tanto, reserve pelo menos três sacos de mudas, devidamente identificados com cada tratamento, preenchendo-os com areia lavada e peneirada. Em seguida, coloque cuidadosamente três sementes de milho sobre o substrato, recobrindo-a com uma fina camada de areia. Após sete dias, faça o desbaste das plântulas
germinadas de forma a garantir uma única planta por saco. Essas plântulas devem
ser irrigadas diariamente com água destilada por pelo menos vinte dias, quando as
plantas serão encaminhadas ao laboratório, onde serão avaliadas alguns aspectos
morfológicos iniciais: (i) altura total da planta; (ii) número de folhas verdadeiras;
(iii) diâmetro do colo a 2 cm do nível do solo.
A partir desse momento, as plântulas serão irrigadas três vezes por semana, sempre com as soluções salinas preparadas acima, correspondente a cada um dos tratamentos, indicado no saco de muda. Transcorridos mais 15 dias, o experimento será
desmontado, sendo as plantas, então, avaliadas de forma semelhante à avaliação inicial. Por fim, as plantas serão segmentadas em parte aérea (PA) e sistema radicular
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(SR). Neste momento, as massas frescas e secas da PA e do SR serão aferidas. Com
os valores da massa seca, calcular a razão PA:SR, dividindo-se um valor pelo outro.
Os valores de incremento de massa fresca e seca, bem como o desenvolvimento
diferencial dos tratamentos deve ser comparado e os dados dos diferentes tratamentos deverão ser compartilhados entre os grupos e os dados, apresentados em tabelas
e gráficos.
Considerações finais
Ao final deste experimento poderemos notar como a ação da presença e acúmulo de íons, como o Na+ e Cl-, podem interferir no crescimento e desenvolvimento
vegetal. Algumas espécies são bastante sensíveis na presença de sal, o qual mesmo
em baixas concentrações pode causar prejuízos para a planta, podendo, inclusive,
ser letal. O estresse salino, decorrente da presença de sais no substrato, acarreta
sérios danos para a planta, principalmente pela sua íntima relação com o estresse
hídrico, decorrente da dificuldade de obtenção de água pelas raízes, provocando
murchamento, clorose e, dependendo do tempo de exposição e concentração, morte
do vegetal.

Estudo dirigido
Ao final do experimento o aluno terá condições de encaminhar seu estudo dirigido por meio dos seguintes direcionamentos:
1) Baseado no conceito da classificação de plantas halófitas e glicófitas, e nas
respostas da prática, como você classifica a espécie estudada? Explique.
2) Quais os principais efeitos danosos atribuídos aos sais nas plantas?
3) Na natureza existe plantas que conseguem se desenvolver sem grandes restrições em ambientes com altas concentrações salinas, especialmente Na+ e Cl-. Como
base nisso, descreva os principais mecanismos existentes nessas espécies que as
tornam tolerantes a salinidade?
4) Salinização do solo é um processo natural dependente de vários fatores ambientais,
como pluviosidade e temperatura, sendo assim, em que ambientes e condições você espera
encontrar essas altas concentrações salinas simuladas no experimento realizado?
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AULA PRÁTICA 11
EFEITOS FITOTÓXICOS DO CADMIO EM PLANTAS
Introdução
Um dos grandes problemas ambientais que afligem a sociedade são as enormes
quantidades de efluentes contaminados liberados pelas indústrias, bem como as
práticas agrícolas “modernas”, tais como sistemas inadequados de preparo do solo
e uso excessivo de agroquímicos. O uso indiscriminado dessas práticas tem causado
o aumento da concentração de metais pesados no solo e, consequentemente, sua
absorção pelas plantas, podendo atingir, assim, a cadeia alimentar de animais e
seres humanos.
O termo metal pesado é usado para designar um grupo heterogêneo de elementos metálicos de alta densidade (maior que a 4 g/cm3), encontrados em sistemas
naturais em baixas concentrações, e geralmente associados com poluição ambiental
e toxicidade. Os metais pesados são classificados como essenciais para as plantas
como o Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Ni e B e não essenciais como o Cd, Hg e Pb, os quais
são tóxicos em concentrações relativamente baixas (MALAVOLTA, 2006).
O cádmio (Cd) destaca-se entre os metais tóxicos, com densidade igual a 8,6 g/cm3,
por apresentar maior risco ambiental em razão do seu uso intensivo, toxicidade e
ampla distribuição no solo, através de fontes antropogênicas, como fertilizantes,
lixo urbano, lodos de esgotos e outros resíduos. A presença desse elemento nas
plantas pode causar mudanças morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e estruturais.
As plantas constituem-se como o principal ponto de entrada do cádmio na cadeia
alimentar. Contrariamente a outros metais pesados tóxicos, o cádmio presente no
solo é facilmente absorvido pelas raízes das plantas, particularmente em solos ácidos.
O crescimento do sistema radicular das plantas é uma das características fisiológicas mais sensíveis aos efeitos do cádmio, como tem sido reportado em diversas
espécies. Para se ter uma idéia da sua toxicidade, basta levar em consideração que
concentrações de cádmio superiores a 10 µM L-1 (em solução nutritiva) reduzem
significativamente o alongamento das raízes e o conteúdo de clorofila das folhas de
plantas (PIOTTO, 2012).
Uma absorção excessiva de metal pesado como o cádmio pode causar alterações
e colapsos nos processos metabólicos, que se denomina como fitotoxicidade. Os
sintomas de fitotoxicidade do cádmio na planta podem variar de acordo com a espécie, podendo ser visuais, como a presença de manchas e necroses, clorose, nervura
avermelhada, raízes marrons e redução do crescimento. O Cd também tem interfe-

56
Livro Inteiro_só falta ISBN.indd 56

12/12/2016 15:04:33

rência na síntese de clorofila, reduzindo, por conseguinte a fotossíntese. Assim, o
comportamento na planta indica claramente um impacto ecofisiológico dos metais
pesados em seu desenvolvimento.
Essa aula prática propõe o uso da cultura do tomateiro (Solanum lycopersicum
L.), para a avaliação do efeito fitotóxico do metal Cd, por ser uma planta que pode
acumular altas quantidades de Cd em seus tecidos, a exemplo das folhas e raízes.
Além disso, é uma das espécies hortícolas de maior importância no mundo, sendo
seu fruto utilizado tanto para consumo fresco como para a indústria.
A técnica de cultivo indicada para essa prática será a hidroponia. Este sistema permite grande uniformidade das condições de nutrição das plantas, facilitando
também a adição de metais na solução nutritiva, o que favorece o transporte do metal pesado da solução para a planta, permitindo estudos mais criteriosos de translocação, cinética de absorção e redistribuições de minerais em plantas, e a verificação
dos sintomas de toxidez dos metais pesados no crescimento e desenvolvimento da
planta.
Diante do exposto, essa aula prática propõe ao aluno avaliar os efeitos fisiológicos da presença de cádmio (Cd) em solução nutritiva sobre plantas jovens de
tomateiro. Devem ser observados os sintomas da toxidez pelo cádmio, causada por
excesso desse nutriente na planta, e, a partir dos dados obtidos, discutir o problema
nutricional, buscando compreender como o processo de contaminação por metal
pesado pode afetar o desenvolvimento da cultura.
Objetivos específicos desta prática
Visualizar a sintomatologia associada à toxidez do cádmio na planta;
Avaliar o efeito fitotóxico do cádmio sobre o crescimento da planta;
Verificar a intensidade da toxidez do metal pesado em folhas de tomateiro por
meio da estimativa do teor de clorofila com o uso da leitura SPAD;
Analisar o desenvolvimento da raiz em diferentes concentrações de cádmio
na solução nutritiva.
Materiais utilizados
•
•
•
•
•
•

Sementes de tomate
Bandeja de isopor
Substrato comercialdo tipo plantmax® ou bioplant®
Balança de precisão
Termômetro
Condutivímetro
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PHmetro
Água destilada
Solução nutritiva de Hoagland
Cloreto de cádmio (CdCl2)
Balão volumétrico 1 L
Pipetas volumétricas
Becker
Balde de 20 L
Espátula
Proveta de 1 L
Placas de isopor (1,5-2,0 cm de espessura)
Espuma ou algodão
Garrafa pet
Papel alumínio
Etiquetas
Mangueiras plásticas finas com diâmetro de encaixe na saída da bomba
Bomba de aquário

Procedimentos
O experimento pode ser conduzido em casa de vegetação ou sala de crescimento. As sementes de tomate devem ser colocadas para germinar em bandeja de isopor
com substrato comercial ou solo com bastante matéria orgânica, sendo irrigadas
diariamente de forma a manter o substrato úmido durante um período de cerca de
30 dias. Alternativamente, as mudas podem ser adquiridas em viveirista ou em casa
agropecuária.
Quando as mudas atingirem 30 dias de desenvolvimento serão transferidas para
garrafas PET contendo solução nutritiva, conforme descrito abaixo.
Preparo da solução nutritiva de Hoagland & Arnon (1950)
A solução nutritiva usada nessa fase da aula prática será a solução de Hoagland
e Arnon a 10% da sua concentração original (Tabela 3), as mudas devem permanecer por uma semana, como período de adaptação aos sais da solução nutritiva.
Ressalta-se, que nesta fase, as plantas são sensíveis à solução concentrada. Assim, é
necessário uso de solução diluída para evitar danos fisiológicos na cultura.

58
Livro Inteiro_só falta ISBN.indd 58

12/12/2016 15:04:33

Tabela 3. Solução nutritiva de Hoagland & Arnon (1950), a 100%, 25% e 10% .
Solução
Estoque

Reagentes

Concentração
na solução
estoque

Peso
Molecular
(g.mol-1)

6,5 mM
4,0 mM
2,0 mM
2,0 mM

101,11
236,16
115,03
246,47

Macronutrientes
A
KNO3
B
Ca(NO3)2.4H2O
C
NH4H2PO4
D
MgSO .7H O
Micronutrientes
E

4

2

H3BO3
MnCl2.4H2O
ZnSO4.7H2O
(NH4)6Mo7O24.4H2O
CuSO4.5H2O

F

4,6 µM
0,5 µM
0,2 µM
0,1 µM
0,2 µM

61,83
197,90
287,54
1235,95
248,7

Concentrações
(g.L-1) (mM)

82,15
118,08
28,80
61,62

812
500
250
250

0,284
0,0,99
0,055
0,124
0,050

4,6
0,5
0,2
0,1
0,2

FeCl3 + EDTA *

Conc. Conc.
Conc.
100% 25%
10%
Vol. em mL para 1 L de
solução (mL.L-’)

8

2

0,8

1

0,25

0,1

1

0,25

0,1

* Pesar 5 g de NaOH e dissolver em 800 mL de H2O; Dissolver em seguida, 32,2 g de EDTA; Adicionar 24 mL
de solução de FeCl3 (60% m/v); Completar para 1 litro de água destilada.

Para se preparar 30 litros de solução de Hoagland a 10%, deve-se iniciar com
cerca de 28 litros de água destilada e adicionar, em seguida, os macronutrientes
(solução A = 24 mL e solução B = 24 mL) um a um para evitar precipitações e
conjugações indesejadas. Isso é necessário para garantir que as altas concentrações
de Ca+2 e PO4-2 estejam disponíveis, sem arranjos indesejados na solução final. Em
seguida, deve-se acrescentar os micronutrientes (solução C = 3 mL) e a solução de
ferro (solução D = 3 mL). Por último, deve-se ajustar o volume final para 30 litros.
Preparo dos recipientes
Para este experimento serão utilizadas 30 garrafas PET de 2 L. Utilizar a parte
de baixo da garrafa, deixando um tamanho que permita a adição de 1L de solução
nutritiva, solução esta que deve ficar a aproximadamente 3 cm da borda do PET.
O PET deve ser envolto com papel alumínio para proteger as raízes da incidência
de luz e proteger o sistema contra a propagação indesejada de fungos (Figura 1A).
Para tampar a parte superior das garrafas PET, será necessário recortar placas de
isopor com 1,5 ou 2,0 cm de espessura, usadas como base na sustentação das mudas
(Figura 1C e 1D). Na região mediana da placa de isopor deve-se fazer um furo circular com aproximadamente 2 a 3 cm de diâmetro, por onde será inserida a planta,
e na região lateral deve-se realizar um furo para encaixe da mangueira de aeração
(Figura 1B e 1C). Com o sistema pronto, deve-se, então, encher as garrafas com 1
litro de solução nutritiva, preparada acima.
A muda, depois de lavada, deve ser envolvida por espuma ou algodão cru na região entre a raiz e o caule (coleto) para dar suporte vertical às mudas quando forem
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inseridas nas placas de isopor (Figura 1C). Nesse momento, é preciso posicionar a
raiz no pote de maneira que ela esteja completamente mergulhada na solução nutritiva (Figura 1D). Deve-se inserir apenas uma muda por pote.

A

B

Garrafa PET
de 2 L

Garrafa PET envolta
com papel alumínio

Bomba de
aquário

C
Furo com
diâmetro
de 2 cm

D
Placa de isopor
de 1,5 a 2,0 cm
de espessura
Espuma ou
algodão
para vedação

Entrada para
mangueira
Placa de
isopor

Raiz submersa
na solução
nutritiva

Desenhado por Marcelo F. Pompelli (editor)

Mangueira
fina

Figura 1. Montagem do sistema de hidroponia.
A solução colocada nos potes necessita ser arejada constantemente por tubulações de plástico ligadas a uma bomba de aquário adaptada ao sistema de mangueiras finas de plástico com diâmetro que permita seu encaixe na saída de ar da
bomba (Figura 1B). O tubo de aeração deve ficar próximo do fundo da garrafa para
maximizar a aeração da solução.
O acompanhamento da condutividade elétrica (CE), pH e temperatura da solução nutritiva deve ser realizada diariamente e as soluções devem ser renovadas uma
vez por semana. Quando necessário, as correções do pH devem ser realizadas com
soluções 0,1 mol L-1 de KOH (para alcalinizar) e de HCl (para acidificar), mantendo-se o pH 6,0 ± 0,2. Anotar as datas da semeadura, germinação e transplante para
os potes com a solução nutritiva.
Após o período de aclimatação da planta, inicia-se, então o experimento propriamente dito, inserindo-se no sistema doses crescentes do metal pesado (Cd). Nesse
momento, deve-se realizar a troca de solução nutritiva de 10% para 25% de Hoagland e Arnon de sua concentração original (Tabela 1), mantendo-se nessa concentração até o fim do experimento, usando os mesmos potes, com troca de solução
uma vez por semana com seus respectivos tratamentos.
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Preparo dos tratamentos
Para preparar 30 litros de uma solução a 25% (Tabela 3), adicionar cerca de 28
litros de água destilada, e em seguida, adicionar os macronutrientes (solução A = 60
mL e solução B = 60 mL) um a um para evitar precipitações e conjugações indesejadas. Acrescentar, então, os micronutrientes (solução C = 7,5 mL) e a solução de
ferro (solução D = 7,5 mL). Após a adição das quatro soluções, deve-se completar
o volume final para 30 litros.
Os tratamentos se constituirão de acrescentar na solução nutritiva, cinco doses
crescentes de cádmio Cd (0, 25, 50, 75 e 100 µM de CdCl2) utilizando o cloreto
de cádmio (CdCl2.H2O, CdCl2, PM=183,22 g/mol) como fonte do elemento contaminador de Cd (Tabela 4). A dose zero se refere à testemunha, constituindo dessa
forma cinco tratamentos, com seis repetições. Considera-se uma repetição um recipiente com uma planta.
Preparar solução estoque de 3000 µM de CdCl2 em 1 L (1000 mL) de água destilada. Após preparar a solução estoque de CdCl2 (ver em material suplementar),
inicia-se a montagem dos tratamentos com a solução nutritiva 25% + Cd. A tabela
4 exemplifica como deve ser preparada as soluções.
Tabela 4. Formulação de Hoagland com adição de CdCl 2 em cinco diferentes concentrações
Concentração
Volume da solução nutritiva a
25 %
Volume final da solução de
CdCl2 3mM
Volume de água destilada

Para preparar 6 Litros de solução de cádmio
0 µM 25 µM 50 µM 75 µM 100 µM
5,8L

5,8L

5,8L

5,8L

5,8L

0 mL

50 mL 100 mL 150 mL

200 mL

200 mL

150 mL 100 mL 50 mL

0 mL

Uma vez preparada todas as soluções, deve-se inserir em cada PET 1 L de solução em cada recipiente, respeitando os tratamentos de Cd. Recolocar as mudas de
tomate nos recipientes. Etiquetar os frascos com o nome do tratamento e número
da repetição.
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As avaliações dos sintomas de toxidez de Cd nas folhas e raízes devem ser realizadas aos 7 e aos 15 dias de exposição ao Cd, avaliando, entre outras características:
- a altura da planta. Medir com régua do coleto até a meristema apical;
- o diâmetro do coleto. Medir com paquímetro, de preferência digital;
- o número de folhas verdes;
- o teor de clorofila, medido conforme apresentado na Prática 14 deste livro;
- a área foliar, que deve ser determinada pela medição do comprimento (C) e a
largura (L) de todas as folhas das plantas. O produto entre C e L deve ser multiplicado por 0,59 como fator de correção (REIS et al., 2013).
Aos 15 dias de experimento deve-se desmontar o experimento, separando a
planta em raízes, caule e folhas. Após a medição das características acima, as partes
da planta devem ser secas em estufa com temperatura entre 65 e 70°C até atingir
massa constante (geralmente 48 a 72 h), para obtenção da massa seca (MS) da folha, do caule e da raiz. Somar a massa das partes para obtenção da MS da planta
inteira. Calcular a média das seis repetições por tratamento e mostrar os resultados
em gráficos ou tabelas.
A partir dos dados de massa seca, podem-se realizar análises de alocação de
biomassa, conforme as seguintes fórmulas (BENICASA, 2003):

(
(
(

Alocação de MS na folha (%) =

Massa seca da folha
Massa seca da Planta

Alocação de MS no caule (%) =

Massa seca do caule
Massa seca da Planta

Alocação de MS na raiz (%) =

Massa seca da raiz
Massa seca da Planta

)
)
)

% 100

% 100

% 100

Considerações finais
Devido ao efeito de fitotoxicidade que o cádmio causa em plantas, espera-se,
com aplicação dessa aula prática, compreender melhor os sintomas de toxidez desse
metal, como afeta a morfologia e fisiologia de plantas jovens de tomateiro.
A combinação de tempo de exposição de sete dias utilizando plantas de tomateiros de 30 dias de idade (total 37 dias) é adequada para observar os sintomas de
toxidez. Os sintomas evidentes em todas as doses a partir dos sete dias de estresse é
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o curvamento ou enrolamento das folhas para baixo, presença de clorose e mancha
necrótica nas nervuras de folhas mais velhas.
Um dos principais efeitos da exposição de vegetais ao Cd é a redução de seu
crescimento. Pode-se constatar com sete dias de tratamento a redução de massa seca
e da alocação da biomassa na raiz e parte aérea mesmo na concentração mais baixa
(25 μM), sendo os efeitos fitotóxicos maiores na concentração de 100 µM de CdCl2.

Estudo dirigido
Ao final do experimento o aluno terá condições de encaminhar seu estudo dirigido por meio dos seguintes direcionamentos:
1) O que acontece com as raízes se não proteger os potes (garrafas) com papel
alumínio? E se não utilizar aerador dentro da solução nutritiva?
2) Quais os sintomas de toxidez foram observadas após a exposição do Cd na
solução nutritiva?
3) Alterações na arquitetura e estrutura do sistema radicular são observadas
em plantas cultivadas na presença de metais pesados. Quais foram essas modificações nas raízes de tomateiro?
4) Qual foi a dose mínima de Cd capaz de afetar o crescimento de plantas de
tomateiro?
5) Quantos gramas de CdCl2 devemos pesar para preparar 1 L de uma solução
de 500 μM de CdCl2?
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e
3 Fotossíntese
respiração mitocondrial
Capítulo

Flávio Lozano Isla
Natália Maria Corte Real de Castro
Orlando de Oliveira dos Santos
Mariana Lins de Oliveira Campos
José Nailson Barros Santos
Marcelo Francisco Pompelli
É concentro entre os fisiologistas que não se pode formar um biólogo ou um
estudioso em biologia sem que este aprenda conceitos básicos de fotossíntese e
respiração mitocondrial, pois estes, juntamente com as relações hídricas, formam
um tripé que aportam todos as demais reações bioquímicas que ocorrem na célula
vegetal.
A fotossíntese é o processo pelo qual a energia luminosa é capturada pelas plantas verdes e usada na síntese de compostos carbonados reduzidos, a partir de gás
carbônico e água. Toda a matéria viva se inicia com o processo da fotossíntese,
sendo esse processo considerado como a base da vida no planeta Terra. LIETH
(1975) estimou que as plantas terrestres produzem, aproximadamente, 100 x 109
toneladas métricas de matéria seca por ano. A respiração mitocondrial, por outro
lado, está entre os principais processos bioquímicos que ocorrem nos organismos
vivos. É através da respiração que os organismos vivos oxidam os produtos químicos estocados para a geração de energia, necessária para os processos metabólicos.
Os conhecimentos de como estes dois complexos processos bioquímicos ocorrem
requerem certo conhecimento prévio de bioquímica e biologia celular.
O objetivo desse capítulo é demonstrar ao aluno diversas práticas laboratoriais,
muitas delas de fácil execução, que tragam ao aluno a vivência prática dos assuntos
estudados em sala de aula. Ademais, alguns assuntos como os princípios da espectrofotometria e o princípio de ação dos herbicidas também será apresentado nesse
capítulo. Como estes assuntos costumam ser os mais difíceis dentro da Fisiologia
Vegetal, pensou-se ainda numa ferramenta lúdica que possa auxiliar alunos de todos
os níveis a entender um pouco mais sobre a fotossíntese e respiração mitocondrial.
O capítulo é composto por onze práticas que, conjuntamente, têm o objetivo de
demonstrar ao aluno a importância desses processos, além de demonstrar como a
funcionalidade das membranas biológicas interfere nesses mecanismos.
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AULA PRÁTICA 12
ESPECTROCOSPIA DE LUZ VISÍVEL E
DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE EXTINÇÃO
MOLAR
Introdução
O coeficiente de extinção molar, também conhecido como absortividade molar
ou absorvidade molar, pode ser definido como a capacidade que um mol de uma
determinada substância possui em absorver luz a um determinado comprimento de
onda. A absortividade molar vai variar de acordo com diversos fatores, tais como
a substância em questão e o comprimento de onda utilizado, bem como a temperatura e o solvente nos quais a substância se encontra. Portanto, pode-se dizer que o
coeficiente de extinção molar é uma propriedade intrínseca das substâncias. Assim,
segundo a Lei de Lambert-Beer, a absorbância (A) de uma amostra depende do
comprimento de onda (l) e da concentração (C) da substância. Com isso, tem-se a
seguinte fórmula:
-1

Coeficiente de extinção molar (mol cm )
A =  C L Caminho óptico (cm)
Absorbância

Concentração (mol)

Dentre os aparelhos de espectrofotometria utilizados atualmente, a maioria
apresenta o comprimento de onda em função da absorbância. A absorbância, ou
“densidade óptica”, representada por A, é dada pela seguinte equação:
A =log (I/I 0), onde Io representa a intensidade da luz incidente e I é a
intensidade da luz transmitida (Figura 1). A amplitude de absorbância geralmente
registrada é entre 0 e 3 e para se calcular a intensidade de uma banda de absorção
são usados os conceitos definidos pelas Leis de Lambert e pela Lei de Beer. A Lei
de Lambert determina que a intensidade da luz transmitida através de um meio
homogêneo diminui geometricamente à medida em que a espessura da camada
aumenta aritmeticamente. Já a Lei de Beer não considera uma concentração qualquer,
mas aquelas soluções muito diluídas, como, por exemplo, no caso da espectroscopia
ultravioleta. Estas leis podem ser relacionadas pela fórmula apresentada acima,
a qual é comumente utilizada para calcular a absorbância ideal de determinada
substância, ou seu coeficiente de extinção molar. Como exemplo pode-se tomar uma
substância X, com concentração 0,0125 g L-1, com pico de absorbância máxima em
520 nm, medido em uma cubeta de 1 cm de caminho óptico, onde o coeficiente de
extinção molar é de 4,16 x 104 L mol-1 cm-1.
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Figura 1. Esquema demonstrando o funcionamento básico de um espectrofotômetro
Essa prática tem carácter muito mais investigativo do que acadêmico. O fato de
os alunos serem estimulados a desvendar a natureza dos pigmentos que estão sendo
utilizados na aula pode abrir caminhos para que estes alunos, no futuro, se interessem pelas áreas médicas pericial/criminal, área farmacêutica ou área agrícola, com a
descoberta de novos fármacos e herbicidas. Nesta aula os alunos receberão inúmeras
dicas para que, ao final da aula, consigam desvendar a natureza de diferentes pigmentos usados corriqueiramente na biologia.
Objetivos específicos desta prática
Determinar o espectro de absorção de diferentes substâncias de natureza
desconhecida e calcular seus coeficientes de extinção molar.
A partir de soluções desconhecidas encontrar sua natureza química e suas
principais características de forma a fornecer ferramentas de pesquisa de novas
substâncias ou fármacos;
Materiais utilizados
• soluções corantes de natureza desconhecida, as quais serão cedidas pelo
professor
• balões volumétricos de 50 mL
• béqueres de volumes diversos
• pipetas de 5 mL
• macropipetador para pipetas de vidro
• espectrofotômetro de luz visível
• cubetas de acrílico (capacidade 4 mL)
• papel milimetrado
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Procedimentos
Como um dos objetivos dessa aula é dar ao aluno a oportunidade de descobrir
novas substâncias ou descobrir a natureza química de uma solução, o primeiro passo
deve-se ser a diluição da substância apresentada pelo professor. Utiliza-se, neste
caso, como primeira tentativa a água, por ser o solvente universal de substâncias.
Portanto, a partir das soluções estoque cedidas pelo professor, dilua-as nas
proporções indicadas na tabela abaixo (a natureza das substâncias sugeridas, bem
como suas concentrações originais podem ser acessadas em material suplementar).
Tabela 1. Diluições recomendadas para as substâncias a serem utilizadas.
Concentração final
Soluções Volume a pipetar Volume a pipetar Concentração
-1
-1
1
2
3
4
5
6

do corante (mL)
5,0
7,5
25,0
25,0
12,5
25,0

de água (mL)
45,0
42,5
25,0
25,0
37,5
25,0

inicial (g L ) após diluição (g L )
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,5

Uma vez comprovada a natureza hidrofílica de cada uma das substâncias; fato
que deve ser anotado no caderno de laboratório, passaremos então para a segunda
fase do procedimento: descobrir o comprimento de onda no qual a substância química apresenta maior absorbância. Assim, com o auxílio de uma pipeta de vidro e do
macropipetador, encha uma das cubetas do espectrofotômetro com 4 mL de água
destilada e a outra com a solução recém-diluída na proporção acima.
Com o espectrofotômetro ligado a pelo menos 30 minutos, insira as duas cubetas
nas posições 1 e 2 do carrossel do espectrofotômetro, sendo a cubeta contendo água
na posição 1. Faça, então, uma varredura no espectro, utilizando-se de comprimentos de onda de 320 nm a 800 nm com intervalos de 20 nm (320, 340, 360 ... 800
nm). Para cada comprimento de onda, anote a absorbância registrada no visor do
espectrofotômetro. Em seguida, construa um gráfico (em papel milimetrado) com
os valores registrados (veja exemplo na Figura 2):
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Figura 2. Espectro de absorção da substância X. Perceber que o pico máximo de
absorção de luz pela substância foi em 640 nm.
Com a construção do gráfico, plotado com os valores recém-medidos, pode-se
verificar o comprimento de onda no qual a substância de interesse absorve mais luz.
Verifique na Figura 2, que a substância X apresenta um pico de absorção máxima de
luz em 640 nm. Portanto, quando pretender medir a concentração dessa substância
novamente, o pesquisador deve usar esse comprimento de onda como referência,
pois é nele que a concentração exata da substância será determinada.
Agora que já descobrimos qual o melhor comprimento de onda para se determinar cada uma das substâncias apresentadas pelo professor, vamos passar para o
terceiro passo da nossa pesquisa – determinar o coeficiente de extinção molar de
cada uma das substâncias em questão. Para isso, lembre-se da equação de Beer e
Lambert descrita anteriormente.
A partir da solução de concentração final apresentada na Tabela 1, vamos, então,
preparar sete diferentes concentrações da substância (Tabela 2). Para cada uma das
concentrações, faça três repetições e leia-as no espectrofotômetro com comprimento de onda ajustado para cada uma das substâncias, exatamente como foi determinado na figura 2. Com os valores de absorbância, complete a Tabela 2 com os dados
referentes à substância designada ao seu grupo. Obs.: inicie as leituras partindo da
menor concentração.
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Tabela 2. Preparação das diluições para cálculo do coeficiente de extinção molar das
substâncias utilizadas.
Cubeta Substância Água
(mL)
(mL)
1

0,5

3,5

2

1,0

3,0

3

1,5

2,5

4

2,0

2,0

5

2,5

1,5

6

3,0

1,0

7

4,0

0,0

Médias das
Concentração Absorbâncias (nm)
Absorbânicas
final (g L-1)
Rep 1 Rep 2 Rep 3

Com a média da absorbância apresentada em cada uma das diluições, construa
um gráfico utilizando o eixo X para a concentração final e o eixo Y para a média das
absorbâncias registradas. Vale ressaltar, que é necessário que todo o processo seja
realizado com o máximo de cautela para que os resultados sejam confiáveis e o mais
próximo do esperado. Com isso, você terá um gráfico semelhante ao apresentado
na Figura 3.

1,0
y = 15,031x - 0,0185
R2 = 0,9993

Absorbância

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

-1

Concentração (mM L )

Figura 3. Representação gráfica dos valores de absorbância e da concentração molar

da substância pesquisada. Verifique que o gráfico está com concentração dada em
mmol L-1, portanto consulte o material suplementar para saber como calcular essa
concentração.
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Com o gráfico contendo a concentração em mmol L-1 e a absorbância, monte uma
linha de tendência sobre os dados e solicite (via Microsoft Excel) a visualização da
equação da reta e do valor de R2. Se os valores de R2 forem superiores a 0,98 significa que todo o processo anterior foi realizado com sucesso e que você será eficaz
no cálculo do coeficiente de extinção molar médio da substância.
Agora que temos o gráfico mostrando uma boa relação entre as concentrações e
as absorbâncias vamos retornar a equação apresentada no início da prática e calcular
o coeficiente de extinção molar da substância pesquisada. Lembrando que A = ε C L
e que L é igual a 1, podemos reescrever essa equação isolando o coeficiente de exC
tinção molar que queremos calcular: ε=
. Como agora temos a absorbância de
A
cada uma das diluições propostas e suas respectivas absorbâncias médias, podemos,
enfim, calcular o coeficiente de extinção molar de cada uma das substâncias que
deve retornar valores muito semelhantes, independente da concentração utilizada.
Pronto, já temos concluído os três passos para uma pesquisa básica da natureza
química da substância em questão. Agora, de pose das observações empíricas que
você fez na aula e de posse dos dados que você analisou na aula de hoje procure
indícios para informar qual é a substância que você analisou, sua concentração
inicial e final e seu coeficiente de extinção molar. Em material suplementar,
você encontrará todas as informações necessárias para validar seus argumentos e
confirmar qual substância química cada grupo utilizou na prática.
Considerações finais
O princípio da Lei de Lambert-Beer é utilizado nas mais diversas áreas da
ciência, desde análises laboratoriais, a perícia criminal. É sabido que substâncias
distintas possuem características peculiares no que diz respeito à sua capacidade de
absorção da luz e por consequência, a transmitância da mesma. Atualmente, já se
tem conhecimento de qual é o coeficiente de extinção molar de diversos reagentes
utilizados corriqueiramente nas pesquisas científicas. Nessa aula, pode-se observar
as peculiaridades de diferentes reagentes de poder corante, tais como comprimento
de onda no qual cada uma das substâncias melhor absorve a luz e como calcular o
coeficiente de extinção molar. Para tanto, as amostras foram preparadas de forma
que pudéssemos descobrir o perfil de cada substância, e assim chegar a determinar
quem é cada uma.
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Estudo dirigido
Ao final do experimento o aluno terá condições de encaminhar seu estudo dirigido por meio dos seguintes direcionamentos:
1) Calcular, apresentando todos os cálculos, o coeficiente de extinção molar da
substância para cada concentração utilizada. Dica: pergunte ao professor qual é o
peso molecular de cada um dos reagentes utilizados na prática.
2) Calcular, apresentando todos os cálculos, o coeficiente de extinção molar
médio da substância.
3) O que representa o coeficiente de extinção molar?
4) Baseado nos cálculos feitos nas questões anteriores, é possível identificar
quais foram os reagentes utilizados nessa prática? Se sim, identifique cada um.
5) De agora em diante, sempre que você tiver que dosar a concentração de
algum dos compostos avaliados nessa prática em uma amostra qualquer e não tiver
mais o reagente em pó para fazer uma curva de calibração, é possível calcular a
concentração deles nessa amostra? Justifique sua resposta.

AULA PRÁTICA 13
ESPECTRO DE AÇÃO DOS PIGMENTOS
CLOROPLASTÍDICOS
Introdução
As moléculas de clorofila das espécies eucariontes absorvem mais fortemente a
radiação no comprimento de onda próximo do azul-violeta e do laranja-vermelho,
podendo transmitir ou refletir quase toda a radiação na faixa do verde e do
amarelo. Cada fóton da radiação absorvida contém uma quantidade de energia
que irá excitar um elétron localizado em cada um dos átomos da molécula de
clorofila ou carotenoide. Esse processo ocorre nos tilacóides dos cloroplastos, mas
especificamente no centro de reação dos fotossistemas.
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Quando a luz, em forma de energia, incide sobre uma molécula, parte dessa
energia é absorvida seletivamente conforme sua estrutura molecular e atômica,
uma vez que todas as moléculas apresentam um nível de energia, que além de ser
característico segue a especificidade das moléculas que a compõem. Quando uma
fonte de energia, com estado energético igual à diferença entre a energia no estado
fundamental e a energia no estado excitado incide sobre a substância, os elétrons no
estado fundamental são transferidos para o estado excitado e parte da energia da luz
correspondente àquele comprimento de onda é absorvida.
A radiação nada mais é que ondas eletromagnéticas ou partículas que se propagam com uma determinada velocidade, contendo energia, carga elétrica e magnetismo. Nos átomos, a absorção de energia extra faz com que os elétrons se tornem
excitados, desprendendo energia pelo processo de radiação, quando retornam ao
estado fundamental inicial. Sendo assim, um espectro de absorção é obtido quando deixamos diferentes luzes monocromáticas incidirem sobre uma substância e
medimos o grau de absorção. Os comprimentos de onda (medidos em nanômetros
– nm) são plotados no eixo das abscissas e os graus de absorção (transmitância ou
absorbância), no eixo das ordenadas. Assim, através de técnicas simples, podemos
purificar um tipo de pigmento e determinar, com o auxílio de um espectrofotômetro,
sua absorbância relativa nos diferentes comprimentos de onda e, assim, construir
seu “espectro de absorção”.
A principal inovação da proposta está em especial, no cronograma organizacional da prática; apresentando condições de ser repetida mesmo com baixa estrutura
laboratorial. Manuais de procedimentos não criam, nem programam estas novas
práticas e quando assim o faz são moldadas para um desenvolvimento que foge da
realidade prática. Para se construir um novo conhecimento que seja capaz de ser
utilizado como modificador da realidade institucional, é fundamental que os profissionais tenham a certeza da sua efetiva utilização no ambiente universitário.
Obejetivo específico desta prática
Determinar os diferentes espectros de absorção de diferentes extratos cloroplastídios, advindos de diferentes materiais biológicos.
Materiais utilizados
• extrato cetônico de pigmentos cloroplastídicos, obtido de uma folha verde
(folha de couve)
• extrato cetônico de pigmentos cloroplastídicos, obtido de uma raiz de ce
noura
• extrato cetônico de pigmentos cloroplastídicos, obtido de uma flor com
pétalas vermelhas
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• extrato cetônico de pigmentos cloroplastídicos, obtido de uma flor com
pétalas brancas
• acetona 80%
•almofariz e pistilo de porcelana
•areia lavada de rio
•carbonato de cálcio
•tubos de ensaios com rosca e tampa
•balão volumétrico de 10 mL com tampa
•papel alumínio
•papel filtro qualitativo
• espectrofotômetro de luz visível
Procedimentos
Anteriormente a prática, temos que preparar os extratos cetônicos. Para tanto, pesa-se 500 mg do material vegetal (folha de couve, raiz de cenoura, pétalas
vermelhas e pétalas brancas), incluindo esse material diretamente no almofariz de
porcelana. Com as luzes da sala apagadas, mas com um pequeno feixe de luz de
fundo, insere-se em cada almofariz uma pitada rasa de carbonato de cálcio, uma
pitada maior de areia lavada de rio para facilitar a extração dos pigmentos e cerca
de 1 mL de acetona 80%.
Em seguida, deve-se macerar muito bem o material até que não seja visível
nenhum resíduo de material vegetal. Na sequência, deve-se transferir o macerado
para um funil contendo papel de filtro qualitativo, procedendo-se a filtração. Cuide
para que todo o material do almofariz seja transferido para o funil; lave diversas
vezes o almofariz com acetona 80% para retirar todo o material vegetal. Recolha o
filtrado em um balão volumétrico com volume de 10 mL e em seguida complete o
volume do balão com mais acetona 80%. Fazendo isso para os diferentes materiais
vegetais de forma separada, ao final teremos quatro estratos cetônicos de diferentes
naturezas.
Agora que temos todos os extratos cetônicos, devemos recolher uma amostra
desse material numa cubeta de vidro e ler em espectrofotômetro contra uma
referência contendo apenas acetona 80%. Se o valor de absorbância ultrapassar
0,900 significa que o extrato está muito concentrado e deve ser diluído com acetona
a 80% para que o mesmo se adeque dentro dos princípios da Lei de Beer Lambert
(veja material suplementar, para mais detalhes).
O extrato deve ser lido em diversos comprimentos de onda de modo a se fazer
uma varredura em todo o espectro de luz visível (320 a 800 nm). Com os valores
obtidos nas leituras, construa um gráfico, apresentando no eixo das abscissas os
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comprimentos de onda e no eixo das ordenadas as respectivas absorbâncias e em
seguida identifique o comprimento de onda no qual cada um dos extratos melhor
absorve a luz.
Considerações finais
Durante a realização da prática o professor assumirá o desafio de colocar em
prática os conteúdos relacionados em sala de aula de forma clara e objetiva. Através
da integração teoria e prática, despertando assim, o interesse do aluno em conhecer
quais pigmentos fotossintéticos estarão atuando em determinados picos de absorbância e o porquê da necessidade de seguir cada etapa. O facilitador seja ele um professor ou um monitor, deve ter conhecimento prévio da prática, isso permitirá maior
segurança e organização no momento de execução das atividades no laboratório. A
eficácia durante todo o processo é verificado a medida que todos participem. Para
que haja eficiência na prática é indispensável realizar o processo de preparação
dos pigmentos no escuro. O principal resultado que se pretende com essa aula é a
demonstração na forma gráfica dos picos de absorbância e reflectância de cada uma
das substâncias características de cada material vegetal. Pode-se verificar, ainda,
que numa folha não há somente clorofila, mas é esta a substância predominante.
Da mesma forma acontece com as raízes de cenoura onde são os carotenoides as
substâncias preponderantes.

Estudo dirigido
Ao final do experimento o aluno terá condições de encaminhar seu estudo dirigido por meio dos seguintes direcionamentos:
1) Por que a absorbância é menor na região da luz verde?
2) Os carotenoides apresentam espectro de absorção semelhante ao das clorofilas?
3) Para quantificar as clorofilas a e b de um extrato cetônico ou de pigmentos
por meio de um espectrofotômetro, podem-se utilizar comprimentos de onda na
faixa da luz azul? E da luz vermelha?
4) Apresente todos os pigmentos sugestivos e suas faixas de maior absorção
de luz?
5) Qual é o princípio básico do funcionamento de um colorímetro (ou
espectrofotômetro)? Para responder a essa pergunta, revise os conceitos da Lei de
Lambert-Beer.
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AULA PRÁTICA 14
TEOR DE CLOROFILA E CAROTENOIDES EM FOLHAS
Introdução
A clorofila é o pigmento que está presente em todos os vegetais, sendo responsável pela captação da energia luminosa para a fotossíntese, resultando na
formação de biomassa. Ela é encontrada em maior quantidade nas folhas, mas pode
ser encontrada ainda em caules jovens ou mesmo em frutos em desenvolvimento.
Em plantas superiores as principais clorofilas encontradas são a clorofila “a” e a
clorofila “b”, sendo a primeira considerada como o pigmento essencial, parte fundamental dos centros de reação, enquanto a segunda se comporta como um pigmento
acessório, presente principalmente nos centros coletores de luz dos fotossistemas.
Entretanto, ambas absorvem diferentes comprimentos de luz e seus teores podem
ser empregados para estimar o potencial fotossintético das plantas, bem como a
capacidade de adaptação à ambientes com distintos graus de luminosidade.
Em geral, as membranas tilacoidais das plantas aclimatadas às baixas irradiâncias possuem uma grande concentração de pigmentos-antena (e.g. clorofila b,
β-caroteno, xantofilas) associados aos centros de reação dos fotossistemas e uma
menor quantidade de componentes de transporte de elétrons (e.g., clorofila a;
ANDERSON, 1986). Nestas plantas uma transferência abrupta do ambiente com
menor intensidade de luz para outro com maior intensidade de luz pode levar a fotooxidação dos pigmentos fotossintéticos e, dependendo do grau de desestruturação
das membranas, levar a morte da planta. Entretanto, a elevação na concentração
de carotenoides e/ou uma redução da concentração de clorofilas pode auxiliar essas plantas a minimizar a fotooxidação. Nesse contexto, a menor concentração de
clorofilas pode ser considerada como um mecanismo de ajuste entre a absorção e a
utilização fotoquímica da luz (POMPELLI, MARTINS et al., 2010).
Para se ter uma ideia de como a concentração de clorofila é importante para
a aclimatação das plantas a luz basta sabermos que no complexo LHCII há em
torno de 14 moléculas de clorofilas por cada molécula de proteína LHC, sendo 8
moléculas de Clorofila “a” e 6 moléculas de clorofila “b”, numa razão Chl a/b de 1,3
(KÜHLBRANDT et al., 1994). Entretanto, uma típica folha de sombra, apresenta
em geral, uma razão Chl a/b de 1,6 a 2,2. Embora uma das principais respostas
frequentemente observadas em plantas desenvolvidas à sombra seja o decréscimo
da razão clorofila a/b esse padrão de respostas nem sempre é percebido em todas
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as plantas (POMPELLI, MARTINS et al,. 2010). Em algumas plantas, portanto, tal
razão parece responder pouco ou nada às variações na irradiância. Ademais, pode
haver pequena ou nenhuma alteração na razão clorofilas/carotenoides entre plantas
ao sol e sob sombra, quando o padrão esperado de resposta seria um decréscimo
relativo nessa razão nas plantas à plena exposição solar, de modo a permitir-lhes
uma maior capacidade de dissipação da energia de excitação, principalmente via
operação do ciclo das xantofilas (MA, HOLT et al., 2003).
Através de método espectrofotométrico é possível detectar e quantificar o
conteúdo destes pigmentos. Assim sendo, o estudo do papel das clorofilas na aclimatação das plantas aos diferentes ambientes de luz é uma característica intrínseca
da fisiologia vegetal e será alvo desta aula prática.
Objetivo específico desta prática
Quantificar o conteúdo de clorofila “a”, clorofila “b”, clorofila total e carotenoides totais em folhas de plantas expostas a condições de sol e de sombra, bem como
em folhas de plantas com mecanismo fotossintético C3 e C4.
Materiais Utilizados
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Folhas de plantas em distintos graus de luminosidade (sombra e sol)
Balança de precisão
Espectrofotômetro de luz visível
Acetona a 80%
Carbonato de Cálcio (CaCO3)
Areia lavada de rio
Almofariz e pistilo de porcelana
Tesoura
Papel de filtro
Funil pequeno
Balões volumétricos de 10 mL

Tratamentos sugeridos
● Folhas da borda das plantas expostas diretamente à luz solar;
● Folhas no interior da copa, que recebem apenas luz difusa;
● Folhas de gramíneas ou Cyperaceae;
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Procedimentos
Para cada tratamento, coletar três folhas maduras. Pesar cerca de 100 mg de
tecido foliar, sem a nervura principal, e colocar em um almofariz. Com as luzes da
sala apagadas, mas com um pequeno feixe de luz de fundo, inserir em cada almofariz uma pitada rasa de carbonato de cálcio, uma pitada maior de areia lavada de
rio para facilitar a extração dos pigmentos e cerca de 2 mL de acetona 80%. Em
seguida, deve-se macerar o material até que não seja visível nenhum resíduo de
material vegetal.
Todo o material macerado deve ser filtrato em papel de filtro qualitativo,
recolhendo-se o filtrato em um balão volumétrico de 10 mL. Após a completa
filtração, deve-se completar o volume do balão com acetona a 80%.
Em seguida, devemos recolher uma amostra do filtrado numa cubeta de vidro
e ler em espectrofotômetro contra uma referência contendo apenas acetona 80%.
Utilize os seguintes comprimentos de onda: 480 nm, 645 nm, 663 nm e 720 nm.
De posse dos valores de absorbância, calcule o teor de clorofila “a”, clorofila
“b”, clorofila total e carotenoides em cada uma das amostras e faça as comparações
necessárias entre os materiais. Utilize para tanto as seguintes equações:
Clorofila a =

Clorofila b =

[(12,25 x A 662) - (2,79 x A645)] x Volume (em litros)
MF (em Kg)

[(21,5 x A 645) - (5,1 x A663)] x Volume (em litros)

Clorofila total =

Carotenóides totais =

MF (em Kg)

[(7,15 x A 663) - (18,71 x A645)] x Volume (em litros)
MF (em Kg)
{[(1000 x A 480) - (1,82 x chl “a”) - (82,02 x chl “b”] / 198} x Volume (l)
MF (em Kg)

Os teores de clorofila são expressos em g kg-1 MF
Considerações finais
Na presente prática o aluno será capaz de determinar as diferenças existentes entre os pigmentos presentes nas plantas submetidas a distintos graus de luminosidade
como na composição dos tecidos através do método espectrofotométrico. Se espera
que os resultados mostrem um conteúdo global mais elevado de clorofila “a” em
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relação a clorofila “b” porque o primeiro pigmento é fundamental para os centros de
reação, enquanto que a clorofila “b” é um pigmento acessório, presente apenas nas
antenas dos fotossistemas. Mesmo assim existe uma alteração nos teores de clorofila em condições de baixa luminosidade que promove o aumento no complexo de
coletores de luz no fotossistema II porém a alta luminosidade promove o incremento
no fotossistema I. Também será observado diferenças no conteúdo de carotenoides
entre os tecidos de folhas e flores.

Estudo dirigido
Ao final do experimento o aluno terá condições de encaminhar seu estudo dirigido por meio dos seguintes direcionamentos:
1) Qual o tratamento que apresentou os maiores teores de clorofilas?
2) Explicar a razão do teor de clorofila “b” ser maior nas folhas expostas a
baixa luminosidade (folhas de sombra). Caso esse comportamento não tenha sido
verificado, justificar.
3) Qual a importância de existirem diferentes teores de clorofilas nas plantas?
4) É possível separar os diferentes grupos de plantas em função da relação
clorofila a/b? Justifique.
5) Por que, mesmo as clorofilas não absorvendo fótons no comprimento de
onda de 720 nm, deve se medir a absorbância nesse comprimento de onda?
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AULA PRÁTICA 15
PARTIÇÃO DE PIGMENTOS FOTOSSINTÉTICOS
Introdução
A fotossíntese representa o caminho pelo qual praticamente toda a energia
penetra na biosfera. Sem a existência desse fluxo de energia proveniente do sol e
canalizado através dos cloroplastos (nas células eucarióticas), a vida nesse planeta
se extinguiria por completo.
As plantas convertem energia solar (luminosa) em energia química utilizável por
todos os demais sistemas biológicos. Os produtos da fotossíntese são carboidratos
formados a partir de CO2 e H2O. Esses produtos são importantes para os vegetais por
duas razões: (i) são a fonte de energia para o vegetal, ou seja, podem ser hidrolisados
pela respiração celular para liberação de energia necessária para os processos vitais;
e (ii) podem ser modificados de várias formas para compor diversos tipos moleculares importantes biologicamente (e.g., proteínas, lipídios, enzimas).
Além da importância para o próprio organismo fotossintético, todos os
organismos vivos que utilizam o oxigênio na respiração celular são dependentes da
sua produção pelos vegetais. E não pára aí a importância da fotossíntese, o carvão
e os combustíveis fósseis que usamos hoje representa produtos fotossintéticos de
milhões de anos atrás.
Plantas, algas e cianobactérias são produtores que obtém sua energia do solo. A
cada ano esses organismos produzem bilhões de toneladas de alimentos. A energia
química estocada nesse alimento supre as reações químicas que sustentam a vida.
Os pigmentos fotossintéticos são essenciais para o desenvolvimento das plantas,
pois são responsáveis pela captura da energia solar incidente usada na fotossíntese.
Além das clorofilas e dos carotenoides, que são lipossolúveis, as plantas sintetizam
outros pigmentos, como os flavonóides, que constituem uma série de compostos
relacionados, solúveis em água, tendo como estrutura básica um esqueleto C15 de
flavona. Os flavonóides ocorrem universalmente nas plantas superiores, mas são
incomuns entre as criptógamas. Encontram-se dissolvidos em água, no suco celular
(no interior do vacúolo) tanto de folhas como de frutos e de raízes, mas se acumulam
especialmente nas flores, conferindo-lhes as cores características (mais detalhes em
POMPELLI et al., 2007).
As clorofilas são compostos orgânicos formado por carbono, oxigênio, hidrogênio e em seu centro de ligação um átomo de magnésio. A interação entre as
moléculas de clorofilas (Chl) são fracas, i.e., não covalentes; assim essa interação é
facilmente quebrada com solventes orgânicos com ou sem maceração dos tecidos.
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A natureza hidrofílica ou hidrofóbica do solvente é importante na escolha do método
de extração de Chl. Os melhores solventes utilizados para a extração de Chl são:
acetona, metanol, etanol, acetil acetato, dimetilsulfóxido. Hexano e éter de petróleo,
i.e., apolares, não são recomendados para a extração de Chl, mas amplamente utilizados para a extração de carotenóides (LÓPEZ et al., 2004).
Na clorofila b esse CH3 é substituído por CHO
CH2

CH3

CH2

CH3

H3C
N

N

H3C

Mg
N

CH3
CH
HC
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CH3

CH3
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O
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O
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Figura 4. Estrutura molecular dos pigmentos fotossintéticos e fotoprotetores. Verificar que a
clorofila b se diferencia da clorofila a apenas pela presença de um grupamento CHO em vez
do grupamento CH3 no anel porfirina. Verifica-se também que as antocianinas se diferenciam
das antocianidinas pela presença de um monossacarídeo em sua estrutura.

A detecção dos pigmentos relacionados com a fotossíntese é de suma importância para a compreensão do processo fotossintético como um todo. Sendo assim, a
clorofila a por apresentar-se de coloração verde-azulada possui o pico de absorção
de luz na faixa de 420 e 663 nm, enquanto que a clorofila b possui coloração
verde-amarelada e apresenta absorção de luz máxima em 453 e 645 nm. Já os
carotenóides, a cor laranja característica, permite a absorção na região de 400 a 500
nm (MACKINNEY, 1941).
O experimento descrito traz uma abordagem de fácil compreensão dos
fenômenos envolvidos e, com essa característica, contribui numa formação onde a
teoria e prática andem de forma inseparável e de fácil acesso ao entendimento dos
graduandos.
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Objetivos específicos desta prática
Observar a separação de pigmentos hidrossolúveis e lipossolúveis, por meio
de sua partição em solventes não miscíveis.
Acompanhar as variações das propriedades de alguns destes pigmentos, em
função das variações do pH do meio ou de sua hidrólise parcial.
Materiais utilizados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

folhas de alface, brócolis, pétalas coloridas
almofariz e pistilo de porcelana
proveta de 50 mL
tubos de ensaio com tampa
funil separador
funil de vidro
acetona 80%
éter etílico
papel filtro
chumaço de algodão
pipetas de 10 ou 15 mL
NaOH 0,1 M
HCl 0,1 M
KOH 3 M

Procedimentos
A sala será dividida em três grandes grupos, que receberam uma folha de alface,
cinco folhas de brócolis ou 10 pétalas de rosa vermelha (ou outra cor de interesse).
Podem-se usar também pétalas de flores de cor amarela, ou mesmo raiz de cenoura
para a visualização de carotenoides.
Deve-se homogeneizar o material vegetal em almofariz com pistilo adicionando-se 2 mL de acetona 80%. Após o material ser homogeneizado, segue-se com
a filtragem do mesmo com uma gaze dupla, para retirar as partículas sólidas, em
seguida, em papel-filtro para completar o processo de filtragem. Processada a dupla
filtragem, deve-se completar o volume para 10 mL utilizando um balão separador.
Do filtrado, retire 5 mL e aplique em um funil separador, adicionando, em
seguida, igual quantidade de éter etílico e água destilada (nesta mesma ordem). Os
solventes devem ser introduzidos no sistema lentamente, sempre escorrendo pelas
paredes do funil. Posteriormente, execute movimentos rotativos leves no funil
separador para que os solventes sejam misturados.
Depois de misturados todos os solventes, aguarde cerca de 5 minutos para que
ocorra a separação de fases no funil separador. Desenhe ou fotografe o fato ocorrido.
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Uma vez que esteja clara a separação das fases, recolha num tubo de ensaio,
cerca de 5 mL da fase inferior e a mesma quantidade da fase superior, identificando
os tubos. Como os tubos de ensaio não são graduados, recomenda-se inserir 5 mL
de acetona nos tubos e marcar a altura do solvente. Esse procedimento é feito simplesmente para marcar o volume a ser recolhido.
Introduza, em cada tubo, mais 5 mL de água destilada, agite levemente os tubos,
aguarde cerca de 5 minutos e observe o ocorrido.
Acrescente, agora, na camada inferior 2 mL de NaOH 0,1 M, observe o ocorrido
e anote os resultados. Em seguida, adicione, ao mesmo tubo, 2 mL de HCl 0,1 M,
observe o ocorrido e anote os resultados. No tubo, identificado como fase superior,
acrescente 2 mL de KOH, observe o ocorrido e anote os resultados. Caso desejado,
pode-se inserir, neste tubo, uma solução de HCl 0,1 M. Neste caso, verifique o efeito
do pH sobre a fase superior.
Ao final recolha os dados dos demais grupos e discuta os resultados amplamente.
Considerações finais
Nessa aula prática o aluno terá a oportunidade de conhecer os principais pigmentos de plantas e entender é sua atuação nos diferentes pHs celulares. O aluno terá a
oportunidade de compreender, ainda, que pigmentos hidrofílicos são mais densos
e se acumulam na parte inferior do funil separador, enquanto que os pigmentos
hidrofóbicos se acumulam na parte superior. Através do conhecimento da estrutura
dos pigmentos, o aluno terá a oportunidade de entender, então, quem são os pigmentos hidrofílicos e quem são os pigmentos hidrofóbicos. Nessa prática, pode-se ainda,
constatar que folhas contém uma quantidade maior de clorofilas, que são pigmentos
razoavelmente hidrofílicos e que pétalas de flores são ricas em carotenoides, que são
pigmentos mais hidrofóbicos que as clorofilas.

Estudo dirigido
Ao final do experimento o aluno terá condições de encaminhar seu estudo dirigido por meio dos seguintes direcionamentos:
1) No experimento de extração de pigmentos cloroplastídicos foi usado
acetona como extrator. Após a extração, éter de petróleo foi adicionado sobre a
mistura que, após alguns minutos tornou-se bifásica. Informe qual é o solvente e
quais os pigmentos que podemos encontrar na fase superior e inferior da mistura.
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2) Represente esquematicamente a partição dos pigmentos lipossolúveis e
hidrossolúveis nas fases da mistura de solventes.
3) Onde se localizam, na célula, os pigmentos lipossolúveis das plantas
verdes? Quais são estes pigmentos?
4) Quais são os pigmentos hidrossolúveis e em que partes das células eles se
encontram?
5) Por que podemos afirmar, com certeza, que as antocianinas não participam
da fotossíntese?
6) Por que certos frutos ficam mais vermelhos quando expostos à luz solar?
7) No extrato vegetal das pétalas da flor vermelha, que tipo de pigmento foi
encontrado? O que aconteceu quando o pH da solução foi alterado?
Obs.: Para responder as questões 2 e 3 use outras referências, não se limite ao que
foi apresentado na introdução desta prática.

AULA PRÁTICA 16
FATORES QUE AFETAM A FOTOSSÍNTESE EM Elodea
canadensis
Introdução
As plantas são seres autótrofos, que graças à presença de clorofila em suas folhas
são capazes de captar energia luminosa do sol e utilizá-la na síntese de moléculas
orgânicas, através da fotossíntese. Fotossíntese significa etimologicamente síntese
pela luz. Exceto as formas de energia nuclear, todas as outras formas de energia
utilizadas pelo homem moderno provêm da energia do sol. A fotossíntese pode
ser considerada como um dos processos biológicos mais importantes na Terra. Por
liberar oxigênio e consumir dióxido de carbono, a fotossíntese transformou o mundo
no ambiente habitável que conhecemos hoje.
De forma direta ou indireta, a fotossíntese supre todas as nossas necessidades
alimentares nos fornecendo energia através dos carboidratos, proteínas e minerais
etc. A energia armazenada no petróleo, gás natural, carvão e lenha, que são
utilizados como combustíveis em várias partes do mundo, vieram a partir do sol
via fotossíntese. Assim sendo, a pesquisa científica da fotossíntese possui uma
importância vital.
Sabemos que a taxa de fotossíntese é facilmente afetada por vários fatores,
como intensidade luminosa, temperatura e concentração de dióxido de carbono
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(CO2). Em uma planta mantida em um ambiente com temperatura e CO2 constantes,
por exemplo, a taxa de fotossíntese realizada passa a depender exclusivamente da
luminosidade. Os segredos da coleta de energia pelas plantas podem ser melhor
compreendidos quando adaptamos sistemas simples, como a utilização de plantas
aquáticas submersas em água pura. Inúmeras informações sobre a influência destes
fatores sobre a fotossíntese podem ser verificadas com facilidade, contando-se o
número de bolhas produzidas pela planta aquática Elodea canadensis, submetida a
várias condições do meio. Algumas experiências são feitas usando-se um pequeno
ramo da planta submerso em água (frequentemente em solução de 0,2% de NaHCO3)
com o ápice voltado para baixo, dentro de um tubo de ensaio ou proveta. Deve-se
escolher, de preferência, a ponta de um ramo novo. As bolhas a serem contadas
sairão do ramo, pela parte seccionada. Deve-se compreender que, em experimentos
dessa natureza, os resultados obtidos nem sempre são perfeitos, pois o tamanho
das bolhas e, portanto, o número delas podem variar durante a experiência, por
alterações mecânicas na região cortada ou mesmo por variações na solubilidade do
oxigênio, com mudanças de temperatura, entre outros. De qualquer modo, o método
das bolhas é muito útil para aulas, em virtude de sua simplicidade.
Obejtivos específicos desta prática
Verificar o efeito da luminosidade sobre a taxa de fotossíntese em Elodea
canadensis.
Verificar como a concentração de CO2 afeta a fotossíntese na planta.
Materiais utilizados
•
•
•
•
•
•
•
•
•

provetas de vidro de 1000 mL
bastão de vidro
barbante para amarrar
pinça comprida de ponta fina
fonte de luz 200 Watts
lâmina de barbear ou bisturi
ramos de Elodea canadensis
solução de 0,2% de NaHCO3
água gasosa
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Procedimentos
Primeiramente, iremos verificar o efeito da luminosidade sobre a fotossíntese
em diferentes distâncias da fonte de luz. Para tanto, devemos montar um ramo de
Elodea canadensis envolto num bastão de vidro, com as extremidades amarradas e
introduzir o sistema numa proveta de vidro de 1000 mL (Figura 5).

Lâmpada
Suporte contendo
o ramo de Elodea

Figura 5. Esquema de montagem do sistema para avaliação de fotossíntese em Elodea
canadensis.

Com a proveta situada a 50 cm de uma lâmpada de 200 W (30 µmol fótons m-2 s-1),
aguarde 5 minutos para estabilização da condição e determine o número de bolhas
produzidas por minuto. Reconte o número de bolhas por, pelo menos, três vezes e
faça uma média desses valores.
Em seguida, aproxime a lâmpada para 30 cm da planta, de modo a obter uma
densidade de fluxo fotônico de 170 µmol fótons m-2 s-1. Espere 5 minutos até a
estabilização da nova condição e faça a mesma contagem de bolhas por minuto,
repetindo a contagem pelo menos três vezes, procedendo, em seguida, a uma média
dos valores obtidos.
Finalmente, após aproximar a lâmpada para 10 cm da planta (750 µmol fótons
-2 -1
m s ) e aguardar um intervalo de 5 minutos, faça a contagem das bolhas, à
semelhança das anteriores.
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Normalize os dados, considerando 100% o número máximo de bolhas e os outros
em relação a ele.
Faça um gráfico dos resultados do experimento, colocando na ordenada a intensidade da fotossíntese (expressa pelo número relativo) e na abscissa a intensidade
luminosa.
Após o término dessa primeira parte da prática, vamos verificar o efeito do bicarbonato de sódio (NaHCO3) a 0,2% sobre a fotossíntese em Elodea canadensis. Para
isso, coloque o reagente na proveta com água destilada, misture até homogeneizar,
depois insira o ramo de Elodea canadensis no mesmo sistema utilizado. Posicione
a proveta a uma distância na distância de 50 cm da fonte de luz. Após 5 minutos de
estabilização, determine o número de bolhas produzidas por minuto. Refaça a contagem pelo menos três vezes e repita esse procedimento para as outras duas distâncias
da fonte luminosa.
Por último, vamos testar a capacidade fotossintética da Elodea canadensis em
sistema enriquecido de CO2. Para tanto vamos usar água gasosa, que em média
possui 4% de carbonatos. Esse teste deve mostrar a capacidade da planta em
trabalhar em atmosfera enriquecida de CO2, o que simularia o efeito estufa que se
prevê para o futuro do planeta. Assim, retire a planta do sistema anterior e deixe em
repouso por cerca de 5 minutos em água destilada para retornar ao sistema anterior.
Em seguida, transfira o sistema para uma proveta contendo ¾ (cerca de 750 mL) de
água gasosa e mais ¼ de água destilada, perfazendo 1 L de solução. Insira o sistema
na proximidade da fonte luminosa e conte o número de bolhas como descrito
anteriormente.
Normalize os dados, considerando 100% o número máximo de bolhas e os outros
em relação a ele.
Faça um gráfico dos resultados do experimento, colocando na ordenada a intensidade da fotossíntese (expressa pelo número relativo) e na abscissa a intensidade
luminosa.
Considerações finais
Essa prática tem por finalidade mostrar, através de uma prática laboratorial, uma
forma simplificada para auxiliar o entendimento de processos básicos que envolvem
a coleta de energia luminosa pelas plantas. A influência da intensidade luminosa
para o funcionamento desta, bem como a influência da atmosfera modificada através
de dióxido de carbono (CO2) no aumento ou diminuição da taxa fotossintética em
ramos de Elodea canadensis. Ao final dessa prática o aluno deve ter absorvido o
conceito de que quanto mais luz mais fotossíntese a planta deve ser capaz de fazer
e que em atmosfera enriquecida de CO2 a fotossíntese é aumentada.
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Estudo dirigido
Ao final do experimento o aluno terá condições de encaminhar seu estudo dirigido por meio dos seguintes direcionamentos:
1) Por que o aumento da intensidade luminosa faz também aumentar a fotossíntese em Elodea canadensis?
2) Analisando-se a condição de meio obtida neste experimento. O que aconteceu com a fotossíntese, após a adição da água gasosa e com a adição do bicarbonato
de sódio?
3) Através de pesquisas a material bibliográfico, cite 5 possíveis efeitos do
aumento da concentração de dióxido de carbono (CO2) no crescimento das plantas.
4) Na sua opinião qual(is) seria(ão) o(s) efeito(s) do aumento da concentração
de dióxido de carbono (CO2) na vida dos seres humanos? Relacione esta prática,
pensando no efeito estufa.

AULA PRÁTICA 17
VISUALIZAÇÃO DE AMIDO EM FOLHAS
Introdução
Nos vegetais, os principais produtos da fotossíntese, que são acumulados como
reserva de energia, são a sacarose e o amido. Dentre os dois, a sacarose só é encontrada em grandes concentrações em algumas espécies vegetais, como a cana-deaçúcar. Por outro lado, o amido é o principal carboidrato de reserva energética, na
maioria das plantas.
O amido é uma molécula orgânica que pode ser encontrado em diversas partes
da planta, a exemplo de folhas, raízes, caules, sementes e frutos, e é formado pela
combinação de dois polissacarídeos (amilose e amilopectina). A amilose é uma
molécula linear, composta por cerca de 250 unidades de D-glucose, com ligações
α 1-4 e poucas ramificações. Já a amilopectina é extremamente ramificada, composta por cerca de 1400 unidades de D-glucose e apresenta ligações α 1-4, na parte
linear e ligações α 1-6 nas ramificações.
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Há essencialmente dois tipos de amido: o amido primário ou transiente e o amido secundário ou de reserva. O primeiro é o amido que é formado durante o dia,
como fonte energética para a respiração celular, essencialmente no período noturno,
quando a folha não faz fotossíntese. Esse tipo de amido é estocado no estroma dos
cloroplastos e é rapidamente consumido. O segundo tipo de amido é o amido de
reserva, que é estocado nos amiloplastos como fonte de energia mais duradoura. Se
encontram basicamente em tecidos de reserva como caules tuberosos e raízes.
Essa prática versará apenas sobre o amido primário ou transiente. Portanto,
temos que lembrar que durante o dia, devido a intensa atividade fotossintética, parte
das trioses fosfato produzidas pelo ciclo de Cálvin são desviadas para a síntese de
amido primário (BUCHANAN and WOLOSIUK 2010; POMPELLI et al., 2012).
Assim, ao longo do dia o teor de amido primário tende a se elevar ao mesmo tempo
que se elevam as taxas fotossintéticas; mas, ser quase que totalmente consumido
durante a noite.
A espécie Epipremnum aureum, conhecida popularmente como jiboia, possui
folhas variegadas, apresentando um limbo esverdeado com algumas regiões
amareladas. Ambas as regiões são constituídas de tecidos saudáveis, entretanto,
há uma diferença estrutural entre elas. Acredita-se que nas regiões esverdeadas
há uma maior concentração de clorofila, enquanto que nas regiões amareladas a
concentração de clorofila tende a ser mais baixa. Portanto, é possível afirmar que
nas áreas com baixo teor de clorofila as taxas fotossintéticas sejam muito baixas
e, consequentemente, o acúmulo de amido também. Essa prática tem a intensão,
portanto, de comprovar ou refutar essa hipótese.
Nessa prática, procuraremos evidenciar o amido primário estocado nas folhas
e mostrar seu consumo durante um período sem luz. Nossa meta ainda é mostrar
que as regiões mais verdes, e mais ricas em clorofila, acumulam mais amido que as
regiões amareladas da folha. Para tanto, as folhas serão coloridas com lugol para
demonstração de amido. Sabe-se que a amilose ao reagir com o iodo apresenta uma
coloração azulada, enquanto que a amilopectina ao reagir com o iodo apresenta uma
coloração arroxeada. Como o amido é formado pela combinação das duas moléculas, uma folha rica em amido deve apresentar uma coloração de castanho escuro à
marrom.
Objetivos específicos desta prática
Relacionar a presença mais marcante de amido nas áreas mais esverdeadas de
uma folha variegada
Demonstrar que o amido é consumido durante o período noturno.
Materiais utilizados
• folhas variegadas colhidas frescas
• folhas variegadas colhidas 24 horas antes e mantidas envoltas em papel
alumínio, no escuro
• folhas não variegadas colhidas frescas
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• folhas não variegadas colhidas 24 horas antes e mantidas envoltas em papel
alumínio, no escuro
• solução de lugol
• ebulidor de água
• vidro de relógio ou placa de Petri
• béqueres de 250 mL
• béqueres de 1000 mL
• água sanitária
Procedimentos
Preparação do material vegetal
No dia anterior a prática, folhas variegadas e não variegadas devem ser coletadas frescas ou utilizadas aquelas fornecidas pelo professor (mais detalhes ver em
material suplementar). Metade das folhas coletadas devem ser envoltas em papel
alumínio e permanecerem no escuro até o dia seguinte para promover o consumo
do amido primário.
No dia efetivo da aula, os alunos devem observar atentamente as folhas e
desenhá-las ou fotografá-las para posterior comparação das áreas variegadas e não
variegadas. Esse passo é muito importante, porque após a descoloração da folha
estas áreas não mais serão visíveis. Assim, nas folhas variegadas é muito importante
que se identifique os limites das manchas amareladas e verdes.
As folhas deverão ser mergulhadas em água fervente (Tabela 3) e, em seguida,
em solução de NaOCl 2%, onde devem permanecer até que ocorra a despigmentação
completa. A despigmentação pode demorar algumas horas; portanto, recomenda-se
que a prática se inicie no dia anterior. Após a completa despigmentação das folhas,
transfira-as para um béquer contendo água deionizada por cerca de 1 minuto para
que os tecidos sejam reidratados.
Tabela 3. Exemplo para organização dos grupos de trabalho
Grupos

Espécie

G1

Variegada

G2

Variegada

G3

Variegada

G4

Não Variegada

G5

Não Variegada

G6

Não Variegada

Tempo após a coleta Tempo de imersão na
água quente (minutos)
Fresca + 24 h no
3
escuro
Fresca + 24 h no
10
escuro
Fresca + 24 h no
20
escuro
Fresca + 24 h no
3
escuro
Fresca + 24 h no
10
escuro
Fresca + 24 h no
20
escuro
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Utilizando um vidro de relógio ou placa de petri, monte as folhas com a face
adaxial voltada para cima e cubra-as com algumas gotas da solução de lugol 2%,
deixando-o agir por cerca de 3 minutos. Em seguida lave o excesso de lugol, estique
a folha e observe a presença de manchas marrom-acastanhadas.
Um novo desenho esquemático ou novas fotos das folhas deve ser realizado a fim
de se identificar em quais partes apareceram mais grãos de amido.
Para que possamos relacionar a maior presença de amido com a concentração de
clorofila, as partes variegadas e não variegadas das folhas devem ser utilizadas para
a dosagem diferencial de clorofilas. Para tanto, recorra a Prática 14, nesse livro para
mais detalhes da técnica.
Considerações finais
Essa é uma aula onde a parte visual é mais importante que a parte numérica;
portanto, é muito importante que o aluno registre a situação da folha antes e após
a aplicação dos tratamentos. Essa representação esquemática pode ser na forma de
desenhos ou fotos.
Ao reagir com o amido, o lugol tem sua coloração alterada de amarelo para marrom e a sua tonalidade é proporcional a quantidade de amido presente na amostra.
Portanto, espera-se com essa prática, identificar sob qual condição, bem como em
quais partes, a folha apresenta mais grãos de amido. Além disso, espera-se notar
uma diferença na coloração das folhas frescas e daquelas submetidas a 24 horas no
escuro, uma vez que sob essa condição a fotossíntese é cessada.

Estudo dirigido
Ao final do experimento o aluno terá condições de encaminhar seu estudo dirigido por meio dos seguintes direcionamentos:
1) Neste experimento, em que partes de uma folha variegada se verificou a
presença de amido? O mesmo acontece com as demais folhas? Explique com suas
palavras porque isso acontece.
2) Qual o papel da luz na síntese de amido? E na biogênese de cloroplastos?
3) Pode uma folha variegada apresentar reação positiva ao lugol nas partes
claras. Como isso pode ser explicado?
4) Tecidos internos de um caule não apresentam cloroplastos, no entanto, o
teste com lugol acusa a presença de amido nesses tecidos. Explique como isso é
possível.
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5) A hipótese de maior concentração de amido ser relacionada com a maior
concentração de clorofila se confirmou? Caso não tenha se confirmado, procure
meios para justificar esse comportamento diferencial.

AULA PRÁTICA 18
CADEIA TRANSPORTADORA DE ELÉTRONS E
ATUAÇÃO DOS HERBICIDAS
Introdução
Até a década a década de 1930, acreditava-se que o O2 liberado no processo
fotossintético era proveniente da clivagem da molécula de CO2. Entretanto, duas
descobertas importantes nesse período contribuíram para modificar essa ideia. A
primeira foi a verificação de que certas bactérias eram capazes de, em presença de
luz, reduzir o CO2 sem produção de O2. No caso de plantas e algas esta substância
era a H2O que, oxidada pela reação de Hill, produz O2. Essa observação desvincula
a ideia de que a liberação de O2 é consequência da redução do CO2.
A segunda descoberta se deu em meados da década de 1940, quando o
bioquímico britânico Robert Hill, isolando cloroplastos observou que estes, mesmo
em presença de luz, mostravam-se incapazes de liberar O2. Na ocasião ele postulou
que isso deveria ter sido causado pelo isolamento dos cloroplastos do tecido vegetal.
Todavia, ao adicionar a esta preparação uma solução de ferricianeto de potássio,
verificou-se a liberação de O2 e redução do ferricianeto, o que pôs fim a sua ideia
inicial. Entretanto não somente o ferricianeto de potássio mas diversas outras
substâncias podem funcionar como reagentes de Hill.
Durante a etapa fotoquímica da fotossíntese, o aceptor final de elétrons é o
NADP+ que, ao receber elétrons, se reduz a NADPH. Igualmente como ocorria com
o ferricianeto de potássio, a preparação de cloroplastos utilizada por Hill, embora,
conseguisse em presença de um aceptor artificial de elétrons, liberar O2, não era
capaz de reduzir o CO2. Para compressão do que Hill inferiu em suas pesquisas é
necessário conhecer quais são os processos fotossintéticos e como se processa cada
um. De maneira bem geral, a fotossíntese é basicamente a transferência de elétrons
da molécula da água para o NADP+ que reage com moléculas orgânicas preexistentes no ciclo de Cálvin de forma a reduzir o CO2 atmosférico a trioses fosfato
(BLANKENSHIP 2010; BUCHANAN & WOLOSIUK 2010).
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O mecanismo de funcionamento do transporte de elétrons dentro dos
fotossistemas II e I pode ser mensurado com a utilização de alguns reagentes
químicos que se comportam como doadores ou receptores de elétrons artificiais.
No fotossistema II pode ser utilizado o DCPIP (2,6-diclorofenol indofenol) e o
Diuron [3-(3’,4’-diclorofenil)-1,1-dimetiluréia) e no fotossistema I o KCN (cianeto
de potássio) e o DBMIB (2,5-dibromo-6isopropril-3-metil-1,4-benzoquinona. O
DCPIP é um composto químico utilizado como um “corante redox”; apresentando
coloração azulada, quando oxidado, com uma absorção máxima em 600 nm. Porém
quando reduzido se torna incolor e não absorve luz em 600 nm. Assim, o DCPIP
pode ser usado para medir a taxa fotossintética, pois quando maior for a taxa de
conversão de DCPIP oxidado em reduzido (com diminuição da cor azul) maior será
a atividade fotossintética.
Entretanto, o Diuron bloqueia a transferência de elétrons entre QA e QB, bloqueando a cadeia transportadora de elétrons e a fotossíntese (BLANKENSHIP 2010).
Neste caso, em específico, o DCPIP permanecerá oxidado e a coloração não deve
mudar, mostrando como um herbicida pode levar a morte do vegetal por inibir a
fotossíntese.
Objetivos específicos desta prática
Demonstrar como o efeito da intensidade luminosa afeta a atividade das
reações de Hill em cloroplastos isolados.
Demonstrar o efeito de herbicida sobre esta atividade fotossintética.
Materiais utilizados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centrifuga de tubos
Cubetas de vidro para espectofotometro
Espectrofotometro de bancada
Folhas de espinafre (20 g)
Fontes de luz 200 W
Gaze medicinal (chumaço)
H2O deionizada
Liquidificador
Papel alumínio
Parafilme
Pipetas volumétricas de vidro ou micropipetas calibradas
Solução de DCPIP a 0,2 mM
Solução de Diuron 0,10 mM (2 mL)
Solução de Diuron a 0,1 μM (2 mL)

95
Livro Inteiro_só falta ISBN.indd 95

12/12/2016 15:04:41

• Solução de Sacarose 0,5 M, mantidas em banho de gelo (100 mL)
• Tampão fosfato 0,10 M (pH 6,5), mantidos a temperatura ambiente
(~10 mL)
• Tampão fosfato 0,10 M (pH 6,5), mantidos em banho de gelo (~240 mL)
• Tubos de polipropileno, tipo “falcon”
Observações importantes
• Todos os tubos que contém cloroplastos devem permanecer no escuro,
exceto quando for requerida a luz (200 W);
• Recomenda-se deixar a solução de sacarose por cerca de 30 minutos
no freezer para que a temperatura baixe próximo a 2-3ºC ou levemente
congelada;
Procedimentos
Preparação da suspensão de cloroplastos
Separar as lâminas foliares de espinafre, as quais devem ser bem limpas em água
corrente. Reserve, então 20 gramas de limbo foliar e triture muito bem com o auxílio
do liquidificador. Para homogeinizar use 100 mL de solução de sacarose (0,5 M),
mantendo sempre essa solução resfriada em banho de gelo.
Após a homogeneização, a solução de cloroplastos deve ser filtrada com
duas camadas de gaze, recuperando o filtrado em pequenos tubos de centrífuga.
Centrifugar os tubos por 10 minutos a 3000 rpm, descartando-se o sobrenadante.
Ressuspenda o pellet em Tampão Fosfato de Potásio (TFK) 0,10 M (pH 6,5)
mantido em banho de gelo até o uso.
Cinética da redução do DCPIP
Há diversas formas de se determinar a taxa de redução do DCPIP. Uma delas é
o contínuo monitoramento do desaparecimento da cor do DCPIP que é azul quando oxidado, mas se torna incolor ao receber luz. Isso é tecnicamente muito difícil
de visualizar, principalmente se a solução de cloroplasto for exposta a luz. Então
utilizaremos apenas dois pontos, duas absorbâncias – a inicial e a final – e calcularemos através deste um delta (Δ), que será proporcional ao tempo entre a primeira
e a última leitura.
Assim, vamos preparar uma cubeta de vidro, contendo: 0,7 mL de DCPIP (0,2 mM),
0,7 mL do TFK 0,10 M (pH 6,5), 1,4 mL de água deionizada e por último 0,7
mL da suspensão de cloroplastos recém preparada. Mescle bem a mistura e leia a
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absorbância em 600 nm. Os valores da absorbância devem ficar entre 0,75 e 0,90.
Na sequência posicione a cubeta a 10 cm da fonte de luz e leia a absorbância por
14 minutos com intervalos de 2 minutos entre cada leitura. Obs.: Sempre que for
transportar a cubeta, entre a fonte de luz e o espectrofotômetro utilize luvas e
papel alumínio para envolver a cubeta.
Construa um gráfico com as leituras obtidas no espectrofotômetro.
Efeito da intensidade luminosa na reação de Hill
Para se avaliar o efeito da irradiância sobre a fotossíntese vamos repetir o
experimento acima em outras duas distâncias da fonte de luz. Utilizaremos as
distâncias de 10 cm, 20 cm e 50 cm. Se possível, quantifique a intensidade luminosa
em cada um destes pontos.
Na sequência junte todos os dados num gráfico mostrando o efeito da intensidade
luminosa sobre a fotorredução do DCPIP.
Efeito de herbicidas sobre a atividade das reações de Hill
Agora que já avaliamos o efeito da luz sobre a fotorredução do DCPIP, vamos
avaliar como a adição de um herbicida interfere na fotossíntese com inibição da
fotorredução do DCPIP. Para tanto, vamos utilizar suas concentrações do herbicida
Diuron (0,10 mM e 0,10 μM).
Omitindo-se os cloroplastos prepara-se as seguintes diluições:
• 0,7 mL de TFK + 0,7 mL de DCPIP + 1,4 mL de água – Tubo 1
• 0,7 mL de TFK + 0,7 mL de DCPIP + 1,4 mL de Diuron 0,10 mM – Tubo 2
• 0,7 mL de TFK + 0,7 mL de DCPIP + 1,4 mL de Diuron 0,01 mM – Tubo 3
Em seguida, adicione 0,7 mL da suspensão de cloroplastos apenas no tubo 1.
Após mesclar tudo, leia a absorbância em 600 nm. Faça a mesma leitura nos demais
tubos que não receberam a suspensão de cloroplastos e reserve os valores.
Posicione as cubetas na marca de 10 cm da fonte de luz e mantenha os tubos
nessa posição até que se perceba a mudança de cor no tubo 1, qual deve passar para
a cor azul ou verde, o que deve ocorrer após cerca de 10 minutos. Feito isso, transfira
todas as cubetas para o escuro e marque o tempo com que os tubos permaneceram
na luz.
Determine agora a absorbância final de cada uma das cubetas. Calcule, então, a
taxa de redução do DCPIP pela mudança de absorbância a 600 nm por minuto – essa
é a cinética da reação de Hill.
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Anote todos os dados, apresente os resultados em gráficos e tabelas e discuta os
resultados com os demais grupos.
Considerações finais
Essa prática, embora a primeira vista possa parecer complicada, ela traz uma
enorme bagagem de informação e dela pode-se abstrair uma dezena de informações
importantes. Não há dúvida que a fotossíntese representa um dos mecanismos de
maior complexidade dentro da Fisiologia Vegetal, mas é com práticas dessa natureza que se percebe que a fotossíntese se limita basicamente em um complexo conjunto de reações de oxirredução que se somam até a conversão de CO2 em carboidratos.
Com essa aula, o aluno deve verificar na prática como a luz interfere na fotossíntese
e como a elevação da irradiância afeta a atividade fotossintética. Ademais, o aluno
será mediado a entender como ocorre a inibição da fotossíntese e a morte da planta
promovida pelos herbicidas vegetais. Portanto, essa prática tem um enorme cunho
prático para biólogos, agrônomos e demais estudiosos em biologia vegetal.

Estudo dirigido
Ao final do experimento o aluno terá condições de encaminhar seu estudo dirigido por meio dos seguintes direcionamentos:
1) Houve influência da irradiância sobre a atividade fotossintética? Se sim,
apresente os resultados mais relevantes.
2) A ação do herbicida foi efetiva? Se sim, apresente os resultados mais relevantes.
3) Descreva a ação do Diuron nas duas concentrações utilizadas nesta aula
prática.
4) Poderia essa mesma prática ser realizada em folhas intactas?
5) Poderia essa mesma prática ser realizada em sépalas de roseira ou utilizando o pericarpo de um fruto de tomate verde?
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AULA PRÁTICA 19
DEMONSTRAÇÃO DA ATIVIDADE RESPIRATÓRIA E
VITALIDADE DE SEMENTES
Introdução
Um dos principais fatores para análise da qualidade fisiológica de sementes está
ligada a sua vitalidade e, consequentemente, seu poder de germinação. Alguns testes
práticos para avaliar a qualidade das sementes são corriqueiramente realizados em
laboratórios de análise de sementes. O referido teste mostra a probabilidade potencial do embrião se desenvolver e formar uma plântula completa. Um exemplo bem
conhecido em fisiologia vegetal é o teste com tetrazólio. Esse teste consta de um
método indireto e rápido na avaliação da viabilidade e na estimativa antecipada da
germinação, apresentando excelentes condições para aplicação de rotina, principalmente para espécies de tempo de germinação excessiva. Os sais de tetrazólio são
incolores e solúveis quando oxidados, e produzem sais de formazana insolúveis e
coloridos quando reduzidos (Figura 6).
Oxaloacetato
Malato
N

N

N+
N

Malato Desidrogenase

HN

N

N

N

Cl

2,4,5 Cloreto de Trifenil tetrazólio
(oxidado, incolor)

Trifenil formazana
(reduzida, vermelho intenso)

Figura 6. Reação de redução do 2,4,5 cloreto de trifenil tetrazólio com a formação de formazana insolúvel. Nas sementes, a reação catalisada pela malato desidrogenase necessita de
NAD+ com a produção de NADH, catálise que aqui é simulada com o uso de um indicador
corante – o 2,4,5 cloreto de trifenil tetrazólio.

Com o uso de sais de tetrazólio, é possível verificar a presença in situ da atividade de desidrogenases, uma vez que as formazanas precipitam no local de ocorrência das enzimas desidrogenases, particularmente a Malato Desidrogenase, que reduz
o sal de tetrazólio nos tecidos vivos das sementes, onde íons de H+ são transferidos
para o referido sal (Figura 6). Quando a semente é imersa na solução de tetrazólio
ocorre a reação de redução nas células vivas, resultando na formação de um com-
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posto vermelho, não difusível, conhecido como trifenilformazana, indicando haver
atividade respiratória nas mitocôndrias e, consequentemente, que o tecido é viável.
Desta forma, a coloração resultante da reação é um indicador da viabilidade pela
detecção da respiração celular. Tecidos mortos (não viáveis) não reagem com a
solução, e não se colorem. Trata-se de um teste que, pela observação da coloração
obtida nas diferentes partes da semente, permite determinar a presença e a natureza
das alterações nos tecidos, permitindo ainda identificar, muitas vezes, as causas da
perda da viabilidade e do vigor da semente. O teste de tetrazólio tem se mostrado
como uma alternativa interessante pela qualidade e rapidez na determinação da
viabilidade e do vigor da semente, permitindo obter resultados, de modo geral,
em menos de 24 horas. Apesar de ser um teste bem usual e aplicado em diversas
espécies, alguns pontos e ajustes devem ser levados em consideração. Assim, é
importante saber que a concentração da solução de tetrazólio varia entre espécies,
podendo ser utilizada soluções a 0,075%, 0,1%, 0,2%, 0,5% e 1,0%. Entretanto,
são recomendadas as menores concentrações do sal, por possibilitarem melhor visualização da coloração dos tecidos e dos diferentes tipos de injúrias. Assim como
a concentração, a temperatura e o tempo de exposição à solução também podem
variar, sendo mais usual a exposição de 30 a 240 minutos à uma temperatura que
pode variar de 20 a 45ºC. A precisão do teste de tetrazólio não é afetada nessa amplitude térmica porém a coloração se estabelece mais rapidamente nas temperaturas
mais elevadas. Sendo assim, de forma simples e rápida poderemos investigar as
diferentes respostas de sementes viáveis e não viáveis de feijão.
Objetivos específicos desta prática
Demonstrar a atividade desidrogenativa de sementes, o que evidencia a
atividade respiratória e a viabilidade das sementes;
Determinar a ocorrência e a localização da atividade de desidrogenases em
sementes.
Materiais utilizados
•
•
•
•
•

sementes de feijão
solução de tetrazólio 0,075%
tubos de ensaio 9 mm de diâmetro
pipetas volumétricas
Beckers
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•
•
•
•
•
•

estilete ou lâmina de barbear
banho-maria
ebulidor de água
papel alumínio
termômetro
etiquetas

Tratamentos
•
•
•
•
•

Sementes embebidas, incubadas a 25ºC;
Sementes não embebidas incubadas a 25ºC;
Sementes embebidas incubadas a 50ºC por 60 minutos;
Sementes não embebidas incubadas a 50ºC por 60 minutos;
Sementes fervidas incubadas a 50°C por 60 minutos.

Procedimentos
Anteriormente a aula prática as sementes embebidas de feijão devem permanecer
em água destilada para embeber por no mínimo 2 horas. Na hora da aula, cada grupo
deve reservar cinco sementes de feijão ou milho.
Depois dos pré-tratamentos de embebição, as sementes devem ser enxugadas levemente com papel absorvente e inseridas em tubos de vidro, previamente
envoltos com papel alumínio e identificados adequedamente com seu respectivo
tratamento.
Em cada tudo de ensaio, insira cerca de 3 mL de solução de tetrazólio 0,075% e
leve os tubos, devidamente tampados, às temperaturas e tempo indicados em cada
tratamento. A solução sob temperatura de 25ºC deve ser deixada sob a bancada e o
tratamento a 50ºC, disposto em banho-maria com temperatura controlada.
Após o tempo determinado em cada tratamento, retire as sementes dos tubos e
descarte a solução de tetrazólio. Enxugue levemente as sementes, corte-as longitudinalmente e disponha-as sob papel branco para facilitar a comparação entre os
tratamentos. Desenhe ou fotografe cada um dos tratamentos para melhor comparação entre eles.
Atenção: os tubos contendo as sementes devem ser mantidas no escuro, pois a
solução de tetrazólio é fotossensível, e a luz pode alterar a coloração e comprometer os resultados do teste.
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Considerações finais
Neste experimento poderemos notar que pré-tratamento de embebição afeta
significativamente a respiração das sementes. Espera-se que as sementes hidratadas mostrem uma atividade respiratória sensivelmente maior do que as sementes
não hidratadas. Do mesmo modo, diferentes temperaturas de incubação (25ºC ou
50ºC) devem mostrar diferentes intensidades respiratórias. Com essa prática, dois
conceitos podem ser trabalhados: que as sementes quando mantidas em condições
ideais de armazenamento podem permanecer viáveis por longo período de tempo,
e que quando expostas sob condições extremas ou inadequadas podem sofrer danos
irreversíveis e perder sua viabilidade.

Estudo dirigido
Ao final do experimento o aluno terá condições de encaminhar seu estudo dirigido por meio dos seguintes direcionamentos:
1) Em que regiões da semente aparece a coloração vermelha? Justifique sua
resposta.
2) Descreva a reação enzimática que conduz ao aparecimento da cor vermelha.
3) Zonas meristemáticas de raízes vivas apresentam reação positiva ao teste de
tetrazólio, porém partes suberosas de raízes dão resultado negativo ao mesmo tipo
de teste. Justifique essa afirmativa.
4) Baseado nos resultados obtidos, é possível afirmar que reação positiva ao
teste de tetrazólio, indica, necessariamente, que a semente terá sucesso na germinação? Justifique sua resposta.
5) Baseado nos testes do experimento acima, que recomendações você daria
para o armazenamento ideal, levando em consideração a temperatura e umidade,
para essa espécie em questão?
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AULA PRÁTICA 20
ATIVIDADE DE CATALASE EM TUBÉRCULOS DE
BATATA (Solanum tuberosum L.)
Introdução
A respiração é um processo biológico no qual compostos orgânicos reduzidos
são mobilizados e oxidados de maneira controlada, sendo o processo de obtenção
de energia mais utilizado pelos seres vivos. A organela responsável pela respiração
celular é a mitocôndria. É também na mitocôndria que ocorre a produção de energia
na forma de ATP que pode ser prontamente utilizado na manutenção e no crescimento da planta. Na respiração ocorre a liberação de dióxido de carbono, energia e
o consumo de oxigênio e compostos carbônicos.
Do ponto de vista fisiológico, a respiração é o processo pelo qual um organismo
vivo troca oxigênio e dióxido de carbono com o seu meio ambiente. Do ponto de
vista bioquímico, a respiração celular é o processo de conversão das ligações químicas das moléculas ricas em energia que possam ser usadas nos processos vitais. Do
ponto de vista mais básico, a respiração celular é a oxidação da glicose, que pode
ser expressa pela seguinte equação química:
C12H24O12 + 12O2

12CO2 + 12H2O + ENERGIA

Além da glicose e da sacarose, outras moléculas químicas, como açúcares,
lipídios, aminoácidos, também podem ser oxidadas a CO2, água e energia.
Enquanto a fotossíntese depende da presença de luz solar, a respiração celular
ocorre na presença ou na ausência de luz e acontece em todos os momentos da vida
do organismo, sendo realizada por todas as células vivas. Se o mecanismo respiratório for paralisado, suas células deixam de dispor de energia o que acarreta na
morte do indivíduo.
Na respiração, grande parte da energia química liberada durante oxidação do
material orgânico se transforma em calor. Essa produção de calor contribui para
a manutenção de uma temperatura em níveis compatíveis com a vida. Durante
o processo de respiração celular há a formação de H2O, mas em células envelhecidas pode haver ainda a formação de peróxido de hidrogênio (H2O2), que é
altamente tóxico e precisa ser metabolizado rapidamente. Felizmente o sistema
biológico dispõe de um sistema enzimático capaz de rapidamente hidrolisar o
H2O2 em água e oxigênio molecular, representada na seguinte equação:
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2 H2O2

Catalase

2 H2O + O2

Existem diferentes métodos para se detectar a atividade de catalase, mas sem
dúvida, a forma mais prática é pela produção de bolhas de oxigênio sobre um
substrato líquido. Assim, essa prática pretende detectar a atividade de catalase
em tubérculos de Solanum tuberosum, submetidos a duas temperaturas de préincubação.
Objetivo específico desta prática
Observar a atividade de catalases em tubérculos de batata.
Materiais utilizados
●
●
●
●
●
●

Peróxido de hidrogênio nas concentrações de 100, 200 e 300 mM
Placa de Petri
Tubérculos de batata
Fatiador de legumes
Pipetas de Pasteur
Ebulidor de água

Procedimentos
De posse do tubérculo de batata, lave-o com água em abundância para retirar
quaisquer resíduos de sujeira. Em seguida, para cada tratamento proposto, retire
duas fatias finas (~1-2 mm) e duas mais grossas (~5 mm). Reserve duas destas
fatias e as outras duas coloque em uma placa de Petri, cobrindo em seguida com as
soluções de peróxido de hidrogênio nas concentrações descritas. As outras duas fatias que foram reservadas devem ser fervidas por aproximadamente 3 minutos. Em
seguida, repita o experimento acima com as fatias de batata que foram fervidas por
2 minutos. A evolução de bolhas de oxigênio indica a presença de catalase. Anote os
resultados e discuta o ocorrido com os demais grupos, sempre evidenciando as duas
condições de incubação, tecidos incubados a 25ºC e tecidos fervidos, bem como as
diferentes concentrações de peróxido de hidrogênio.
Considerações finais
Na presente prática o aluno observará a presença da enzima catalase mediante o
uso de peroxido de hidrogênio aplicado nas fatias de batata de distintas espessuras
onde se observará a liberação de bolhas de oxigênio pela ação da enzima catalase.
Nas fatias de batata submetidas à fervura, as catalases sofrerão desnaturação e a
atividade catalítica não será notada durante a aula prática.
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Estudo dirigido
Ao final do experimento o aluno terá condições de encaminhar seu estudo dirigido por meio dos seguintes direcionamentos:
1) Ao cobrir fatias de batata com peróxido de hidrogênio, observa-se maior
evolução de bolhas de oxigênio nos tecidos mais próximos da periferia do que nos
tecidos internos. Por quê?
2) Houve diferença de liberação de bolhas nos diferentes tratamentos com
concentrações crescentes de H2O2? Descreva suas principais observações.
3) Que diferenças existem entre catalases, peroxidases e desidrogenases quanto às reações que catalisam? Represente esquematicamente todas as reações.
4) Explique a principal diferença entre enzimas “pré-existentes” e as sintetizadas “de novo”.

AULA PRÁTICA 21
EFEITO DA TEMPERATURA SOBRE A
PERMEABILIDADE DAS MEMBRANAS CELULARES
Introdução
As membranas celulares tem uma importância ímpar na interação celular, como
também a regulação dos materiais de passagem. Elas são compostas por fosfolipídios, proteínas e outras moléculas (e.g., carboidratos). Dentre estas membranas,
destacam-se a membrana plasmática, que constitui o limite externo do protoplasto,
o tonoplasto (ou membrana vacuolar), que separa o conteúdo dos vacúolos do citoplasma, e as várias membranas das organelas.
As membranas são constituídas de proteínas e lipídios, organizadas em bicamadas assimétricas, conforme modelo proposto em 1972 por Singer & Nicolson. Outra
característica geral das membranas é a sua permeabilidade diferencial, isto é, todas
elas são capazes de controlar o fluxo de nutrientes e de água para dentro ou para fora
dos compartimentos que estão delimitando.
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Como a temperatura afeta significativamente a cinética de interação entre as
moléculas, também afeta a permeabilidade das membranas celulares. Espera-se
que em baixas temperaturas as membranas biológicas aproximem-se do estado gel
e tornem-se mais rígidas e impermeáveis. Por outro lado, temperaturas elevadas
promovem uma menor interação entre os fosfolipídios de membrana, de forma que
as membranas biológicas adquirem um estado mais cristalino e mais permeável
(Figura 7).

Fase hexagonal
invertida
Membrana
em fase gel

Região de
separação de fase

Fase fluída ou
fluído-cristalina
Altas
temperaturas
Fusão de membranas

Baixas
temperaturas

Temperaturas
fisiológicas

Fonte: Thomashow, MF (1999). Plant cold acclimation: freezing tolerance genes and regulatory mechanisms.
Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology 50: 571-599, 1999

Figura 7. Efeito da temperatura na permeabilidade da membrana
Pigmentos vermelhos e púrpuro da classe das betacianinas são encontrados nas
raízes de beterraba (Beta vulgaris). Estes pigmentos são estocados nos vacúolos e
a membrana tonoplastídica os protege do meio externo. Em situação normal, estes
pigmentos não conseguem passar através das membranas plasmáticas, mas podem
passar pela parede celular. Entretanto, se a membrana plasmática sofrer algum tipo
de dano fisco ou químico a permeabilidade é perdida, podendo haver extravasamento de pigmentos.
Vários fatores ambientais podem afetar, ou mesmo desorganizar, a permeabilidade diferencial das membranas, como a temperatura, por exemplo. Em temperaturas elevadas, as membranas das células e as proteínas são afetadas e a bicamada
fosfolipídica se torna mais fluída permitindo maior movimento das moléculas
dentro das células prejudicando seu funcionamento normal. Além disso as proteínas
periféricas também são prejudicadas e, por vezes, até desnaturadas. As baixas temperaturas também podem afetar as membranas celulares, uma vez que os ácidos
graxos e os fosfolipídios se tornam mais rígidos com o abaixamento da temperatura.
Isso afeta significativamente o fluxo normal das membranas celulares.
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Como qualquer processo químico ou físico que provoque uma desorganização
da estrutura das membranas biológicas provoca, por conseguinte, alteração nos
processos vitais, uma desestruturação das membranas também podem levar a uma
desestruturação da respiração e da fotossíntese. Essa prática tem como objetivo
geral, demonstrar, então, o efeito de diferentes temperaturas sobre a permeabilidade
seletiva da membrana tonoplastídica.
Objetivos específicos desta prática
Avaliar a permeabilidade das membranas plasmática e vacuolar em tecidos de
raízes de beterraba.
Avaliar os efeitos de alguns fatores físicos e químicos sobre a permeabilidade
das membranas celulares.
Materiais utilizados
●
●
●
●
●
●
●

Raízes de beterraba
Tubos de ensaio (com diâmetro superior a 15 mm)
Pipeta de 20 mL
Fatiador de legumes
Perfurador de rolha
Banho-maria
Suporte para tubo de ensaio

Procedimentos
Com o auxílio de um fatiador de legumes, devem-se retirar fatias das raízes de
beterraba com espessura de 3 mm. Na sequência, destas fatias de beterraba devem
ser retiradas pequenos discos, evitando-se a superfície mais externa.
Os discos devem apresentar coloração homogênea. Todos os discos devem ser
coletados diretamente num béquer contendo água destilada. Em seguida deve-se lavar os discos em água destilada até que não se perceba mais pigmentos dissolvidos.
Enxugue levemente os discos de beterraba, sem friccioná-los contra o papel para
não os danificar. Introduza, então, cinco discos homogêneos em cada um dos tubos
de ensaio identificados como:
●
●
●
●

Temperatura ambiente de 25 a 30ºC (bancada);
Temperatura congelante de -15 a -18ºC (freezer);
Temperatura refrigerante de 3 a 5ºC (geladeira);
Temperaturas elevadas de 50 a 60ºC (banho-maria);
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Todos os cilindros permanecerão em suas devidas temperaturas por cerca de 45
minutos. Passado o tempo estipulado, retire os cilindros das devidas temperaturas e
rapidamente introduza em cada tubo de ensaio 10 mL de água deionizada, agitando
vigorosamente o tubo. O controle positivo pode ser feito uso de álcool 70% em o
tubo de ensaio a temperatura ambiente. Após agitar os tubos, transfira o conteúdo
para cubetas de acrílico e leia as absorbâncias em espectrofotômetro ajustado para
525 nm. O efeito da temperatura sobre a permeabilidade das membranas pode ser
analisado mediante um gráfico ou tabela contendo os valores de absorbância e as
temperaturas de incubação.
Anote e discuta os resultados, e infira conclusões a respeito da validade ou não
da Teoria do Mosaico Fluido, proposto originalmente por SINGER & NICOLSON
(1972).
Considerações finais
Na presente prática, o aluno observará a permeabilidade das membradas submetidas a diferentes temperaturas de incubação. As membranas celulares podem
ser danificadas por altas ou baixas temperaturas permitindo a saída dos fluídos das
células e estes compostos serão analisados por espectrofotometria.

Estudo dirigido
Ao final do experimento o aluno terá condições de encaminhar seu estudo dirigido por meio dos seguintes direcionamentos:
1) Por que a absorbância é bastante baixa nos cilindros que permaneceram
entre 3ºC e 30ºC e aumenta em temperaturas elevadas?
2) Por que a absorbância é alta quando se congela o cilindro de beterraba?
3) Cilindros de batata poderiam ser utilizados para se estudar o efeito das temperaturas sobre a permeabilidade das membranas, através do método colorimétrico?
Justifique sua resposta.
4) Por que os fruticultores geralmente armazenam seus frutos em temperaturas
baixas, mas nunca em temperaturas inferiores a zero?
5) Qual a importância da lavagem dos cilindros de beterraba durante 5 minutos em água corrente antes do experimento?
6) Represente, esquematicamente, a síntese de betalaína, que nada mais é do
que um conjugado de ácido betalâmico com ciclo-dopa, ambos derivados da tirosina, um aminoácido.
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AULA PRÁTICA 22
CONSTRUINDO UM JOGO DE DOMINÓ
Introdução
De maneira bem simplificada, a fotossíntese nada mais é do que um processo
celular pelo qual a maioria dos seres autótrofos produzem seu próprio alimento
(substâncias orgânicas) a partir de elementos inorgânicos (água e sais minerais). A
energia para a realização desse processo vem da luz, tendo como principal fonte o
próprio Sol. A energia luminosa solar fica armazenada nas moléculas de glicídios,
que passam a serem utilizados como reserva de nutrientes ou fonte de alimento para
outros seres vivos. A maioria dos seres autótrofos, como as plantas, por exemplo,
conseguem realizar esse incrível processo graças à presença de uma substância de
cor verde – a clorofila – que tem a capacidade de absorver a energia luminosa presente na luz solar e transformá-la em energia química, que depois é convertida em
glicídios. Nas plantas, as folhas apresentam uma enorme quantidade de clorofila,
por isso são verdes.
Atrelado ao modelo anterior de fotossíntese, surge um modelo de respiração, que
se opõe ao processo anterior, uma vez que, nesse processo há absorção de oxigênio
e liberação de gás carbônico. Esta frequente oposição entre fotossíntese e respiração
tem conduzido à ideia de que os animais respiram e plantas não, uma vez que as
plantas realizam fotossíntese e os animais não, quando na verdade ambos respiram
– de dia e à noite – mas apenas as plantas realizam fotossíntese, a qual é dependente
da luz solar.
No ensino de ciências, a fotossíntese, se abordada como um tópico isolado, pode
levar os alunos a não compreensão desse processo tão fundamental para as plantas.
Pesquisas sobre o ensino da Fotossíntese relatadas na literatura (ZAGO et al., 2007)
têm apontado dificuldades nesse tipo pragmático de ensino, uma vez que os estudos
revelam inúmeras concepções dos estudantes, diferentes das aceitas pela comunidade científica. Uma pesquisa publicada pelos professores Clarice Kawasaki e
Nelio Bizzo (USP) (KAWASAKI; BIZZO, 2000) no começo deste século, procurou
responder uma questão que até hoje intriga os professores de Ciências e de Biologia:
“Como os alunos entendem o processo de fotossíntese?” Na ausência de explicações
coerentes para o processo, os estudantes remetem-se a modelos nem sempre apropriados. Há uma visão entre eles que que na fotossíntese há uma “mistura” de gás
carbônico, água, clorofila e sol, que, magicamente, transformam-se em glicose e
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oxigênio. Quando os alunos são questionados a respeito do funcionamento da fotossíntese, esses situam-no basicamente, nas trocas gasosas que a planta realiza com
o meio: “na fotossíntese, as plantas absorvem o gás carbônico e liberam o oxigênio,
renovando o ar atmosférico”. Essa afirmação, segundo os autores da pesquisa, vem
explicar a ideia bastante arraigada na sociedade que atribui a vegetação o importante papel na renovação ou purificação do ar atmosférico (ZAGO et al., 2007).
Equívocos como estes referem-se à ideia de que devemos preservar as matas, pois
estas garantem e suprem a maioria do oxigênio que respiramos. Outro equívoco
bastante comum é a crença generalizada de que plantas são importantes agentes
despoluidores.
Na tentativa de desmistificar a fotossíntese e a respiração, muitos professores e
educadores estão fazendo uso de vários recursos tanto tecnológicos quanto artísticos
para que esta aprendizagem se torne realmente significativa. Dentro desse prisma
que surgiu essa aula prática, na qual o aluno e o futuro professor poderão se deparar
com conteúdos e conceitos sobre fotossíntese e respiração de uma maneira divertida
e agradável a todos.
Objetivos específicos desta prática
Desmistificar o ensino de fisiologia vegetal como o “bicho-papão” da botânica de uma forma simples, prática e divertida;
Elaborar um jogo de dominó com peças e assuntos ligados à fotossíntese e a
respiração mitocondrial de plantas.
Materiais utilizados
•
•
•
•

figuras coloridas ou recortes sobre fotossíntese e respiração
cola transparente ou cola silicone
tesoura de ponta reta
molde para peças de dominó, previamente fornecidas pelo professor ou
monitor
• peças de madeira ou EVA previamente cortados com dimensões de 5 cm x
2,5 cm
Procedimentos
Primeiramente deve providenciar figuras sobre fotossíntese e respiração onde se
tenha oito repetições da mesma figura. Estas figuras podem ser conseguidas facilmente na internet ou em livros e revistas antigas. Caso não se consiga as 8 repetições
do mesmo material vale aqui lembrar que pode-se fotografar o material ou mesmo
fazer cópias xerográficas. Os materiais devem ser então coloridos e recortados, um a um.
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Na sequencia, deve-se colar as figuras sobre o molde de dominó fornecido
pelo monitor/professor. Tal molde pode ser facilmente obtido na internet ou então
utilizando-se do material disponibilizado em material suplementar. A Figura 8,
mostra claramente essa montagem.

Figura 8. Modelo de peças de dominó
Após a secagem da cola, deve-se, então, recortar cada uma das peças, colando-as, em seguida sobre o suporte de madeira previamente cortado com dimensões
de 5 cm x 2,5 cm. Aqui, pode ser usada a criatividade do professor que pode usar,
em vez de peças de madeira, papelão, EVA, papel cartão, papel paraná ou mesmo
cartolina para a confecção das peças de dominó.
Considerações finais
Espera-se com essa prática maior interação entre os alunos de maneira a diverti-los ao mesmo tempo que fixam conceitos sobre fotossíntese e respiração mitocondrial, ministrados em sala de aula. Espera-se ainda que esse tipo de ferramenta
lúdica seja usada tanto nas aulas de biologia, botânica ou fisiologia vegetal, bem
como nos corredores das salas de aula, nos intervalos das aulas, pois aprendem
brincando e aprender duas vezes.
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Estudo dirigido
Ao final do experimento o aluno terá condições de encaminhar seu estudo dirigido por meio dos seguintes direcionamentos:
1) Qual (is) foi (foram) tuas expectativas/frustações quanto ao jogo proposto
nesta prática?
2) Como você avalia o uso de ferramentas lúdicas no ensino formal de biologia e fisiologia vegetal?
3) Poderia esse tipo de jogo ser patenteado como inovação?
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4

Capítulo

Ecofisiologia da
Fotossíntese e Ritmos
Circadianos

Keila Rêgo Mendes
Jaqueline Dias Pereira
Breno Antônio da Silva Gonçalves
Marcos Paulo Santos Pereira
Milton Edgar Pereira-Flores

O metabolismo, fisiologia e comportamento da maioria dos organismos vivos
se alteram profundamente ao longo do dia e da noite. Os organismos não somente
respondem ao nascer do sol, mas também são capazes de antecipar o amanhecer e
ajustar as atividades biológicas de acordo com o ambiente. Mesmo quando desprovidos de estímulos externos, diversos organismos mantêm processos rítmicos, os
chamados ritmos biológicos. O ritmo biológico, que está presente em todos os seres
vivos, parece ter-se originado desde os primórdios da vida, tendo contribuído como
fator organizador da matéria viva. Portanto, a ritmicidade encontrada em animais e
plantas não é apenas expressão reflexa dos eventos temporais do meio externo, mas
possui um caráter endógeno, sendo determinado geneticamente. O termo “circadiano” (do latim circa = cerca de e dies = dia) foi originalmente proposto por Franz
Halberg para definir ritmos com duração aproximada de 24h, os quais são sincronizáveis em ciclos de 24 horas de luz/escuro.
Diversos processos biológicos nas plantas são controlados pelos ritmos circadianos como a transcrição gênica, algumas atividades de enzimas intracelulares,
a abertura estomática, as taxas de fotossíntese, movimento foliar, metabolismo do
nitrogênio, expansão do hipocótilo e o crescimento do vegetal. Com isso, os ritmos
circadianos conferem uma vantagem seletiva no crescimento vegetativo, além de
participar na eficiência do uso da água, podendo elevar a sobrevivência e a vantagem competitiva das espécies vegetais. Neste capítulo, vamos abordar métodos de
caráter experimental para o ensino da ecofisiologia da fotossíntese e ritmos circadianos em nível de ensino superior. A seção é composta por três práticas que, têm o
objetivo de demonstrar ao aluno a importância de tais processos, além de explicar
como os ritmos circadianos intervêm nos estudos fisiológicos das plantas.
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AULA PRÁTICA 23
MOVIMENTOS FOLIARES DE FEIJÃO (Phaseolus vulgaris
L.) EM RESPOSTA AOS RITMOS CIRCADIANOS
Introdução
As plantas, como todos os seres vivos, crescem conforme determinados padrões,
isto é, seu crescimento obedece a certas regras. Algumas dessas regras são definidas
pelos tropismos apresentados pelos diferentes órgãos, ou seja, pelos movimentos
que estes órgãos realizam em repostas a estímulos externos direcionais. Durante as
aulas de fotossíntese e fotomorfogênese foram discutidas a importância e a influência da luz e temperatura sobre o ciclo de vida das plantas. Entretanto, é necessário
entender que além do efeito imediato dos fatores ambientais nos diversos processos
fisiológicos, fatores endógenos também podem ser cruciais (MCCLUNG, 2006).
Dessa maneira podem ser observados dois tipos de ritmos: i) aqueles que ocorrem como resposta imediata para mudanças no ambiente (ritmos exógenos); ii) os
que persistem quando as condições no ambiente são mantidas constantes (ritmos
endógenos).
O mecanismo fisiológico básico do movimento das folhas em diferentes espécies
de leguminosas é bem conhecido, tendo sido relatado que os movimentos foliares
resultam de variações na pressão de turgor nas células do parênquima cortical, ou
células motoras, localizadas em lados opostos do pulvino, designados de zonas
extensora e flexora (MOYSSET e SIMÓN, 1991). Entretanto, os movimentos
foliares são de algum modo controlado pelos fitocromos e modulados por um
relógio biológico.
A primeira experiência conhecida para avaliar a presença de oscilações exógenas
no ritmo dos organismos foi realizada em 1729, pelo astrônomo francês JeanJacques d’Ortous de Mairan. Tal comportamento foi demonstrado ser de natureza
endógena somente em 1832 quando Augustin Pyramus Candolle, um botânico
suíço, comprovou que sob condições constantes de escuridão o movimento das
folhas de uma planta era regularmente de aproximadamente 24 horas.
Esta é uma prática simples e de baixo custo, que permite ao aluno entender que
qualquer variável fisiológica não se mantém estável e constante durante 24 horas,
apresentando uma flutuação diária regular, filogeneticamente incorporada e geneticamente determinada, cuja finalidade seria preparar o organismo de uma maneira
antecipada para enfrentar modificações ambientais.
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Objetivo específico desta prática
Observar a influência dos ritmos circadianos nos movimentos das folhas de feijão em um período de 24 h (dia e noite) sob condições constantes de luminosidade
e temperatura.
Materiais utilizados
•
•
•
•
•
•
•

sementes de feijão (Phaseolus vulgaris L.)
potes plásticos 120 mL
água destilada
areia para plantio de sementes
câmara incubadora ou de crescimento
filmadora ou celular com sistema de filmagem
cartão de memória, mínimo 64 Gb

Procedimentos
Esta atividade constará de apenas um experimento – demonstrativo mais do que
experimental – onde uma planta de feijão deverá ser submetida à luz e temperatura
(25ºC) constantes num ciclo circadiano (dia e noite) durante um período de 48 h
para minimizar os efeitos do fotoperíodo natural. Para isto, deve-se utilizar uma
“câmara de crescimento” ou incubadora. Passado este período de aclimatação da
planta, deve-se proceder a instalação de uma filmadora programada para gravar as
imagens por um período ininterrupto de 24 h. Durante as filmagens toda a planta
de feijão deve ser mantida em luminosidade contínua com a finalidade de observar
oscilações endógenas nos movimentos foliares ao longo de um ciclo circadiano.
Considerações finais
Nesta prática, os alunos terão subsídios visuais para comprovar que os movimentos
foliares em plantas de feijão são influenciados pelo relógio biológico ao longo de
um ciclo circadiano. No vídeo observa-se que a principal evidência do controle
dos ritmos circadianos nos movimentos foliares está fundamentada no fato de tais
movimentos persistirem em condições constantes do meio (e.g. luminosidade e
temperatura). Tal fato implica que os movimentos foliares são determinados por
um caráter endógeno. Nas aulas de ecofisiologia da fotossíntese foram relatados
que vários fatores ambientais afetam a fisiologia das plantas, tais como a exposição
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de plantas jovens à luz solar plena que pode levar ao aumento significativo na temperatura foliar e, eventualmente, causar quedas drásticas no potencial hídrico da
folha e intensificar os efeitos da fotoinibição. Todavia, os resultados obtidos nesta
prática mostram que o mecanismo de abertura das folhas modulado por um relógio
endógeno confere uma vantagem fisiológica, pois o fechamento foliar contribui para
a proteção contra a fotoinibição e serve para resguardar as plantas contra temperaturas baixas durante a noite.

Estudo dirigido
Ao final do experimento o aluno terá condições de encaminhar seu estudo dirigido por meio dos seguintes direcionamentos:
1) Observar o vídeo e descrever como os ritmos circadianos influenciam os
movimentos foliares.
2) Faça um esquema em desenhos ou fotos mostrando a posição das folhas de
feijão ao longo de 24 h (dia e noite).
3) Qual a função da existência dos movimentos foliares nas plantas?

AULA PRÁTICA 24
INFLUÊNCIA DOS RITMOS CIRCADIANOS NO
DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO DAS PLANTAS
DE FEIJÃO
Introdução
Os ritmos biológicos são ritmos de caráter endógeno presentes em todos os
seres vivos, sendo determinado geneticamente. Os ritmos circadianos representam
um subgrupo dentro dos ritmos biológicos com o período definido como o tempo
para completar um ciclo, de aproximadamente 24 horas. As oscilações diurnas da
temperatura ou luminosidade são os sinais que ajustam o sistema circadiano em
cada ciclo. Isto ocorre porque o aumento ou a diminuição da luminosidade e temperatura pode alterar a posição ou fase da oscilação do ritmo circadiano (HOTTA
et al., 2007).
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A manutenção da ritmicidade em um ambiente constante, como a permanência
no escuro contínuo, demonstra que o ritmo é gerado de forma endógena ao invés
de uma reação ao ambiente externo. No entanto, estes ritmos são ajustados pelo
ambiente, ou seja, apesar de serem mantidos independentes das condições ambientais eles atuam sincronicamente com o ambiente. Entende-se hoje que os ritmos
biológicos são o resultado da interação entre relógios biológicos endógenos e fatores ambientais aos quais os organismos estão submetidos. O funcionamento do
relógio interno com o ciclo externo (luz-escuro) garante uma ótima relação entre
a fisiologia e o fotoperíodo fornecendo a base para a antecipação das mudanças
nas condições ambientais (DODD et al., 2005). Desta forma, os ritmos circadianos
atribuem benefícios no crescimento vegetativo, pois alguns genes que regulam os
ritmos circadianos, como os envolvidos na fotossíntese, funcionamento estomático,
alongamento celular e expansão do hipocótilo, podem ter uma relação direta sobre a
resposta do crescimento e desenvolvimento da planta, podendo elevar a sobrevivência e a vantagem competitiva das espécies vegetais.
Objetivos específicos desta prática
Verificar como o desenvolvimento e crescimento das plantas de feijão
(Phaseolus vulgaris L.) respondem a 40 ciclos de 6 h luz e 6 h escuro e fotoperíodo
natural.
Comparar em qual fotoperíodo as plantas apresentam maior crescimento, com
folhas grandes e verdes.
Materiais utilizados
•
•
•
•
•
•
•
•

sementes de feijão (Phaseolus vulgaris L.)
potes plásticos 120 mL
água destilada
areia para plantio de sementes
câmara incubadora ou de crescimento
paquímetro digital
régua
lâminas de barbear ou estilete

Procedimentos
No início da aula, as sementes de feijão e seis potes de plástico serão entregues
aos alunos pelo professor. De posse das sementes, deve-se proceder a uma seleção,
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descartando as que apresentarem algum sintoma de má formação e padronizando o
tamanho e coloração das mesmas.
Posteriormente, serão plantadas três sementes em cada pote plástico de 120 mL,
pelo menos 20 dias antes da instalação do experimento, e irrigadas três vezes por
semana.
Em seguida três potes serão transferidos para a câmara de crescimento sob 40
ciclos de 6 h luz e 6 h escuro e temperatura constante de 25ºC (Tratamento 1) e
três potes serão mantidos em casa de vegetação, expostos ao fotoperíodo natural
(Tratamento 2), por pelo menos 20 dias. Ambos os tratamentos serão irrigados com
50 mL de água a cada três dias.
Na data programada da aula, os alunos receberão seis potes com as plântulas e,
destas, serão selecionadas apenas uma plântula por pote, sendo as demais cortadas
na base, com auxílio de uma lâmina de barbear. Durante o transcorrer do experimento será feito três avaliações nas plantas observando a sua morfologia e aspectos
gerais: i) a primeira avaliação será designada de tempo zero realizada no momento
da implantação do experimento, ii) avaliação parcial no décimo dia, e iii) avaliação
final no vigésimo dia.
Serão avaliadas as seguintes características: (i) altura total da planta; (ii)
diâmetro do colo a 2 cm do solo; (iii) número de folhas verdadeiras. O incremento
em diâmetro deve ser medido tanto no sentido norte-sul como no leste-oeste (para
se obter uma média do diâmetro) utilizando um paquímetro digital (precisão de
0,01 mm). Para medir o incremento em altura utilize uma régua com precisão de
1 cm. Recomenda-se fotografar as plântulas dos diferentes tratamentos, anotar os
resultados, organizar em tabelas, e discutir as diferenças observadas.
Considerações finais
Espera-se que ao final do experimento, as plantas crescidas em fotoperíodo
natural apresentem maiores valores de incremento em diâmetro, altura e número
de folhas, quando comparado às plantas crescidas em ciclos contínuos de 6 h luz e
6h escuro. Este fato pode ser explicado pelas alterações dos ciclos de luz que pode
afetar o funcionamento do relógio biológico, causando redução no crescimento das
plantas de feijão. Assim, através desta prática, os estudantes de graduação terão
informações suficientes para compreender que os ritmos biológicos podem refletir
benefícios no crescimento vegetativo, que podem ser modulados desde a germinação até o desenvolvimento e crescimento do vegetal.
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Estudo dirigido
Ao final do experimento o aluno terá condições de encaminhar seu estudo dirigido por meio dos seguintes direcionamentos:
1) Em qual tratamento o número de folhas é mais abundante?
2) Houve diferença no crescimento em altura e diâmetro nos dois tratamentos?
Demonstre os dados em forma de tabela.
3) Explique como os ritmos circadianos influenciam o desenvolvimento e
crescimento vegetal.

AULA PRÁTICA 25
RITMOS CIRCADIANOS NA FOTOSSÍNTESE E
FUNCIONAMENTO DOS ESTÔMATOS EM PLANTAS
DE Citrus sp.
Introdução
Aumentos na concentração de CO2 e na temperatura derivados da deposição de
carbono na atmosfera influenciam a assimilação de CO2 e concomitantemente o
funcionamento dos estômatos devido à correlação direta que normalmente existe
entre fotossíntese e condutância estomática. Além do efeito imediato dos fatores
ambientais (e.g., irradiância, concentração de CO2, disponibilidade de água) na
abertura e fechamento dos estômatos, fatores endógenos também podem ser
cruciais no funcionamento estomático (MENDES e MARENCO 2014). Existem
fortes evidências que os ritmos circadianos controlam muitos processos em plantas
C3 incluindo a condutância estomática e a fotossíntese. Na fixação de CO2 sob luz
constante e níveis de CO2 ambiente, os ritmos circadianos parecem estar relacionados
para várias espécies herbáceas, incluindo cevada e feijão. Por exemplo, a espécie
Arabidopsis sp. exibe ritmo circadiano na abertura estomática, e assimilação de
CO2, apresentando picos em horários próximos do meio dia (DODD et al., 2005).
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Os ritmos circadianos provavelmente permitem aos estômatos responderem
apropriadamente aos sinais em uma fase específica. Em plantas C3, na ausência
dos ritmos circadianos, os elevados níveis de auxina na folha, promovem abertura
estomática à noite, resultando em perda hídrica, sem ganho de fixação de carbono
(WEBB, 2003). Assim, é crucial que os estudantes de graduação compreendam
que os ritmos circadianos no controle dos movimentos estomáticos proporcionam
vantagem competitiva aumentando a eficiência fotossintética, pois do ponto de
vista evolutivo, não seria vantajoso manter os estômatos abertos em horários desfavoráveis a fotossíntese.
Objetivo específico desta prática
Observar os efeitos dos ritmos circadianos na fotossíntese e condutância estomática em plantas de Citrus sp.
Materiais utilizados
• analisador de gases infravermelho (Li-6400, LiCor, EUA) ou (LCPro+,
ADC Ltd. Bioscientific, Hoddesdon, UK)
• fonte de luz 200 W
• planta de Citrus sp
Procedimentos
Uma única sessão de coleta de dados em uma planta de Citrus sp. será
realizada utilizando um analisador de gases infravermelho. Os dados de
fotossíntese e condutância estomática deverão ser coletados utilizando
concentração de CO2 ambiente (400 ppm) e radiação fotossinteticamente
ativa constante de 750 µmol m–2 s–1 e mensurados em intervalos de 15 minutos
durante 24 h (dia e noite continuamente). Primeiramente, devemos colocar a
planta para aclimatar durante 48 h em condições constantes de luminosidade,
em uma local sem influência do fotoperíodo natural. Após esse período,
selecione uma folha madura, completamente expandida e sem indícios
de fitopatógenos para acoplar a câmara de luz e posteriormente, realizar a
mensuração dos dados de fotossíntese e condutância estomática ao longo de
um ciclo circadiano (24 h dia e noite). Durante as medições toda a planta deve
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ser mantida em condições constantes
de e luminosidade. Ao final do experimento, faça um gráfico apresentando os
valores de luminosidade e condutância estomática nos eixos y e a variável tempo
(horário contínuo no eixo x conforme o exemplo na Figura 3 (consulte também o
material suplementar).
Considerações finais
O mecanismo de um relógio endógeno na modulação da abertura estomática e
fotossíntese sugere um benefício fisiológico, pois, previne a perda de água pela transpiração em horas que a fotossíntese não está ativa. Além disso, o relógio endógeno
permite que os estômatos antecipem o crepúsculo para melhorar a eficiência no uso
da água e confere melhor aproveitamento no uso da luminosidade durante o dia
e concomitantemente aumento da assimilação de CO2. Espera-se que os maiores
valores de condutância estomática sejam observados nos horários entre 10:00 e
14:00 h, diminuindo ao entardecer, permanecendo próximo de zero durante a noite.
A abertura dos estômatos acontece antes do amanhecer, em condições constantes
de luminosidade e temperatura, indicando que a abertura do poro estomático não
ocorre em função dos fatores ambientais. Assim, nesta prática os alunos terão subsídios para concluir que o funcionamento estomático e fotossíntese em plantas de
Citrus sp. são modulados pelos ritmos circadianos.

Estudo dirigido
Ao final do experimento o aluno terá condições de encaminhar seu estudo dirigido por meio dos seguintes direcionamentos:
1) A fotossíntese e condutância estomática seguem o mesmo padrão ao longo
do ciclo circadiano? Justifique.
2) Em qual período de tempo ocorrem maior fotossíntese e abertura estomática?
3) Qual a principal evidência que constata a influência dos ritmos circadianos
na fotossíntese e funcionamento dos estômatos?
4) Explique quais os benefícios do relógio biológico levando em consideração
os aspectos fisiológicos das plantas.
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5 Germinação de sementes
Capítulo

José Nailson Barros Santos
Marcelo Francisco Pompelli
As sementes são óvulos maduros contendo um embrião e nutrientes estocados
dentro de um tegumento. As sementes são o produto da reprodução sexuada da
maioria das plantas vasculares (i.e., gimnospermas e angiospermas) e são a maneira
pela qual as plantas se reproduzem e geneticamente divergem. Em geral, as sementes maduras se mantêm dormentes por dias, ou até mesmo anos. Neste estágio, são
capazes de tolerar as mais diversas condições ambientais estressantes (e.g., calor
intenso, fogo, seca, escuro, salinidade) que não poderiam ser suportadas pela grande
maioria das plantas em estádio vegetativo ou reprodutivo. Na natureza, o pequeno
volume da semente e o comportamento da mesma fazem dela uma unidade móvel
da planta, podendo ser transportada a longas distâncias, promovendo a dispersão
das plantas matrizes. Os fatores bióticos e abióticos que afetam as sementes, entretanto, têm importância ímpar na demografia e na evolução das plantas.
Neste capítulo, estão inseridas três práticas que visam a testar como fenômenos biológicos e não biológicos interferem na germinação de sementes. Pretende-se
mostrar como a água penetra a semente e qual o papel da escarificação química e
física sobre a germinação das sementes. Pretende-se, ainda testar como o efeito de
diferentes extratos foliares (i.e., substâncias aleloquímicas potenciais) atuam sobre
o bloqueio da germinação e/ou crescimento inicial de plântulas de alface. As práticas, conjuntamente, têm o objetivo de demonstrar ao aluno a importância ecológica
das sementes e os processos que elas têm de enfrentar na natureza antes da efetiva
germinação.
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AULA PRÁTICA 26
VELOCIDADE DE EMBEBIDAÇÃO DE ÁGUA EM
SEMENTES DESIDRATADAS
Introdução
Para a quase totalidade das espécies cultivadas, o período compreendido entre a
semeadura e a emergência das plântulas representa uma das fases críticas do ciclo
de vida das mesmas, de modo que a uniformidade e a porcentagem de emergência
assumem grande importância na produção e qualidade final do produto. A água é
o fator que exerce a mais determinante influência sobre o processo de germinação,
devendo estar disponível para as sementes em quantidade e qualidade adequadas.
O estudo do potencial hídrico das espécies permite definir o padrão fisiológico
das mesmas, além de poder classificar as sementes mais viáveis para o mercado
e para a ciência e tecnologia de sementes. A condutividade elétrica da água de
lixiviação é um processo complementar de avaliação dos parâmetros fisiológicos,
pois quanto maior a capacidade de lixiviação de água durante a embebição,
maior deve ser a desestruturação das membranas biológicas e menor deve ser a
viabilidade da semente em gerar uma plântula saudável. Neste sentido, a estocagem
das sementes deve levar a uma perda significativa do vigor, mesmo se estas forem
estocadas em condições adequadas de temperatura e umidade (MONCALEANOESCANDON et al., 2013).
As sementes apresentam baixos potenciais hídricos em relação ao meio, por isso
absorvem água. A água penetra através do tegumento da semente e difunde-se por
todos os tecidos, provocando a turgescência das células, o que torna o tegumento
mais permeável às trocas gasosas e proporciona aumento da atividade respiratória
e de todos os outros eventos metabólicos necessários à retomada do crescimento do
eixo embrionário (BEWLEY, 1997).
A absorção de água pela semente provoca, ainda, um aumento do seu volume,
forçando o rompimento do tegumento e facilitando a emergência das estruturas
internas da semente, as quais não teriam força suficiente para rompê-lo. Entretanto,
por conta dos diferentes tipos de tegumentos, ocorrem variações na velocidade de
embebição, assim como na capacidade de saturação hídrica. Outro fato que influencia na capacidade de captação de água é a quantidade de endosperma que deve ser
menor quanto mais reduzido for o endosperma da semente.
Inicialmente, a semente absorve água num comportamento do tipo exponencial,
em consequência da grande diferença de potencial hídrico entre a semente e o meio
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líquido. Posteriormente, a velocidade de embebição da semente diminui e o padrão
é modificado (POMPELLI et al., 2010). Em geral, observa-se, em sementes típicas,
um padrão trifásico de absorção de água e hidratação. Porém, o padrão trifásico nem
sempre pode ser caracterizado, pois um grande intervalo entre as pesagens pode
fazer com que se percam pontos de inflexão da curva de absorção, que caracterizam
cada fase.
Objetivos específicos desta prática
Verificar como o tegumento e a quantidade de endosperma interferem na
velocidade de embebição de sementes;
Construir gráficos comparativos entre as espécies e seus respectivos tempos
de embebição;
Perceber que a condutividade elétrica do lixiviado da semente aumenta na
mesma velocidade que aumenta a taxa de embebição das sementes.
Materiais utilizados
• béqueres plásticos 60 mL (pode ser copos descartáveis)
• sementes de diferentes espécies com tegumentos mais rígidos como em
Anona muricata ou em Anadenanthera pavonina
• sementes com tegumentos mais permeáveis como em Helianthus annuus ou
Arachis hypogaea
• sementes com pouco endosperma como em Calotropis procera ou
Allamanda blanchetti ou Vitis sp.
• água desionizada ou destilada
• papel higiênico absorvente
• balança analítica
• condutivímetro portátil
• papel milimetrado para confecção dos gráficos
Procedimentos
No início da aula, as sementes das diferentes espécies serão entregues aos alunos
pelo professor. De posse das sementes, deve-se proceder a uma seleção prévia,
descartando as que apresentarem algum sintoma de má formação e padronizando
o tamanho e coloração das mesmas. As sementes selecionadas serão agrupadas em
cinco grupos de 10 sementes (ou conforme indicação do professor).
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Cada grupo de semente (aqui denominado de repetição) será pesado, tendo sua massa
fresca anotada. Em seguida as sementes serão mergulhadas em 50 mL água desionizada
por 0, 30, 60, 120 e 240 minutos, além de 24, 48, 72 e 96 horas. Em cada um dos tempos definidos, as sementes serão retiradas da água, enxugadas com papel absorvente e
novamente pesadas. Nestes mesmos momentos uma amostra da água de embebição será
utilizada para a mensuração da condutividade elétrica do exudado.
As massas das sementes e a condutividade elétrica do exudado serão apresentadas
numa tabela, conforme o modelo abaixo:
Tabela 1: Velocidade de embebição de sementes de Flor-de-seda (Calotropis procera)

Tempo
(horas)
0

Massa média Volume de água embebido Condutividade elétrica
(g)
do exudado (dS m-1)
(g H2O g-1 MF)
0,22

0,00

0,00

0,5

0,32

0,48

0,03

1

0,35

0,57

0,05

2

0,40

0,80

0,07

4

0,44

0,99

0,10

24

0,48

1,16

0,13

48

0,50

1,27

0,23

72

0,55

1,49

0,36

96

0,56

1,54

0,44

Para o cálculo do volume de água embebido em cada tempo, será utilizado a fórmula
(t - t )
proposta por POMPELLI et al., 2010, a saber: VE= 2 1 , onde VE significa volume
t1
embebido, t2 a massa no tempo atual e t1 a massa no tempo zero antes da embebição. Os
valores do VE deverão ser expressos em gramas de água embebida por grama de semente
fresca (g H2O g-1 MF).
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Os dados deverão ser apresentados em gráficos construídos manualmente em
papel milimetrado, tendo o tempo entre as pesagens expresso no eixo das abscissas
e o VE no eixo das ordenadas.
Considerações finais
Esta prática é bastante importante pois traz ao aluno conceitos de potencial osmótico e mátrico levados a estruturas biológicas de grande importância comercial,
às sementes. O aprendizado desses conceitos é de fundamental importância para o
profissional biólogo e para o agrônomo, pois na sua vida profissional certamente
será desafiado a montar um projeto de restituição de paisagens ou de produção
comercial de mudas a partir de sementes. Conhecer a dinâmica de embebição e os
fenômenos que norteiam esse assunto são de importância ímpar para o profissional
que se quer formar.
Nesta prática o aluno deve entender que sementes com tegumentos mais rígidos
e cerosos tendem a ter uma taxa de embebição mais lenta e com menor grau de
embebição do que uma semente que apresenta tegumento mais permeável e rico em
endosperma.

Estudo dirigido
Ao final do experimento o aluno terá condições de encaminhar seu estudo dirigido por meio dos seguintes direcionamentos:
1) Qual o padrão de embebição dos diferentes tipos de sementes (bifásico,
trifásico ou indefinido)?
2) Houve diferença no tempo de embebição das diferentes espécies? Por que
isso ocorreu? Para responder a essa pergunta, leve em consideração a natureza do
endosperma e da testa de cada tipo de semente.
3) Porque a condutividade elétrica aumenta na mesma proporção que se eleva
a taxa de embebição das sementes?
4) É correto afirmar que a embebição pode ser prejudicial a viabilidade das
sementes?
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AULA PRÁTICA 27
SUPERAÇÃO DE DORMÊNCIA TEGUMENTAR EM
SEMENTES
Introdução
A dormência das sementes caracteriza-se pela incapacidade de germinação mesmo quando estas são expostas a condições ambientais favoráveis (e.g., temperatura,
luz, disponibilidade de água e oxigênio). Na natureza a dormência é um processo
que distribui a germinação no tempo-espaço como resultado de uma estratégia evolutiva das espécies. Isto pode garantir que algumas delas encontrem condições ambientais favoráveis para desenvolver plantas adultas, bloqueando a germinação sob
condições favoráveis imediatas, de forma a proteger as sementes da deterioração.
Na natureza alguns fatores ambientais estão ligados a quebra de dormência natural como as variações de temperatura, a água de rios e lagos, assim como a presença
de dispersores, como pássaros frugívoros. Em laboratório, pesquisadores tentam
encontrar técnicas viáveis de quebra de dormência para acelerar a germinação de
uma espécie, mimetizando o que pode ser encontrado na natureza. As técnicas mais
utilizadas em laboratório são (i) escarificação química, (ii) escarificação mecânica,
(iii) imersão em água quente ou fria, (iv) choque térmico e (v) estratificação quente
ou fria.
A espécie Adenanthera pavonina (Fabaceae) é uma espécie arbórea nativa da
África e Ásia. Foi introduzida no Brasil pelo seu rápido potencial de crescimento
e madeireiro. Sendo muito utilizada em reflorestamentos, apresentando destaque
no uso ornamental e forrageiro. As sementes desta espécie são bitegumentadas,
endospérmicas com embrião bastante desenvolvido, apresentam dormência devido
à impermeabilidade do tegumento à água.
Devido a esta dureza do tegumento, a superação dessa dormência requisita a
aplicação de tratamentos pré-germinativos.
Objetivo específico desta prática
Avaliar a eficiência germinativa de sementes de Adenanthera pavonina submetidas a diferentes métodos de quebra de dormência tegumentar.
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Materiais utilizados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sementes de Adenanthera pavonina
papel de filtro
placas de petri
pinça
béqueres 250 mL
lixa madeira nº 80
ácido sulfúrico (H2SO4) a 98%
água destilada
ebulidor de água
hipoclorito de sódio (NaClO)

Procedimentos
Preparação das sementes para os pré-tratamentos
Em cada tratamento será utilizado de cerca de 35 sementes, estas devem ser
distribuídas aleatoriamente, em três placas de petri, compondo três repetições. Os
tratamentos deveram ser elaborados, como segue:
T1 – (Testemunha):
Após a realização da assepsia (descrita abaixo) espalhar 35 sementes de
A. pavonina, sem nenhum tipo de tratamento pré-germinativo, distribuir em 3 placas
de petri com a orientação do professor ou monitor.
T2 – Escarificação Mecânica:
Escarificar manualmente o tegumento das sementes com lixa madeira nº 80 na
extremidade do pequeno orifício (micrópila), até atingir o tegumento mais interno,
mais espesso amarelado ou amarronzado. Atritar levemente as sementes (extremidade do orifício) contra a superfície abrasiva da lixa, tomando-se cuidado para não
danificar o embrião.
T3 – Escarificação Mecânica:
Neste grupo as sementes serão escarificadas, na extremidade oposta do pequeno
orifício (micrópila), até atingir o tegumento mais espesso e interno e amarelado
ou amarronzado. Atritar levemente o local indicado da semente contra a superfície
abrasiva da lixa.
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T4 - Imersão em água fervente:
Colocar para ferver de 250 mL de água destilada, com início da fervura, retire
a água do fogo e adicione as 35 sementes as quais passaram nesta condição por 24
horas. Depois desse período distribuir as sementes nas placas de petri.
T5 – Imersão em ácido sulfúrico (10 min):
Imergir as sementes em solução de ácido sulfúrico (H2SO4) a 98%, durante 10
minutos, agitar com cuidado, em intervalos de aproximadamente 1 minuto. As sementes deverão ser lavadas em três enxágues deixando-as em repouso por 5 minutos. Em seguida as sementes devem ser distribuídas nas placas de petri.
T6 - Imersão em ácido sulfúrico (20 min):
Imergir as sementes em solução ácida de ácido sulfúrico (H2SO4) a 98%, durante
20 minutos. Assim como no grupo anterior, agitá-las com cuidado, lavadas em três
enxágues deixando em repouso por 5 minutos. Em seguida distribuir as sementes
nas placas de petri.
Atenção: As sementes dos grupos T1, T2, e T3 devem ser desinfestadas antes de inserir no sistema de germinação. Para tanto, a assepsia das sementes deverá ser feita
a partir de solução hipoclorito de sódio a 1% (NaClO). Estas deverão ser imersas na
solução e agitadas cuidadosamente por 5 minutos. Após isso realizar três enxágues
com água destilada.
Os tratamentos 5 e 6 devem ser executados em capela de exaustão de gases para
proteger o manipulador. Todo o resíduo de H2SO4 deve ser descartado de forma
adequada, nunca na pia do laboratório.
Atentos a orientação do professor, todos os tratamentos deverão adicionar cerca
de 5 mL de água destilada sobre as placas e dispor sobre esta duas camadas de papel
filtro qualitativo. Em seguida, espalhar, com ajuda de uma pinça, 30 sementes de
A. pavonina, distribuindo 10 sementes por cada placa de petri.
Todas as placas deverão ser deixadas em câmara de germinação com luminosidade de 12 horas e temperatura ajustada para 25ºC. Diariamente deve-se contar
o número de sementes germinadas e repor a água absorvida pelas sementes, caso
necessário. Este experimento tem duração prevista para 15 dias, pois mesmo em
condições ideais de germinação, a espécie não costuma mostrar resultados satisfatórios em apenas uma semana.
Ao final do experimento, calcule para cada placa a porcentagem final de germi∑ni . ti
nação, o tempo médio de germinação, a partir da fórmula: t =
, onde ti é o
∑ni
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tempo entre o início do experimento e a enésima observação (dia), e ni é o número
de sementes germinadas no tempo i. Calcule também a velocidade média de germinação, através da seguinte fórmula: V= 1 e a sincronia na germinação, através das
k
t
fórmulas:
∑ Cn , 2

.
=
Z, onde
C∑ n i , 2
i =1

i

onde, Cn , 2 =
i

ni (ni − 1)
2

Considerações finais
Buscou-se encontrar dentre tratamentos pré-germinativos o método mais eficiente para a quebra de dormência em sementes da espécie A. pavonina. Quantificar
as possíveis diferenças entre os tratamentos em relação a testemunha. Ao final desta
prática recomendar o método de quebra de dormência com maior rendimento germinativo para a espécie estudada.
Espera-se que a escarificação com ácido sulfúrico, que simula, o trato digestivo
de pássaros e mamíferos seja o mais eficiente na quebra de dormência de
A. pavonina, entretanto o tratamento de escarificação abrasiva no lado da micrópila
também possa ser interessante. Nos demais tratamentos, a germinação deve menos
eficiente, devido, principalmente, a baixa eficiência germinativa.

Estudo dirigido
Ao final do experimento o aluno terá condições de encaminhar seu estudo dirigido por meio dos seguintes direcionamentos:
1) Que método de quebra de dormência, você, como profissional, indicaria a
um viveirista? Qual o motivo desta sua escolha, justifique sua resposta.
2) O aumento do tempo de imersão em ácido sulfúrico aumenta a porcentagem
final de germinação para a espécie estudada?
3) Há algum tratamento prejudicial para a germinação de sementes de
A. pavonina?
4) O local da escarificação física influência na porcentagem de germinação?
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AULA PRÁTICA 28
ALELOPATIA EM PLANTAS
Introdução
Naturalmente, as plantas produzem substâncias químicas que podem contribuir
para sua sobrevivência e ou desenvolvimento de mecanismos de defesa. Essas
substâncias são metabólitos bioativos (i.e., aleloquímicos) oriundos do metabolismo
secundário (ALVES et al. 2004), entre estes taninos, glicosídeos cianogênicos,
alcalóides, sesquiterpenos, flavonóides e ácidos fenólicos costumam apresentar
atividade alelopática.
Os metabólitos podem ser liberados naturalmente pelas plantas que os produz
ou através de indução química, promovida pelo patógeno. No meio ambiente, estes
aleloquímicos podem ocasionar interferência em outras plantas podendo prejudicá-las ou favorecê-las, de forma direta ou indireta. Por exemplo, a liberação de
alguns compostos orgânicos durante a decomposição da serrapilheira da espécie
Ilex glabra inibem a germinação de muitas plantas no sudeste americano.
A literatura é rica em exemplos de plantas com atividade alelopática. Já as
informações disponíveis em relação às espécies brasileiras são muito limitadas.
Entretanto, não nos resta dúvida sobre importância de se conhecer as propriedades
alelopáticas em plantas invasoras, mesmo porque nas espécies mais agressivas do
mundo, alguma atividade alelopática tem sido observada, o que indica que parte
dessa agressividade se deve a essa característica.
Resíduos de várias espécies são constantemente testados e examinados pelo seu
potencial em reduzir a germinação de ervas daninhas em sistemas agricultáveis.
Além disso, a atividade dos aleloquímicos tem sido usada como alternativa forte no
uso de herbicidas, inseticidas e nematicidas (e.g., defensivos agrícolas), cada vez
mais estudos tem se mostrado interessantes. O papel da alelopatia na interação entre
as árvores da floresta e suas espécies de sub-bosque também são de interesse atual
para a ecologia. Por exemplo, a regeneração natural inadequada e o crescimento reduzido de plantas é atribuído à liberação de aleloquímicos por vegetação herbácea.
NOOR et al. (1995) indica que um extrato aquoso de diferentes partes da espécie Prosopis juliflora (Fabaceae) pode inibir a germinação de sementes de diversas
espécies vegetais. Como exemplo, temos que a liberação de substâncias da decomposição de folhas de Prosopis juliflora inibiu o desenvolvimento de plântulas de
Zea mays, Triticum aestivum e Albizia lebbeck. WARRAG (1995) acrescenta, ainda,
que tanto folhas, quanto o pericarpo de P. juliflora contém compostos alelopáticos
solúveis em água que inibem fortemente o crescimento das plântulas da própria
espécie, num mecanismo conhecido como autoalelopatia.
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Objetivos específicos desta prática
Extrair os compostos alelopáticos de folhas de diferentes espécies vegetais.
Testar o efeito alelopático das espécies e comparar este efeito com o grupo
controle (água pura) ou com o estrato de espécies desconhecidas quanto ao efeito
alelopático.
Definir a DL50, como sendo a concentração que haja uma inibição da germinação em pelo menos 50% da taxa de germinação do controle não alolopático.
Materiais utilizados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

folhas de Prosopis juliflora (Fabaceae)
folhas de Jatropha curcas (Euphorbiaceae)
folhas de Bauhinia cheilantha (Bongard) Steudel (Fabaceae)
folhas de Mussaenda alicia Hort. (Rubiaceae)
flores de Mussaenda alicia Hort.
liquidificador
água desionizada
balança semi-analítica
estufa para secagem das folhas
gaze ou musalina para pré-filtragem
papel de filtro quantitativo
funil de vidro
NaOCL 1% para desinfestação das sementes
Sementes de alface crespa Grand Rapids
frascos âmbar com tampa
béqueres de 250 mL
papel alumínio
filme PVC
placas de petri
kitasato
sistema de filtragem a vácuo
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Procedimentos
Escolheremos estas duas espécies (P. juliflora e M. alicia Hort.) como controle
positivo (efeito alelopático), a água pura como controle negativo e duas espécies
com potencial desconhecido (J. curcas e B. cheilantha). As duas primeiras espécies
foram escolhidas por serem plantas de conhecido efeito alelopático sobre a
germinação de alface. Para conhecimento geral das espécies, consulte o material
suplementar.
Para a confecção do extrato aquoso das folhas das espécies escolhidas, coletaremos cerca de 200 g de folhas de cada uma das espécies. Além das folhas, nesta
prática também testaremos o efeito das flores da M. alicia, por isso será coletado 200 g
de flores desta espécie. O material deve ser etiquetado e colocado em sacos de papel, devendo ser deixados na estufa por 72 horas a uma temperatura de 70ºC para
secagem. Após este procedimento, deve ser retirada a nervura central e o limbo, e
triturar todo o material a seco, com o auxílio de um liquidificador. Peneire o material
triturado para garantir homogeneidade.
Do material seco e triturado, deve-se retirar 10 g e acrescentar 200 mL de água
destilada, para os extratos das folhas de P. juliflora, B. cheilantha e J. curcas, compreendendo um extrato aquoso a 5% de concentração. Para os extratos de flores e
folhas de M. alicia deverá fazer o mesmo procedimento, entretanto deve-se acrescentar 300 mL, isto, devido a dificuldade de filtragem do material, obtendo-se assim,
um extrato aquoso a 3,3 % de concentração.
Em seguida, os materiais devem ser deixados em repouso num frasco do tipo
“âmbar” em geladeira por pelo menos 24 horas. Passado o tempo, primeiramente
o material é filtrado em duas camadas de gaze e na sequencia em papel filtro via
sistema de filtração a vácuo para facilitar e acelerar o processo de filtragem.
Após a filtragem, proceda diluição da solução concentrada. Para tanto, as espécies P. juliflora, B. cheilantha e J. curcas devem ser diluídas de modo a perfazerem as concentrações de 5%, 2,5% e 1,25%, respectivamente, extrato puro, diluído
na proporção de 1:1 e na proporção de 1:3.
Os extratos de flores e folhas de M. alicia devem ser diluídas de modo a
perfazerem as concentrações de 3,3, 1,65% e 0,83%, respectivamente, extrato puro,
diluído na proporção de 1:1 e na proporção de 1:3.
Em ambos os casos, utilize água destilada para diluir os extratos.
As concentrações propostas devem ser etiquetadas e armazenadas na geladeira
em tubos de ensaio, indicando a espécie e a concentração.
Após a extração das substâncias alelopáticas deve-se preparar as sementes para
que sejam germinadas nas diferentes soluções e suas respectivas concentrações.
Usaremos como espécie alvo a alface (Lettuca sativa L.). Cada grupo (formado por
cada espécie) deve escolher 30 sementes de forma e tamanho homogêneo e aplicar
sobre elas uma solução de NaOCl a 1% por 5 minutos, deixando-as sempre em
agitação. Passado esse tempo, enxague muito bem as sementes (recomenda-se 3
enxágues com água destilada).
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Uma vez tendo as sementes limpas e desinfestadas, cada grupo deve distribuir
10 sementes de alface em cada uma das placas de petri previamente forrada com
duas folhas de papel filtro e embebidas com 5 mL da solução alelopática proposta.
Feche as placas de petri e transfira-as para ambiente luminoso com temperatura controlada em 25ºC por 7 dias. A avaliação da germinação será realizada diariamente,
e os dados do número de germinação serão processados conforme já estudamos na Aula
Prática 27.
Ao final recolha os dados dos demais grupos e discuta os resultados amplamente.
Considerações finais
Com esta prática procuramos mimetizar parte do processo alelopático negativo
ocorrente na natureza entre os vegetais, utilizando-se de extratos aquosos de plantas
conhecidas e desconhecidas. Espera-se que os extratos menos concentrados não
influenciem no processo germinativo e de crescimento em plântulas de alface
(Lettuca sativa L.).
Espera-se que os extratos de maior concentração de P. juliflora e M. alicia devido
ao efeito alelopático natural, já conhecido, influenciem de forma negativa na germinação ou desenvolvimento de plântulas da espécie estudada.

Estudo dirigido
Ao final do experimento o aluno terá condições de encaminhar seu estudo dirigido por meio dos seguintes direcionamentos:
1) O extrato aquoso de P. juliflora apresentou algum efeito alelopático?
2) Considerando o possível efeito alelopático na germinação de sementes de
alface (Lettuca sativa L.). O extrato aquoso de folhas M. alicia apresentou diferença
significativa em relação ao extrato elaborado a partir de suas flores?
3) O extrato aquoso de Jatropha curcas apresentou algum efeito alelopático?
Explique.
4) Sendo P. juliflora uma espécie exótica da Caatinga brasileira, você, como
biólogo, recomendaria a utilização de substâncias alelopáticas para controlar ou
erradicar esta espécie exótica deste ecossistema, tão vulnerável?
5) Foi possível verificar algum efeito significativo, considerando as diferentes
concentrações de extratos elaborados a partir das plantas? Justifique sua resposta.
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de óleos vegetais
6 Análise
e outros lipídios
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Os lipídios constituem uma ampla categoria de substâncias que, por serem
hidrofóbicos, apresentam uma alta insolubilidade em água. Baseado nesta definição
clássica, vários metabólitos são classificados como lipídios: glicerídeos, esteróis,
vitaminas (A, D, E e K), carotenoides, óleos essenciais e compostos alifáticos de
cadeia longa como aqueles que ocorrem nas ceras vegetais. As principais funções
dos lipídios incluem desde o armazenamento de energia (triglicerídeos), sinalização
química e interações ecológicas (ácido jasmônico e óleos essenciais), componentes
estruturais de membrana (fosfolipídios e fitoesteroides), bem como, a adaptação
ao estresse hídrico (ceras cuticulares). Economicamente, os lipídios têm aplicação
em diferentes setores industriais tais como na indústria alimentícia, cosmética,
farmacêutica, nanotecnológica, além de serem uma fonte renovável de energia
(biocombustível). Neste capítulo, composto por 4 práticas, será demonstrado
a técnica de extração e quantificação de óleos de sementes (óleos fixos) e óleos
essenciais (óleos voláteis), além da análise de sua composição por cromatografia
gasosa capilar. Finalmente será demonstrado o método de separação, isolamento e
identificação dos n-alcanos dos demais componentes da cera cuticular foliar.
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AULA PRÁTICA 29
EXTRAÇÃO DE ÓLEOS FIXOS EM SEMENTES
Introdução
Os lipídios são metabólitos caracterizados por serem insolúveis em água e
solúveis em solventes orgânicos como benzeno, clorofórmio, hexano, éter, etc. Esta
é uma definição clássica e engloba substâncias com diferentes tipos estruturais. Os
lipídios constituem a principal reserva energética das plantas, uma vez que cada
grama de lipídio armazena cerca de 9 quilocalorias de energia. Um dos tipos de
lipídios muito importante e abundante nos vegetais são os óleos fixos que ocorrem
principalmente nas sementes. Os óleos fixos são armazenados nos cotilédones ou
endosperma e são sintetizados a partir da interação entre os plastídeos e retículo
endoplasmático (GUSTONE et al., 2007).
Nas sementes, os lipídios constituem-se em importante fonte de energia
necessária ao processo de germinação, além de serem parte integrante da estrutura
de membranas. Além disso, conferem vantagens ecológicas aos vegetais, uma vez
que atuam como atrativos para insetos, facilitando a dispersão de sementes ou contendo substâncias que atuam como defesa química contra predadores (GUSTONE
et al., 2007).
Os óleos constituem um grupo estruturalmente diverso, de componentes hidrofóbicos, solúveis em solventes orgânicos apolares, insolúveis em água, encontrados principalmente sob a forma de triglicerídeos. Nestes, as moléculas de ácidos
graxos se arranjam através de ligações do tipo ésteres aos três grupos hidroxila do
glicerol (Figura 1).

O
H2C O

O

HC O
O
H2C O
Figura 1. Estrutura química de um triglicerídeo
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Dependendo da composição dos ácidos graxos e da temperatura, essa classe de
lipídios pode se comportar tanto como sólidos (gorduras) ou líquidos (óleos propriamente ditos). São considerados uma das matérias-primas vegetais mais cobiçadas nos últimos anos, devido à diversidade de aplicação dos seus constituintes. A
importância dessas substâncias vai desde a sua utilização in natura na alimentação
animal até seu aproveitamento como matéria-prima na refinada indústria tecnológica, farmacêutica e, mais recentemente, como matéria prima para a produção de
biocombustíveis (GUSTONE et al., 2007).
A quantidade de óleo armazenado nas sementes varia dentre as espécies. Algumas
podem acumular quantidades exorbitantes (acima de 80%), a exemplo de Khaya
anthotheca C. DC., muito embora a maioria das espécies acumulem quantidades
que variam entre 20 e 60%, como por exemplo a soja (Glycine max L. Merr., 24%)
e o amendoim (Arachis hypogaea L., 55%) e a Jatropha curcas (32%) (DUBOIS
et al., 2007). Desta forma, a presente prática irá demonstrar um método extrativo
de óleos vegetais em sementes e sua quantificação em espécies reconhecidas como
oleaginosas tradicionais.
Objetivo específico desta prática
Demonstrar o processo de extração de óleos vegetais de sementes utilizando
solvente orgânico, bem como quantificação do seu teor (%).
Materiais utilizados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Almofariz e pistilo de porcelana
Aparelhos Soxhlet
Balão de fundo chato de 250 mL
Bateria de Sebelin
n-hexano
Nitrogênio gasoso
Pérolas de vidro
Proveta com capacidade para 250 mL
Rotaevaporador
Sementes (e.g., girassol, linhaça, soja.)
Sulfato de sódio anidro
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Procedimentos
Pese aproximadamente 5 gramas de sementes (anote o peso) e triture-as no
almofariz de porcelana até formar um pó bem fino. Adicione 3 gramas de sulfato de
sódio anidro nas sementes trituradas e misture até formar uma mistura homogênea.
Coloque o material triturado em um envelope pequeno feito com papel filtro e
feche-o bem.
Adicione 180 mL de n-hexano no balão de fundo chato e algumas pérolas de
vidro de forma que cubram o fundo do balão. Coloque o envelope com material
vegetal dentro do aparelho Soxhlet com o auxílio da pinça e acople-o juntamente
com o balão de fundo chato na bateria de Sebelin.
Monte o sistema de condensadores com um recipiente com água destilada e
gelo, ligando a bomba para que a água circule nos condensadores. Ligue a chapa
aquecedora a 70°C e deixe-o extraindo por 8 h. Mantenha a água que passa pelos
condensadores sempre gelada durante todo o período extrativo.
Após 8 h de extração, desligue a chapa aquecedora e espere os balões esfriarem
para desacoplá-los dos aparelhos de Soxhlet. Leve os balões ao rotaevaporador com
o banho-maria a temperatura de 65ºC. Concentre o óleo ao máximo e transfira-o
com o auxílio de pipeta Pasteur para um tubo de penicilina previamente pesado.
Retire o resíduo do solvente sob fluxo de nitrogênio gasoso até obter peso constante
dos tubos de penicilina. Calcule o teor de óleo (%) das sementes através da seguinte
fórmula:

Teor de óleo (%) = (PCO - PSO) x 100
PS
Onde:
PCO = peso do frasco com óleo
PSO = peso do frasco sem óleo
PS = peso das sementes
Considerações finais
Ao fim desta prática, espera-se que os alunos observem a extração dos lipídios
presentes nas sementes, bem com suas características físicas de consistência, odor
e coloração, a fim de conhecer um dos mais importantes metabólitos vegetais ocorrentes em sementes.
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Estudo dirigido
Ao final do experimento o aluno terá condições de encaminhar seu estudo dirigido por meio dos seguintes direcionamentos:
1) Qual o teor de óleo (%) das sementes em estudo? Compare com o teor de
óleo de sementes de outras espécies pertencentes a mesma família.
2) Quais as vantagens ecológicas e metabólicas em sementes que armazenam
maiores quantidades de lipídios ao invés de carboidratos e proteínas?
3) Qual a diferença química existente entre óleos voláteis e fixos?

AULA PRÁTICA 30
ANÁLISE CROMATOGRÁFICA DE ÁCIDOS GRAXOS
DE SEMENTES
Introdução
Lipídios vegetais são compostos hidrofóbicos, que ocorrem principalmente sob a
forma de triglicerídeos, onde moléculas de ácidos graxos são reunidas por ligações
do tipo ésteres aos grupos hidroxilas do glicerol. Quimicamente, os ácidos graxos
são ácidos carboxílicos de cadeia aberta, geralmente com um número par de átomos
de carbono, variando de 4 a 24 carbonos, onde os mais comuns possuem 16 ou 18
átomos de carbono. Basicamente, estes ácidos diferem entre si pelo comprimento
da cadeia, número e posição das duplas ligações.
Os ácidos graxos são classificados em saturados, quando os átomos de carbono
estão ligados entre si apenas por ligações simples e, em ácidos graxos insaturados,
quando ligados por ligações simples e duplas (Figura 2). Em geral, estas ligações
têm configuração geométrica do tipo “cis”, e ocorrem usualmente entre os carbonos
9 e 10 da cadeia, contados a partir do radical carboxila, e quando há ligações
duplas adicionais, situam-se entre os carbonos 12 e 13 (C-12) e, 15 e 16 (C-15)
(MORETTO; FETT, 1998).
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COOH
A

Ácido esteárico (C18:0)
COOH
Ácido oleico (C18:1, n-9)

B

Figura 2. Estrutura quimica de dois ácidos graxos com 18 átomos de carbono na sua
cadeia (A - saturado; B - insaturado).
A composição de ácidos graxos varia entre as espécies e suas propriedades dependem fortemente dessa composição. Tais propriedades conferem aos óleos vegetais um alto valor nutricional, industrial e farmacêutico, podendo ser transformados
em margarinas, óleos para frituras, emulsificantes, sabões, detergentes, lubrificantes, tintas, vernizes, adesivos, resinas e biocombustíveis. Nutricionalmente, os ácidos graxos mais importantes são os ácidos palmítico (C16:0), esteárico (C18:0),
oleico (C18:1, n-9), linoleico (C18:2, n-6) e linolênico (C18:3, n-3), pois fornecem
energia e são suportes estruturais das membranas celulares. Alguns deles são conhecidos como ácidos graxos essenciais (ácidos oleico e linoleico), visto que não são
produzidos pelo corpo humano (MORETTO; FETT, 1998).
Através de análises de cromatografia gasosa, precedida de hidrólise dos
triglicerídeos e transesterificação dos ácidos graxos, é possível analisar a composição
dos ácidos graxos de óleos vegetais. Dessa forma, esta prática tem como objetivo
demonstrar o procedimento de análise do perfil de ácidos graxos de óleos vegetais
através da hidrólise, transesterificação e cromatografia gasosa.
Objetivo específico desta prática
Analisar a composição de ácidos graxos de óleos de sementes através de cromatografia gasosa.
Materiais utilizados
•
•
•
•

Balança analítica
Banho-maria
Centrífuga
Cromatógrafo gasoso com detector de ionização em chama (FID)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frascos âmbar de 12 mL
n-heptano
Óleo vegetal (extraído da Prática 29 ou óleo de soja comercial)
Pipetas de 2 e 5 mL
Pipetas Pasteur
Kit de ésteres metílicos de ácidos graxos (FAME mix C4-C24)
Solução de NaCl (1%)
Solução metanólica de KOH ou NaOH (0,5M)
Solução metanólica de trifluoreto de boro (BF3) 14%
Sulfato de sódio anidro
Tubos de centrífuga
Tubos de ensaio rosqueados
Vials de injeção em cromatógrafo
Agitador de tubos do tipo vortex

Procedimentos
Primeiramente deve-se pesar 25 mg do óleo extraído na Prática 29 ou outro óleo
vegetal (óleo de soja comercial, por exemplo) em um tubo de ensaio rosqueado e
adicionar cerca de 1,5 mL de solução metanólica de KOH ou NaOH (0,5 M). Feche
bem o tubo de ensaio e agite em vortex por 30 segundos.
Em seguida, leve os tubos rosqueado ao banho-maria a 100°C por 10 minutos,
resfriando-os após o tempo em gelo por 5 minutos. Acrescente 2,5 mL de solução
metanólica de trifluoreto de boro (BF3 14%), feche bem o tubo e deixe 30 minutos
em banho-maria (100°C).
Transfira a mistura para um tubo de centrífuga e acrescente 1,5 mL de solução
aquosa de NaCl (1%), 3 mL de n-heptano e 0,5 g de sulfato de sódio anidro. Centrifugue o material (3.000 rpm ou 780 g) por 5 minutos. Cuidadosamente, retire a
fase sobrenadante (fase orgânica) do material centrifugado, e transfira para frasco
âmbar ou vial de injeção de cromatografia. Armazene em congelador até a análise.
Para a análise, o material obtido no passo anterior será submetido a cromatografia gasosa. Para tanto, deve-se seguir as seguintes condições cromatográficas:
utilizar coluna capilar de sílica apolar (ex.: DB-Wax, DB-23, DB-5, etc.), programar
o método para temperatura inicial da coluna de 150°C; taxa de aquecimento 4°C/
minuto até 280°C; manter a 280°C por 15 minutos. Temperaturas do detector e
injetor de 250°C e 290°C, respectivamente. Utilizar hélio como gás de arraste com
fluxo de 1 mL/minuto e razão split de 1:39. Os ésteres metílicos serão identificados
pela comparação com tempos de retenção de padrões de ésteres metílicos de ácidos
graxos (FAME mix C4-C24, Bellefonte. PA, USA).
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Considerações finais
Ao final desta prática espera-se que os alunos aprendam sobre os procedimentos
laboratoriais necessários para a análise dos ácidos graxos dos lipídios de sementes,
bem como identificar o seu perfil e quantificá-los em óleos vegetais. Além disso,
a prática permitirá o contato dos alunos com a cromatografia gasosa, um método
bastante utilizado em análises químicas mais refinadas, especialmente na área de
biotecnologia.

Estudo dirigido
Ao final do experimento o aluno terá condições de encaminhar seu estudo dirigido por meio dos seguintes direcionamentos:
1) Por que os processos de hidrólise e transesterificação dos lipídios são
necessários antes da análise por cromatografia gasosa?
2) Quais os ácidos graxos que compõem os lipídios da espécie em estudo?
3) Como o perfil de ácidos graxos pode influenciar nas propriedades físicas
dos óleos vegetais?
4) Compare a composição lipídica da espécie analisada com outras espécies
pertencentes a mesma família botânica.
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AULA PRÁTICA 31
EXTRAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DO TEOR DE ÓLEOS
ESSENCIAIS EM ESPÉCIES AROMÁTICAS
Introdução
Os óleos essenciais (ou óleos voláteis) são frações voláteis naturais que conferem
os aromas percebidos em algumas espécies vegetais. Geralmente são muito instáveis,
principalmente na presença do oxigênio (uma vez que eles sofrem oxidação), luz,
calor, umidade e metais pesados; portanto devem ser acondicionados em lugar
fresco e seco e em recipientes de vidro âmbar e hermeticamente fechados. Os óleos
essenciais apresentam uma elevada diversidade de substâncias voláteis e lipofílicas,
sendo a grande maioria constituída por terpenos (monoterpenos e sesquiterpenos)
e fenóis simples. Os óleos essenciais possuem constituintes com diversos grupos
funcionais como hidrocarbonetos, álcoois, aldeídos, cetonas, fenóis, ésteres, óxidos,
peróxidos, furanos, ácidos orgânicos, lactonas, etc. Essa composição confere aos
óleos essenciais as características organolépticas de interesse para indústria, tais
como na perfumaria, na cosmética, na indústria alimentícia e como coadjuvantes
em medicamentos. Limoneno, citral, citronelal, eugenol, mentol e safrol são alguns
exemplos de constituintes de óleos essenciais de interesse industrial (SIMÕES et
al., 2003).
Algumas famílias botânicas se destacam pela variedade de espécies aromáticas.
A exemplo temos as famílias Rutaceae, Lamiaceae, Lauraceae, Myrtaceae,
Asteraceae. Os óleos essenciais são encontrados em diversas partes das plantas
como folhas, ramos finos, cascas, raízes, frutos, flores, sementes e resinas. No
processo de extração de óleo essencial, podem ser aplicados diversos métodos, como
a hidrodestilação, maceração, extração por solvente, enfleurage, gases supercríticos
e microondas. Dentre esses, o método de maior aplicação é o de hidrodestilação ou
arraste a vapor. A presente prática pretende demonstrar como extrair o óleo essencial
por hidrodestilação e como quantificar o seu teor de óleo (SIMÕES et al., 2003).
Objetivo específico desta prática
Realizar o processo de extração de óleos essenciais e quantificar o seu teor.
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Materiais utilizados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Água destilada
Balança analítica
Balão de fundo redondo de 1 L
Becker de 100 mL
Extrator Clevenger
Funil
Manta ou chapa aquecedora
Material vegetal (folhas, raízes, caules, frutos, flores ou sementes)
Moinho de facas ou liquidificador
n-hexano
Papel de filtro
Pipetas Pasteur
Sulfato de sódio anidro
Tubos de penicilina

Procedimentos
Pese aproximadamente 10 g de folhas frescas (outros órgãos também podem ser
utilizados), triture-as em um moinho de facas e anote o peso do material triturado.
Pode-se, também, triturar as folhas em um liquidificador com água destilada. Coloque as folhas trituradas num balão de fundo redondo de 1 L e adicione água destilada
até cobrir todo o material vegetal. Monte o sistema extração (manta aquecedora,
extrator Clevenger e condensadores com água destilada gelada circulando). Ligue
a manta aquecedora a 100°C e acompanhe a extração por 2 a 4 h. Mantenha a água
que passa pelos condensadores sempre gelada durante todo o período extrativo.
Acompanhe o processo para que possa retirar a água decantada, recolhendo-a em
um becker, deixando apenas o óleo no extrator.
Após 4 h de extração, desligue a manta aquecedora e espere o balão esfriar
para desacoplá-lo do hidrodestilador. Anote o volume do óleo obtido. Filtre o óleo
utilizando um funil com papel filtro e sulfato de sódio anidro para remover o excesso
de água. Use n-hexano para fazer a lavagem do óleo durante a filtração e recolha-o
em um tubo de penicilina. Elimine o excesso de n-hexano sob fluxo de nitrogênio
gasoso. Acondicione o óleo em vidro âmbar (ou penicilina envolto com papel alumínio) em freezer comercial a -10ºC.
O rendimento dos óleos essenciais é definido como o quociente do peso do óleo
recolhido e o peso seco do material vegetal extraído. Desta forma, calcule o teor de
óleo (%) das folhas através da seguinte fórmula:
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Teor de óleo essencial(%) = (PCO - PSO) x 100
PF
onde:
PCO = peso do frasco com óleo
PSO = peso do frasco sem óleo
PF = peso das folhas pulverizadas
Resultados esperados
Este experimento mostra o procedimento de extração e a quantificação do teor
ou rendimento de óleo essencial utilizando o peso do óleo obtido e o peso da amostra. Para esta prática algumas espécies são sugeridas pelo reconhecido potencial
aromático como as frutas cítricas (laranja, limão, tangerina), as Myrtaceae produtoras de frutos comestíveis (pitanga e goiaba), Lauraceae (canela) e espécies de uso
medicinal (erva-cidreira, alfavaca, boldo e etc).
Óleos voláteis são importantes metabólitos de plantas, algumas plantas produzem
grandes quantidades de óleo essencial como a folha da citronela - Cymbopogon
winterianus Jowitt (0,675 mL de óleo essencial em 100 g), da folha da árvore do chá
- Melaleuca alternifolia Cheel (0,645 mL em 100 g), a folha da pitanga - Eugenia
uniflora L. (0,330 mL em 100 g), a casca da Laranja - Citrus sinensis (L.) (0,135 mL
em 100 g), a folha da goiaba - Psidium guajava L. (0,134 mL em 100 g).
Os resultados desta prática demonstram a importância de incluir os óleos
essenciais na vivência acadêmica dos alunos de graduação, pois os mesmos
adquirem novos conceitos e metodologias de laboratório aplicadas a extração e
quantificação dos óleos essenciais em plantas aromáticas.
Espera-se que as extrações sejam realizadas de forma satisfatória e que as
espécies escolhidas contenham bom rendimento de óleo, possibilitando aos alunos
o cálculo do teor de óleo (%). E, que ao final do experimento, os alunos tenham
condições de preencher a seguinte tabela:
Espécie

Peso da folha
Volume do
Peso do óleo Teor do óleo
pulverizada (g) óleo extraído (ml) extraído (g)
(%)
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Ao final dessa prática espera-se que o aluno entenda como manusear os materiais
e vidrarias da extração de óleo essencial e que possa ser capaz de calcular o teor de
óleo essencial presente nos diferentes espécimes estudados. Esta prática instiga o
aluno a pesquisar sobre métodos de extração e quantificação dos óleos essenciais,
entender quais espécies são aromáticas, o papel desses compostos no reino vegetal
e a aplicação biotecnológica, farmacológica, medicinal e cosmética.

Estudo dirigido
Ao final do experimento o aluno terá condições de encaminhar seu estudo dirigido por meio dos seguintes direcionamentos:
1) Qual o teor de óleo essencial (%) do material vegetal em estudo? Compare
com o teor de óleo de outras espécies pertencentes à mesma família.
2) Qual a diferença química existente entre óleos voláteis e fixos?
3) Qual a importância ecológica dos óleos essenciais?
4) Como os óleos essenciais podem ser utilizados?

AULA PRÁTICA 32
IDENTIFICAÇÃO DE n -ALCANOS DE CERA
EPICUTICULAR FOLIAR
Introdução
A aquisição de uma cobertura lipídica, a cutícula, possibilitou a colonização do
ambiente terrestre pelas plantas. A cutícula desempenha importante papel na fisiologia e ecologia dos vegetais, sendo a principal interface entre as células epidérmicas
e a atmosfera. Esta interface funciona como uma eficiente barreira protetora, controlando a perda de água, íons e nutrientes, troca de vapores e gases, transporte de
substâncias lipofílicas, repulsão de água e partículas (hidrofobicidade), atenuação
de radiação fotossintética ativa e UV, além de reduzir a infecção por patógenos
(RIEDERER, 2006).
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A cutícula é uma camada bastante heterogênea constituída de cutina e ceras.
A cutina é um biopolímero do tipo poliéster que forma a matriz da cutícula. Já as
ceras, podem estar embebidas na matriz (intracuticular) ou sobrepostas (epicuticular) (Figura 3). As ceras epicuticulares representam a primeira superfície de contato
das plantas com o ambiente e são constituídas, majoritariamente, por n-alcanos
de cadeia carbônica longa (C21-C35), alcoóis primários (C22-C40), ácidos graxos
(C20-C24), aldeídos (C24-C36), alcoóis secundários (C21-C35), cetonas (C21-C35) e
ésteres (C36-C60). Podem, ainda, apresentar triterpenoides e metabólitos secundários
menores como fitoesteroides e flavonoides (OLIVEIRA et al., 2005).

Figura 3. Corte transversal de uma folha evidenciando a cutícula e a epiderme.
Adaptado de Oliveira (2005)
As ceras epicuticulares representam um importante fator de adaptação à diferentes estresses ambientais. Elas formam um mecanismo protetor contra o a escassez
de água no solo, excesso de luminosidade no aparato fotossintético, e protegem a
planta contra o ataque de fungos e insetos, dentre outras funções. O aumento no teor
de cera foliar é uma resposta de aclimatação ao déficit hídrico para reduzir a perda
de água cuticular, melhorando a eficiência no uso da água na folha e essa função é
atribuída à eficiente barreira hidrofóbica formada pelos n-alcanos de cadeia longa.
(RIEDERER, 2006)
Técnicas cromatográficas tem sido extensivamente utilizadas para separação,
identificação e quantificação de compostos orgânicos. A cromatografia consiste em
um método físico de separação, constituído de duas fases: a estacionária (fase fixa)
e outra composta por um fluido que percola a fase estacionária, sendo denominada
fase móvel. Para componentes cuticulares são usadas usualmente a cromatografia
em camada delgada (CCD) e cromatografia gasosa (CG). CCD consiste em um
método mais simples de separação das classes de compostos (exemplo: n-alcanos,
álcoois, ácidos graxos), enquanto a CG separa os componentes individuais dentro de
uma determinada classe química (e.g., separa o heptacosano do nonacosano (n-alcanos), octacosanol do triacontanol (álcoois), etc.).
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Desta forma, a presente prática irá demonstrar um método de separação e isolamento dos n-alcanos dos demais componentes da cera epicuticular e sua identificação por cromatografia gasosa.
Objetivo específico desta prática
Extração da cera epicuticular, separação das classes de compostos da cera epicuticular por cromatografia em camada delgada (CCD); isolar os n-alcanos cuticulares
por CCD; identificar o perfil de n-alcanos cuticulares usando cromatografia gasosa
(CG).
Materiais utilizados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Água destilada;
Balão de fundo redondo de 250 mL
Bastão de vidro
Becker de 2 L
Capela
Capilares de vidro
Chapa de aquecimento
Clorofórmio ou Diclorometano
Cromatógrafo-gasoso
Cuba de vidro cromatográfica
Espátula de alumínio
Estufa
Fluoresceína sódica 0,2%
Folhas íntegras de espécie conhecida
Frasco de vidro (250 mL) com tampa
Funil pequeno e médio
Lâmpadas UV ou luz negra 25 watts
n-Hexano
Padrão de n-alcanos (C21-C40; Fluka S.A)
Papel filtro
Pipeta de 5 mL
Pipetas Pasteur de vidro
Placas de vidro 20 x 20 cm
Rotaevaporador
Sílica Gel G-60
Sulfato de Sódio Anidro
Tubos de penicilina
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Procedimentos
Após a coleta, coloque as folhas intactas no fundo de um becker 2 L; opcionalmente pode ser qualquer recipiente de vidro ou alumínio (ex. panela) de base larga.
Adicione clorofórmio (ou diclorometano) em volume suficiente para cobrir todas as
folhas. Agite o béquer suavemente por 30-60 segundos e filtre o extrato em papel
de filtro contendo um pouco de sulfato de sódio anidro. Na sequência, transfira o
filtrado para um balão de fundo redondo e concentre o extrato em rotaevaporador à
60°C e pressão reduzida. Com o auxílio de uma pipeta Pasteur de vidro, transfira o
extrato para um tubo de penicilina.
Prepare uma solução de fluoresceína sódica 0,02%, diluindo 10 mL da solução
estoque de fluoresceína (0,2%) em 90 mL de água destilada. Em seguida, pese 45
a 50 g de sílica gel G-60, inserindo-a, em um frasco com tampa de 250 mL e adicionando os 100 mL da solução de fluoresceína a 0,02%. Agite bem o frasco até
dissolver por completo a sílica. Transfira aproximadamente 30 mL dessa solução em
uma placa de vidro 20 x 20 cm, espalhando a solução por toda placa com auxílio de
bastão de vidro. Se necessário, pode-se bater levemente a placa sobre uma superfície
plana e rígida (bancada) para distribuir igualmente a solução sobre a placa. Deixe
secar por cerca de 24 h. Esta quantidade de solução é suficiente para preparar de três
a quatro placas cromatográficas. Antes do uso, as placas devem ser colocadas em
estufa a 100°C por 30 min. Este procedimento elimina resíduos de água e favorece
o processo.
Prepare a fase móvel (sistema eluente) da cromatografia em camada delgada
(CCD) com uma mistura de n-hexano: clorofómio (ou diclorometano) misturando
73 mL de n-hexano e 27 mL de clorofórmio ou diclorometano (73:27 v/v). Transfira
o sistema eluente na cuba cromatográfica de vidro e tampe para concentrar o sistema. Este procedimento deve ser feito antes de iniciar a aplicação do extrato na placa.
Com a placa pronta, aplica-se o extrato de cera com auxílio de um capilar de
vidro na forma de uma faixa contínua ao longo da placa deixando uma margem de
dois centímetros ao longo de cada extremidade e um centímetro da base da placa.
Coloque a placa na cuba cromatográfica contendo o sistema eluente concentrado.
Os ‘spots’ (classes químicas que compõe a cera) devem ser visualizados sob luz UV
(opcionalmente pode-se usar uma luz negra de 25 watts). A classe correspondente
aos n-alcanos será a faixa mais superior da placa que deve ser removida na capela,
com auxílio de uma espátula. Em seguida, a faixa isolada deve ser colocada em papel de filtro e lavada com clorofórmio (ou diclorometano). Na sequência, transfira a
fração dos n-alcanos para tubo de penicilina, colocando os frascos sobre superfície
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aquecida (banho-maria ou chapa de aquecimento a 40°C) para evaporar o excesso
de solvente (obs.: esse procedimento deve ser executado sob capela de gases).Os
n-alcanos obtidos por CCD serão analisados por cromatografia gasosa (GC) seguindo as seguintes condições cromatográficas: hélio como gás de arraste com fluxo
constante de 1 cm3/min; coluna capilar de sílica fundida DB-5 (5%-fenil-metilpolisiloxano); temperatura inicial da coluna 150ºC/3 min, elevando-se 10º C/min até
280ºC, permanecendo nesta temperatura por 34 min; temperatura do injetor 250ºC;
temperatura do detector de ionização em chama (FID) 300ºC. Solubilize os n-alcanos com aproximadamente 0,5 mL n-hexano e injete no cromatógrafo. Identifique
os n-alcanos por comparação com tempos de retenção de padrão autêntico desses
compostos (C21-C40; Fluka S.A, Costa Rica) e quantifique pelo método de normalização da área do pico para obter os dados em percentual (%).
Resultados esperados
Este experimento mostra o procedimento de extração da cera epicuticular, a
separação das classes de compostos por cromatografia em camada delgada (CCD),
o isolamento dos n-alcanos cuticulares por CCD e a identificação do perfil de
n-alcanos cuticulares usando cromatografia gasosa (GC). Sem dúvida é um grande
desafio para estudantes de graduação a interiorização desses conceitos devido a
complexidade do tema; entretanto, é uma temática instigante e interessante.
O resultado da cromatografia em camada delgada (CCD) da cera das espécies
analisadas pode separar as classes de compostos. Os n-alcanos por serem os
compostos mais simples (formado apenas por C e H) e de cadeia aberta são
arrastados mais facilmente para a parte superior da placa. A análise cromatográfica
dos n-alcanos não necessita de nenhum tratamento químico prévio, sendo, portanto,
injetados diretamente no cromatógrafo após solubilizados em solvente.
Em relação a concentração dos n-alcanos, espera-se que as espécies que venham
a ser analisadas apresentem maiores proporções dos n-alcanos ímpares, com
destaque para o 29 (n-nonacosano; C29H60), 31 (n-hentriacontano; C31H64) e 33
(n-tritriacontano; C33H68).
Ao final dessa prática espera-se que o aluno compreenda os princípios básicos
da cromatografia em camada delgada e cromatografia gasosa, bem como sua
importância para isolamento e identificação de compostos das ceras epicuticulares.
Com esta prática pretende-se também que os alunos comecem a entender a
importância fisiológica e o papel ecológico desses compostos para a sobrevivência
dos vegetais.

160
Livro Inteiro_só falta ISBN.indd 160

12/12/2016 15:05:01

Estudo dirigido
Ao final do experimento o aluno terá condições de encaminhar seu estudo dirigido por meio dos seguintes direcionamentos:
1) Por que a extração da cera epicuticular é de apenas 60 segundos?
2) Qual o papel da fluoresceína sódica no processo cromatográfico em camada
delgada?
3) Quais os principais n-alcanos encontrados na cera epicuticular da espécie?
4) Por que os n-alcanos não precisam de nenhum tratamento químico para
antes da injeção no cromatógrafo gasoso?
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e Anatomia
7 Morfologia
vegetal
Capítulo

Jaqueline Dias Pereira
Keila Rêgo Mendes
Eliane Vieira de Souza
Bruna de Deus Cunha
Marcelo Francisco Pompelli
A morfologia vegetal, uma das bases da botânica, tem por objetivo estudar e
documentar formas e estruturas das plantas. Utilizada, dentre outras coisas, no
auxílio à classificação de plantas e na fisiologia vegetal. É de grande importância para
os biólogos a correta identificação das plantas e da sua morfologia externa e interna.
Entretanto, essa é uma ciência que normalmente o aluno sente mais dificuldade,
pois é frequentemente atrelada ao aprendizado de nomes e classificações em latim,
denominação de famílias botânicas e estruturas. Diante do exposto, pensou-se neste
capítulo, pois além de informar e nortear o conhecimento, este capítulo traz, na
forma de uma ferramenta lúdica e divertida a busca do conhecimento. Para tanto,
os alunos vão ser capacitados na confecção de um álbum de fotos de morfologia
externa a coletas de diversos frutos. As práticas de anatomia vegetal envolverão o
conhecimento das estruturas básicas dos diferentes órgãos vegetais, bem como os
estágios de desenvolvimento de alguns órgãos. Em algumas práticas, será destacada a
diversidade estrutural das plantas em resposta aos diferentes ambientes. Sendo assim,
objetiva-se com este capítulo propiciar aulas práticas que despertem o interesse dos
alunos de graduação ao estudo da botânica e contribuam no entendimento e fixação
das várias denominações botânicas. Além disso, as aulas se tornarão mais atrativas
e com a participação mais direta dos estudantes, possibilitando a eles a construção
do saber. Neste sentido, o presente capítulo abordará sete diferentes aulas práticas,
quatro destas envolvendo a morfologia vegetal e outras três práticas envolvendo a
anatomia vegetal.
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AULA PRÁTICA 33
FABRICANDO MASSAS PARA USO EM FERRAMENTAS
LÚDICAS
Introdução
Biscuit é conhecido como a arte de modelar, utilizando um tipo de massa a partir
da mistura de amido de milho, cola branca para porcelana fria, limão ou vinagre e
vaselina (como conservantes). Este tipo de massa também é conhecida como porcelana fria, pois não precisa ser cozida em forno e seca em contato com o ar. A massa
de biscuit é versátil e pode ser utilizada para uma infinidade de projetos. Pode-se
aplicar a massa natural ou tingida, criando efeitos diferenciados de acabamentos.
Quando se escolhe modelar após o tingimento, deve-se ter consciência de que será
necessário preparar todas as quantidades necessárias de massas em todas as cores
antes de se iniciar a modelagem, isso porque será muito difícil conseguir o mesmo
tom em outro lote de massas a tingir. Também pode ser realizada a modelagem com
a massa natural (sem corante ou apenas com branqueador de massa) e ser pintada
depois de seca com tinta látex, acrílica e também tinta a óleo. Alguns destes pigmentos podem também ser utilizados para tingir a massa. A secagem da peça é feita
deixando em local arejado e escorada caso exista necessidade, sobre uma superfície
porosa como uma espuma ou tecido.
A gelatina é uma substância translúcida, incolor ou amarelada, praticamente
insípida e inodora. É uma proteína derivada da hidrólise parcial do colágeno, em que
as ligações moleculares naturais entre fibras separadas de colágeno são quebradas,
permitindo o seu rearranjo. A gelatina funde-se com o calor e solidifica quando o
calor cessa. Misturada com água a gelatina forma uma solução coloidal. Exemplos
de alimentos com gelatina são as sobremesas de gelatina e as gomas. A gelatina
pode também ser usada como estabilizante ou espessante de sorvete, geleia, iogurte,
queijo, margarina, etc.
Por permitirem ser modeladas tanto a massa de modelar, massa de biscuit, gelatina, ou ainda a massa de leite em pó, podem ser usadas para a fabricação de peças
de decoração e para a montagem de materiais didáticos em três dimensões (3D) para
auxiliar no ensino de biologia vegetal. Dentro desse prisma, essa prática pretende
mostrar aos alunos como é fácil e divertido preparar massas de modelar para uso em
aulas didáticas de morfologia vegetal. Tais conceitos podem ser aplicados tanto em
nível de graduação, como em nível de ensino fundamental e médio.
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Objetivos específicos desta prática
Confeccionar massas de biscuit e massas comestíveis (e.g., massa de leite em
pó e gelatina) para servir de suporte para confecção de modelos botânicos;
Demonstrar como a ludicidade e a interação entre grupos pode ser saudável e
divertida, quando se pretende avançar no ensino de biologia vegetal.
Materiais utilizados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

amido de milho
cola para porcelana fria
vaselina líquida
vinagre branco ou suco de limão
creme para as mãos
essência de lavanda
tintas de tecido ou tintas látex de diferentes cores
colher de madeira ou de plástico
plástico filme
leite em pó
açúcar refinado granulado
água de coco
corantes alimentícios
gelatina em pó, diversos sabores
água potável
tigela retangular
ebulidor de água ou fogareiro

Procedimentos
Confecção de massa de Biscuit
Para a confecção de massa de biscuit temos que reservar um copo e meio (cerca de 300 gramas) de amido de milho em uma tigela de vidro ou de plástico (dê
preferência para a tigela de vidro por dificultar que a massa grude). Sobre o amido
de milho, deve-se colocar 1 copo (cerca de 250 gramas) de cola branca para porcelana fria. Com o auxílio de uma colher de madeira ou de plástico, misture muito
bem os ingredientes. Uma vez misturados os dois primeiros ingredientes, deve-se
adicionar duas colheres de vaselina líquida para dar liga e deixar a massa mais
elástica para se trabalhar. Caso a massa não seja usada prontamente, deve-se usar
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um coadjuvante/conservante para evitar a proliferação de fungos; recomenda-se
então, a utilização de duas colheres de vinagre ou suco de limão. Entretanto, se a
massa for usada na sequencia esse passo é dispensável. Pode-se ainda adicionar
duas colheres de lavanda ou essência para deixar a massa levemente perfumada e
retirar o cheiro forte da vaselina e do limão.
Juntado todos os ingredientes, parte-se para a “sova” da massa que deve ser
feita com as mãos limpas. Inicialmente, ainda dentro da tigela, amasse suavemente
a massa, mas progressivamente vá aplicando mais força, de modo a torna-la completamente lisa e fofa. Recomenda-se que essa etapa seja feita sobre uma bancada
firme, pois deve-se aplicar força para que a massa se torne macia, completamente
homogênea e elástica. É nessa etapa que o ponto correto da massa começa a se
formar, então caso a massa fique muito dura deve-se inserir um pouco mais de cola
branca. Já se a massa ficar muito mole e “grudenta”, pode-se corrigir esse problema
com a adição de mais amido de milho. Entretanto, a correção da massa deve ser feita
com muita cautela para não comprometer as proporções e desestabilizar a massa
quando pronta.
Com a massa formando uma ponta em forma de gota, pode-se embalar a massa
com plástico filme para evitar que a massa resseque com o ar. Essa massa, já com o
coadjuvante deve ser usada em no máximo uma semana.
Na hora do uso, a textura da massa deve ser verificada e corrigida, se for o caso.
Antes de proceder as montagens, pequenas porções da massa devem ser tingidas
com tinta de tecido ou tinta látex. Uma vez a massa tingida ela deve ser usada prontamente. Recomenda-se preparar a quantidade de cores que se vai usar, todas de
uma só vez, pois dificilmente se conseguirá atingir o mesmo tom da cor novamente.
Com essa receita, se consegue tranquilamente 500 gramas de massa de biscuit,
para a qual se gastou pelo menos 50% do valor da mesma massa de biscuit comprada
no mercado convencional.
Confecção de massa de leite em pó
Primeiramente deve-se misturar cerca de 100 g de leite em pó com igual quantidade de açúcar Glaçúcar ou açúcar para glacê numa tigela redonda. Use a tigela de
vidro para evitar que a massa grude demais. Após misturar bem esses dois ingredientes, adicione aos poucos 50 mL de leite de coco e torne a misturar muito bem os
ingredientes com o auxílio de uma colher de plástico.
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Uma vez homogeneizado todos os ingredientes, a massa deve ser “sovada” com
as mãos bem limpas até atingir uma textura lisa e macia. Para “sovar” a massa
recomenda-se forrar com plástico filme uma superfície lisa e plana para facilitar a
abertura da massa e evitar que ela suje ou então sovar a massa ainda dentro da tigela. Deve-se amassar a massa muito bem até que ela se solte por completo das mãos
(mais detalhes ver em material suplementar). Se necessário, adicione mais leite em
pó para dar o ponto. Entretanto, vá com calma pois se adicionar, pode-se perder o
ponto ou deixar a massa com gosto muito forte de leite, o que não será agradável
ao paladar.
A massa deve ser, então, dividida em pequenas porções, as quais serão coradas
com os corantes alimentícios e usadas para montar peças morfológicas. Recomenda-se corar apenas as peças que se vai utilizar, mas deve-se preparar a quantidade de
massa que se vai utilizar de uma única vez, pois dificilmente você conseguirá o mesmo tom da cor desejada novamente. Uma vez as peças montadas, pode-se envolver
as peças com açúcar cristal incolor ou mesmo açúcar de confeitar de cores distintas.
Essa função é apenas estética, portanto, não se deve adicionar muito açúcar cristal
para não deixar a massa muito doce.
A vantagem dessa massa é que além de científica e divertida, ela pode ser ingerida ao final da aula, atrelando conceitos de morfologia, artes e higiene pessoal.
Confecção de gelatina para modelagem
Primeiramente deve-se ferver cerca de 100 mL de água em um micro-ondas,
ebulidor ou fogão a gás. Transfira a água fervente para uma tigela redonda ou copo
e aos poucos vá agregando o pó de gelatina. Nesse momento é necessário misturar
muito bem a gelatina com a água para permitir um melhor rendimento. Feito isso
agrega-se mais 100 mL de água gelada ou parcialmente congelada para permitir que
a gelatina inicie sua polimerização. Uma vez misturada, a gelatina líquida deve ser
transferida para uma tigela quadrada, previamente forrada com plástico filme.
Leva-se a gelatina ainda quente para a geladeira por cerca de 5 a 10 horas ou até
que atinja uma textura firme e homogênea. Retire, então, a gelatina da geladeira e
com o auxílio do plástico filme desenforme a gelatina sobre uma superfície limpa e
lisa. Pode-se então, proceder a confecção das formas.
Como a gelatina, não permite ser misturada uma com a outra, é necessário o
preparo de gelatina das mais diversas cores para os devidos fins. Mais uma vez,
a grande vantagem desse tipo de textura é que, além de científica e divertida, ela
pode ser ingerida ao final da aula, atrelando conceitos de morfologia, artes e higiene
pessoal.
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Considerações finais
Espera-se com essa prática maior interação entre os alunos de maneira a diverti-los ao mesmo tempo que aprendem sobre morfologia e artes. Esse tipo de aula
tem duas grandes vantagens, que é de promover a interação entre os grupos, o que
torna a aula mais alegre e cativante e a ideia de promover ferramentas lúdicas que
podem ser ingeridas ao final da aula. Espera-se que o aluno tenha condições de
preparar suas próprias massas, de uma maneira a envolver toda a turma no preparo
das massas.

Estudo dirigido
Ao final do experimento o aluno terá condições de encaminhar seu estudo dirigido por meio dos seguintes direcionamentos:
1) Realmente é vantajoso produzir massa de biscuit, ao invés de comprá-la
pronta? Para responder essa pergunta, você deve fazer um levantamento dos custos
de produção e do custo da massa pronta no mercado e atrelar este custo ao custo de
fabricação da sua própria massa.
2) As massas comestíveis poderiam ser usadas para exposição de peças
morfológicas em feiras de ciências? Se sim, como garantir que não derretam ou
sejam contaminadas com o ar?
3) Descreva suas emoções ao planejar, preparar e executar essa aula.
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AULA PRÁTICA 34
CONSTRUINDO UM JOGO DE MEMÓRIA DA
MORFOLOGIA VEGETAL
Introdução
A morfologia vegetal, uma das bases da botânica, tem por objetivo estudar
e documentar formas e estruturas das plantas. A morfologia vegetal como é
atualmente conhecida teve suas bases na Philosophia botanica de Linnaeus. Tal
obra, escrita originalmente em latim, apresentava-se na forma de organografia. As
estruturas descritas (e muitas delas ilustradas) já eram apresentadas divididas em
partes vegetativas e reprodutivas, e ocasionalmente grupos taxonômicos onde tais
estruturas poderiam ser encontradas eram citados.
O Ensino de Morfologia Vegetal nas escolas de ensino fundamental e médio
vem sendo tema de discussão há muito tempo no Brasil por estar vinculado a um
modelo tradicionalista de ensino, onde a prática docente e os conteúdos encontramse muitas vezes desvinculados da realidade escolar e local, resumindo-se em aulas
expositivas, onde é utilizado apenas o livro didático. O assunto é muitas vezes
abordado apenas em datas comemorativas, de forma pontual, como por exemplo, o
dia da árvore ou semana do meio ambiente ou ainda feira de ciências.
A Morfologia Vegetal, embora pouco notória no ensino fundamental nas escolas,
é uma disciplina constitucionalizada dentro da Biologia, sendo considerada uma
área interdisciplinar, cujos objetos de estudos também contribuem a outras áreas
biológicas (SANTOS, 2006). Embora seja importante e se faça presente como
matéria prima em várias produções humanas como, por exemplo, na alimentação,
na fabricação de medicamentos e na produção de biodiesel, a Morfologia Vegetal,
infelizmente, não se apresenta de maneira significativa no âmbito escolar, em
relação ao ensino fundamental das escolas de nosso país. Isso acarreta na defasagem
do conhecimento da Botânica por parte dos alunos nas diferentes modalidades de
ensino. Assim, o ensino de botânica enfrenta um certo preconceito por se tratar de um
conteúdo extenso, cheio de termos técnicos, desestimulante para alunos e por vezes
subvalorizado dentro do Ensino de Ciências e preocupante para alunos de Ciências
Biológicas. Nas escolas, de modo geral, faltam condições de infraestrutura e melhor
preparo dos professores para modificar essa situação. Boa parte dessa resistência
em estudar Morfologia Vegetal decorre, provavelmente, da carência de atrativos
didáticos e pedagógicos. Por outro lado, os experimentos despertam a motivação e o
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interesse dos alunos pelo saber, facilitam a compreensão de fenômenos naturais e de
concepções científicas. Sendo assim, a aprendizagem dos conteúdos de Morfologia
Vegetal exige atividades práticas que permitam aos alunos vivenciar os conteúdos
teóricos previamente trabalhados de forma contextualizada. Neste sentido, essa
prática foi pensada de forma a desmistificar o ensino de Morfologia Vegetal, tanto
na graduação como nas escolas de nível fundamental e médio. Objetiva-se estudar
a Morfologia Vegetal por meio de materiais lúdicos, neste caso através de um Jogo
da Memória que será pensado e executado em sala de aula.
Objetivos específicos desta prática
Trabalhar a Morfologia Vegetal de uma forma prática e divertida;
Elaborar uma ferramenta lúdica “Jogo da Memória” para ensinar Morfologia
Vegetal nos cursos de graduação e especialmente no ensino fundamental e médio
nas escolas.
Materiais utilizados
•
•
•
•
•

papel cartão 240 g m-2
cola branca ou cola silicone
tesoura de ponta reta
figuras de morfologia vegetal com fundo vasado
lápis de cor e ou caneta hidrocor

Procedimentos
Primeiramente o aluno ou o monitor deve providenciar figuras de morfologia
vegetal, sempre aos pares. Dê preferência a material impresso com fundo vasado,
disponível facilmente na internet. Imprima as figuras em papel A4 75 g m-2. Com o
auxílio de lápis de cor e/ou canetas hidrocor deve-se estimular a pintura das figuras
biológicas. Recomenda-se ainda escrever sob a estrutura seu nome, pois assim o aluno pode correlacionar a figura botânica com sua função ou conceito. Pode-se ainda
ter um jogo de memória diferente, no qual uma das cartas tem a figura morfológica
e na outra sua descrição, conceito ou função. Neste caso, o aluno deverá correlacionar a figura a sua função e não simplesmente a figura com o seu par. Na Figura 1 é
apresentado os dois tipos de jogo de memória que pode ser desenvolvido.
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Figura 1. Modelo de carta a ser utilizada para o jogo da memória
Com as figuras impressas e coloridas, deve-se recortar uma a uma e em seguida,
colá-las no papel cartão. Após aproximadamente uma hora, com a cola já seca, devese então proceder o recorte das peças, que podem então serem utilizadas para jogar.
Considerações finais
Espera-se com esta prática que o aluno e o futuro professor de ciências possa
aprender mais uma forma de aprender morfologia e aprender de uma forma inteligente, lúdica e descontraída. Ao aprender dessa forma, levará para o seu dia-a-dia,
na escola essa forma de trabalhar, tão interessante e motivadora, deixando para trás,
então, os pré-conceitos que a biologia vegetal e a morfologia em específico é uma
disciplina chata, cheia de conceitos para decorar.

Estudo dirigido
Ao final do experimento o aluno terá condições de encaminhar seu estudo dirigido por meio dos seguintes direcionamentos:
1) Poderia esse tipo de jogo ser executado com figuras de revistas e/ou livros
didáticos?
2) Poderia esse tipo de jogo ser patenteado como inovação tecnológica e/ou
científica?
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AULA PRÁTICA 35
CONFECÇÃO DE UM ÁLBUM DE FOLHAS
Introdução
A folha é um órgão laminar, com simetria bilateral, responsável pela fotossíntese
e a transpiração. É definida a partir do ponto onde se encontra a gema lateral e isto
permite identificar se a folha é simples ou composta (SOUZA et al., 2013). A sua
morfologia apresenta uma grande diversidade, tanto em relação à forma do limbo,
margem ou bordo do limbo, ápice e base do limbo, consistência do limbo, tipo de
superfície, bem como se ela é completa ou incompleta, tipo de filotaxia, dentre
outras classificações.
Uma folha é considerada completa quando ela possui limbo, pecíolo e bainha.
No entanto, a maioria das folhas é incompleta. A bainha, por exemplo, é mais
comum em folhas de monocotiledôneas e, neste grupo, poucas folhas apresentam
pecíolo. O limbo refere-se à parte geralmente achatada e verde. O pecíolo é a região
da folha que sustenta o limbo e a bainha é a região da folha que envolve o caule.
As folhas simples são aquelas onde o limbo não é dividido enquanto que nas
compostas o limbo é dividido em folíolos e as recompostas apresentam o folíolo
subdividido, sendo cada estrutura denominada de foliólulo. Existem folhas que
parecem compostas, mas, são simples; enquanto outras parecem simples e são, na
verdade, compostas. Vale destacar que as gemas são encontradas nas axilas das
folhas tanto simples como compostas, mas não na axila dos folíolos. As folhas se
projetam do caule em vários planos, enquanto os folíolos de uma dada folha estão
todos no mesmo plano.
Em relação à filotaxia, as folhas são classificadas em alternas, alternas-dísticas,
opostas, opostas cruzadas, verticiladas, agrupadas, fasciculadas e imbricadas. As
faces de uma folha são denominadas de adaxial (superior) e abaxial (inferior). E a
venação pode ser uninérvea, paralelinérvea, palminérvea, peninérvea, peltinérvea
e curvinérvea (VIDAL & VIDAL, 2000). Quanto à superfície do limbo, a folha
pode ser pilosa ou glabra, rugosa ou lisa. A consistência do limbo pode ser suculenta, coriácea, herbácea e membranácea. A forma do limbo é bastante variável
podendo ser classificada em cordiforme, peltada, ovada, obovada, obtusa, deltoide,
reniforme, dentre outras. O bordo pode ser crenado, inteiro, dentado, lobado, etc. Já
o ápice pode ser classificado como agudo, retuso, truncado, etc. e a base pode ser
classificada em acunheada, atenuada, sagitada, truncada, dentre outras. São diversas
as classificações, que devem ser cuidadosamente analisadas através de literatura
específica.
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Objetivos específicos desta prática
Identificar diferentes tipos de morfologias foliares e realizar a classificação
em relação ao limbo (e.g., margem, forma, divisão ou não do limbo, faces, ápice,
base, superfície, consistência);
Preencher um álbum de folhas com vários tipos foliares destacando as principais características de cada uma delas; Destacar os diferentes tipos de filotaxia no
campo.
Materiais utilizados
•
•
•
•
•

Diferentes tipos de folhas
Folhas A4
Cola
Lápis
Livros de referência para a classificação foliar

Procedimentos
Nesta prática, o professor deverá fazer uma saída de campo ou externamente à
sala de aula (no pátio da Universidade ou local com alguma vegetação próxima à
sala de aula ou Universidade) para observação da filotaxia e da diversidade de folhas.
Deverá realizar algumas coletas de folhas para exemplificar o conteúdo teórico em
relação aos tipos de classificação das folhas. Em seguida, disponibilizará a atividade
“Álbum de folhas” para os alunos. Os alunos deverão preencher completamente o
álbum, coletando em diversos lugares. Após o período de uma semana, o professor
pedirá que cada aluno apresente o seu álbum, destacando o nome de cada espécie em
que as folhas foram coletadas. A apresentação dos álbuns permitirá uma discussão
enriquecedora, uma vez que ocorrerá uma comparação entre eles.
Considerações finais
Através desta prática, o aluno será desafiado a verificar primeiro o nome das
espécies em que as folhas serão coletadas, observar atentamente a variação de cada
folha que será coletada, inclusive dentro do mesmo indivíduo (folhas de sol e de
sombra, por exemplo). Tudo isso enriquecerá o seu conhecimento permitindo fazer
comparações com as folhas dos outros álbuns. Além disso, o professor poderá utilizar todos os álbuns para uma discussão comparativa, destacando a grande diversidade de morfologia externa foliar.
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AULA PRÁTICA 36
DEMONSTRAÇÃO DA DIVERSIDADE DE FRUTOS
Introdução
As angiospermas apresentam uma grande diversidade de frutos, sendo eles secos
ou carnosos quando maduros, de acordo com a consistência do pericarpo. Alguns
frutos são originados somente do ovário da flor, e outros envolvem partes florais,
como o receptáculo, sépalas, pétalas, estames, pedúnculo e eixo da inflorescência
(SOUZA et al., 2012). Dessa forma, fruto será considerado aqui como o resultado
do desenvolvimento ou amadurecimento do ovário.
Os frutos são constituídos pelo pericarpo (i.e., epicarpo, mesocarpo e endocarpo)
e a semente. Variam de acordo com o número de sementes, consistência, deiscência
e carpelos. De acordo com o número de sementes, podem ser: monospérmico,
dispérmico, trispérmico e polispérmico. Em relação à consistência, podem ser
secos e carnosos; e quanto à deiscência: deiscentes e indeiscentes. Já em relação
aos carpelos, podem ser: monocárpico, apocárpico e sincárpico. Eles podem ainda
ser classificados como simples, múltiplos, compostos e complexos. O fruto simples
é originado de um único ovário (monocárpico) ou de uma só flor (sincárpico).
Frutos simples deiscentes: folículo, legume, sílica, cápsula, opecarpo e pixídio.
Os indeiscentes são: aquênio, cariopse, sâmara, bolota ou glandídio. Os frutos
carnosos indeiscentes: drupa (coco, abacate e pêssego), baga (uva, mamão, goiaba
e tomate), hesperídio (Citrus sp.) e frutos pomáceos, sendo peponídio um tipo de
fruto pomáceo (melão, melancia e abóbora).
Os frutos múltiplos são provenientes de inflorescências, originados de ovários,
de outras partes florais e do eixo da inflorescência, que pode tornar-se expandido
e suculento. São também denominados de infrutescências (SOUZA, 2003). Como
exemplos têm: amora, figo, abacaxi e jaca. Os frutos agregados são oriundos de uma
única flor com gineceu apocárpico ou pluridialicarpelar e formam os “frutéolos”.
Como exemplos têm: morango, rosa, etc.. Os pseudofrutos são assim denominados
quando outras partes florais, além do ovário, participam da constituição do fruto.
São exemplos: o pomo- parte carnosa formada pelo receptáculo (maçã, pêra);
balaústra- receptáculo tem grande desenvolvimento, o pericarpo é seco (romã, mas
parte comestível é o episperma da semente) e caju- parte comestível formada pelo
pedúnculo floral; o fruto é um aquênio. Vale destacar também a partenocarpia, ou
seja, o desenvolvimento do fruto sem ter ocorrido a fecundação (e.g., banana).
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Objetivos específicos desta prática
Definir fruto;
Reconhecer os diferentes tipos de frutos e as partes de cada fruto.
Materiais utilizados
• Diversos tipos de frutos e infrutescências
Procedimentos
Cada aluno levará um tipo de fruto, além disso, o professor poderá conduzir os
alunos para um campo dentro ou próximo à Universidade para mais coletas durante
parte da aula a fim de contemplar a maior diversidade de frutos. Os alunos serão
divididos em grupos e deverão pesquisar em literatura específica, durante a aula, o
significado de cada classificação e cada tipo de fruto. Além disso, visitar uma mata,
dividir os alunos em equipe, montar as parcelas e realizar atividades para identificação e classificação dos tipos de frutos.
Considerações finais
Esta atividade permitirá uma maior interação entre os alunos e eles terão que
comparar os frutos coletados com a literatura específica para realizar todas as atividades. Isto permitirá uma discussão entre o grupo e uma análise mais detalhada do
conteúdo. Além disso, ao realizar a pesquisa e discutir sobre o assunto contribuirá
para o entendimento e fixação do conteúdo.

Estudo dirigido
1) Desenhe e classifique os frutos (selecionar 2 tipos) no espaço abaixo e indique cada estrutura através de uma seta indicadora.
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2) Através dos frutos coletados, desenhe cada um no quadro correto:

Cápsula
Espécie:_______________

Drupa
Espécie: _______________

Múltiplo
Espécie: _______________

Legume
Espécie: _______________

3) Utilize massa de biscuit / modelar e faça uma drupa, uma baga e uma
vagem. Represente também, com a massa de biscuit, as regiões do epicarpo,
mesocarpo e endocarpo.
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AULA PRÁTICA 37
ESTRUTURA GERAL E ESTÁGIO DE
DESENVOLVIMENTO DE RAÍZES E CAULES
Introdução
A raiz é o órgão relacionado à absorção de água e nutrientes bem como contribui
com a fixação do vegetal ao substrato. Duas outras funções associadas às raízes
são condução e reserva de nutrientes (RAVEN et al., 2014). Nas gimnospermas e
eudicotiledôneas, a raiz primária e suas ramificações constituem o sistema radicular
(radicial) pivotante. Já nas monocotiledôneas, a raiz primária, em geral, desenvolvese por curto período de tempo e, as raízes presentes são as adventícias, que se
originam do caule, formando o sistema radicial fasciculado (APPEZZATO-DAGLÓRIA, HAYASH, 2012).
O caule é o órgão da planta mais complexo quando comparado às raízes, pois
ele sustenta as folhas e as estruturas de reprodução e ainda mantém o contato entre
as raízes e toda parte aérea.
Raízes e caules de gimnospermas e da maioria das eudicotiledôneas apresentam
crescimento em espessura, ou seja, crescimento secundário. Isso se deve à atividade
dos meristemas secundários ou laterais: câmbio e felogênio.
Anatomicamente, em secção transversal da região primária, observa-se, em
geral, em uma raiz de eudicotiledônea: epiderme, córtex e cilindro vascular.
A epiderme pode ser uni ou multiestratificada, com células vivas, justapostas, sem
estômatos e sem cutícula e com pêlos absorventes (na zona pilífera da raiz).
O córtex é constituído de exoderme, parênquima cortical (ou amilífero) e endoderme, com estrias de Caspary. O estelo é constituído pelo periciclo e os tecidos vasculares primários (xilema 1º e floema 1º), enquanto o periciclo é o responsável pela
formação de parte do câmbio, felogênio e também por originar as raízes laterais.
A raiz é um órgão exarco, porque a maturação de protoxilema (elementos de
vaso que precocemente se diferenciam para condução de água e sais minerais) é
centrípeta. E, em estrutura primária, ela não forma feixe vascular, uma vez que
protoxilema ocorre alternado com floema primário. As raízes de eudicotiledôneas
não delimitam medula, determinando um tipo de estelo do tipo protostelo. As
raízes de monocotiledôneas, em geral, apresentam epiderme uniestratificada ou
multiestraficada. Em raízes de orquídeas é comum a presença de velame, epiderme
multiestratificada, com algumas peculiaridades que não serão discutidas neste texto.
Outra característica marcante nas raízes de monocotiledôneas é o tipo de estelo
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sifonostelo (delimita medula, ela é uma raiz adventícia) e uma raiz poliarca (com
muitos polos de protoxilema).
Anatomicamente, o caule primário apresenta epiderme, córtex e estelo. A epiderme pode ser uni ou multiestratificada, com presença de cutícula e estômatos. E,
sendo um caule piloso, pode apresentar tricomas (tectores e glandulares). O córtex
varia de espécie para espécie, em relação à distribuição de tecidos parenquimáticos, de sustentação e clorofilianos. O estelo pode ser classificado como eustelo (os
feixes vasculares delimitam medula no centro) ou atactostelo (os feixes vasculares
ocorrem espalhados); o primeiro é característico das eudicotiledôneas, enquanto o
segundo é característico das monocotiledôneas.
As raízes se diferenciam do caule por duas diferenças anatômicas marcantes.
Enquanto a raiz é exarca e não apresenta feixes vasculares, o caule é endarco e
apresenta feixes vasculares.
Nas raízes com crescimento secundário o câmbio é originado pelo procâmbio
e periciclo e o felogênio é originado pela divisão periclinal externa do periciclo. É
comum, o câmbio que foi originado pelo periciclo só formar raios e o câmbio originado pelo procâmbio, originar todos os outros tipos celulares do xilema secundário
para o interior do órgão e floema secundário para o exterior do órgão. O felogênio
se divide para o interior e origina a feloderme e para o exterior, o súber. A este conjunto de felogênio, feloderme e súber, denomina-se periderme. Com o crescimento
secundário, todo o córtex e epiderme são eliminados.
Nos cauleS com crescimento secundário, o câmbio é originado pelo procâmbio
e parênquima interfascicular. O câmbio origina xilema secundário para o interior do
órgão e floema secundário para o exterior. A origem do felogênio pode ocorrer na
epiderme, colênquima, parênquima cortical e parênquima do floema. Com a atividade do felogênio, é instalada a periderme. Em algumas monocotiledôneas ocorre
um crescimento secundário não usual, que não será aqui discutido.
Objetivos específicos desta prática
Diferenciar anatomicamente, raiz e caule de eudicotiledônea;
Identificar os tecidos vegetais em cada órgão;
Reconhecer o estágio de desenvolvimento de cada órgão.
Materiais utilizados
• Fixador FAA50% (Formaldeído, ácido acético e álcool 50%)
• Álcoois 50%, 60%, 70%, 80%, 90% e 100%
• Parafina
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•
•
•
•
•
•
•

Cera de abelha
Álcool butílico terciário puro
Azul de astra
Fucsina básica
Xilol
Permount
Lâminas e lamínulas

Procedimentos
As lâminas serão processadas anteriormente à prática, pois demanda um tempo
grande (uma semana aproximadamente), de acordo com as metodologias usuais
para inclusão em parafina (ver suplemento). Vale destacar que esta prática também
poderá ser realizada com cortes de material a fresco ou em resina (detalhes ver
em material suplementar). Para material a fresco, coletar as amostras de raízes e
caules, em diferentes estágios de desenvolvimento, cortar a mão livre, com lâmina
de barbear ou em micrótomo de mesa, clarificar com água sanitária, corar (azul de
astra e fucsina básica; safrablau ou safranina e azul de astra) e montar a lâmina em
gelatina glicerinada.
O professor entregará as lâminas de raiz e caule de Ricinus communis (mamona),
tanto em crescimento primário como em crescimento secundário para os estudantes
identificarem. A partir da anatomia, eles terão que diferenciar raiz de caule e
reconhecer todos os tecidos em crescimento primário e secundário, sabendo
responder o estudo dirigido.
Considerações finais
Através das lâminas desta prática espera-se destacar a variação anatômica dentro
dos diferentes órgãos vegetais, na mesma planta e entre os estágios de desenvolvimento. Além disso, será possível explorar o mesmo tipo celular sendo visualizado
em planos de cortes diferentes. Esta ideia de tridimensionalidade é de fundamental
importância ao entendimento dos estudantes de graduação, que apresentam dificuldade de visualizar a mesma estrutura em planos diferentes. Outra característica a ser
explorada, nesta prática, é a classificação da célula condutora do xilema e o padrão
de lignificação de sua parede celular, em corte longitudinal. Em corte transversal,
será possível também fazer a classificação do grupo taxonômico a partir da anatomia da raiz e do caule e evidenciar o diâmetro das células condutoras e, através da
posição dessas células, verificar-se-á a maturação do protoxilema (centrípeta ou
centrífuga). Esta característica é fundamental em estrutura primária para diferenciar, anatomicamente, raiz de caule.
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Estudo dirigido
Ao final do experimento o aluno terá condições de encaminhar seu estudo dirigido por meio dos seguintes direcionamentos:
1) Observe as lâminas, em cortes transversais, de Ricinius communis
(mamona) e identifique, anatomicamente, qual é o órgão presente em cada lâmina.
Justifique.
2) Qual o estágio de desenvolvimento presente e o que deve ser utilizado para
identificar cada órgão? Justifique.
3) Observe as lâminas em crescimento primário. A que grupo taxonômico
pertence esta planta, a partir da análise anatômica de sua raiz e seu caule? Dê a
justificativa anatômica para a raiz e para o caule.
4) Faça a caracterização anatômica de cada lâmina de mamona, tanto em estrutura primária como em estrutura secundária.
5) Explique, detalhadamente, como ocorreu o crescimento secundário na raiz
e no caule de Ricinus communis?
6) Observe o corte longitudinal do caule de Ricinus communis e identifique as
células de protoxilema (PX) e metaxilema (MX). Quais os padrões de lignificação
evidentes no PX e MX? Justifique.
7) Qual o tipo de célula condutora do xilema presente nesta lâmina? Justifique
a partir deste plano de corte.

AULA PRÁTICA 38
DIVERSIDADE ESTRUTURAL DE FOLHAS
Introdução
As variações na estrutura da planta em resposta ao ambiente são, comumente,
observadas através da morfologia e anatomia de suas folhas (DICKISON, 2000). A
folha é o órgão que mais responde às variações do ambiente (e.g., luz, temperatura,
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estresse hídrico, déficit nutricional). Assim, através das amostras foliares coletadas
em biomas e/ou diferentes será possível estudar cada tecido, relembrando a sua origem e relacionando os caracteres anatômicos às condições ambientais. Esta prática
irá contribuir para uma maior compreensão da aplicabilidade dos estudos anatômicos e permitirá ao aluno perceber que estresses diferentes podem levar às mesmas
estratégias adaptativas assim como o mesmo tipo de estresse pode levar a estratégias
adaptativas diferentes, variando de acordo com as espécies vegetais.
Anatomicamente, a folha apresenta epiderme como tecido de revestimento, que
pode ser uni ou multiestratificada, parênquima clorofiliano e feixes vasculares.
Evidentemente, que variações estruturais são encontradas dependendo da espécie
e, em resposta ao ambiente, como presença de hipoderme aquífera ou lignificada,
aerênquima, mesofilo mais ou menos compacto, dentre outras variações estruturais.
Espécies encontradas nos Campos Rupestres, por exemplo, expostas às condições
de déficit hídrico, nutricional, alta intensidade luminosa, amplitude térmica e fogo,
comumente desenvolvem folhas com cutícula espessa, epiderme unistratificada com
células altas, podendo ser aquífera, epiderme multiestratificada, epiderme lignificada, estômatos em fendas, mesofilo compacto, grande quantidade de tricomas, folhas
hipoestomáticas e tecidos armazenadores de água.
As plantas adaptadas aos Campos Rupestres são xerófitas, uma vez que habitam
ambiente seco pelo menos durante um período bem determinado. Entretanto, a
xerofilia não é uma característica exclusiva desse grupo de plantas. Neste período,
tais plantas sofrem real tensão de água e, portanto, há de exibir um ou alguns de
vários mecanismos para resistir à seca. Mesmo com uma estação seca bem definida,
o solo pode reservar água, como acontece no Cerrado. Neste caso, as plantas
apresentam características xeromórficas, mas não são xerófitas, baseado na relação
água x planta.
Por outro lado, a flora dos manguezais é composta por intensa vegetação de
halófitas, que são espécies adaptadas a ambientes salinos, com pouco oxigênio
e frequentemente inundado pelas marés. Avicennia germinans e A. schaueriana
(Acanthaceae), por exemplo, são espécies endêmicas de mangue e apresentam folhas
lanceoladas e obovadas, respectivamente. Estas espécies apresentam glândulas
de sal, camadas subepidérmicas e fibras. Caracteres anatômicos marcantes que
permitem suportar o excesso de sal e minimizar a perda de água.
A maioria das espécies encontrada na Caatinga é caducifólia, entretanto, algumas
caducifólias perdem as folhas logo após a estação chuvosa. Dessa forma, evitam o
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período desfavorável, reduzindo a área de transpiração através da perda das folhas
ao longo da estação seca, e mantêm altas taxas fotossintéticas durante as chuvas. As
folhas, em geral, são pequenas, com uma cobertura de cera ou reduzidas a espinhos
para diminuir ainda mais a perda de água. Os caules ou raízes armazenam água e as
raízes são aprofundadas no solo, relacionadas a atingir o lençol freático.
Com base no texto acima, verifica-se que, através da folha, é possível realizar
vários estudos de anatomia ecológica, independente do macro ou microambiente.
Objetivos específicos desta prática
Coletar amostras foliares de espécies de biomas, fitofisionomias e/ou microambientes diferentes para comparação estrutural;
Evidenciar as estratégias anatômicas de cada folha relacionada ao tipo de ambiente/fitofisionomia/Bioma (Mangue, Cerrado, Campo Rupestre, Caatinga, etc.);
Destacar as diferenças estruturais dentro do mesmo gênero (neste caso,
Avicennia e Vellozia);
Indicar os caracteres xeromórficos presentes nas folhas e relacionar com o
tipo de ambiente;
Integrar os conhecimentos das estratégias adaptativas estruturais das plantas
relacionados a processos ecofisiológicos.
Materiais utilizados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fixador FAA50% (Formaldeído, ácido acético e álcool 50%)
Álcoois 50%, 60%, 70%, 80%, 85%, 90%, 95% e 100%
Parafina e Historesina
Cera de abelha
Álcool butílico terciário puro
Azul de astra
Fucsina básica
Azul de toluidina
Xilol
Permount
Lâminas e lamínulas

Procedimentos
Sugerem-se que as espécies Avicennia germinans, Avicennia shaureriana
(Acanthaceae); Vellozia gigantea, Vellozia piresiana (Velloziaceae) e Vellozia sp.
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(Velloziaceae); Brosimum sp.(Moraeceae); Croton blanchetianus (Euphorbiaceae)
e Poincianella pyramidalis (Fabaceae) sejam usadas nesta aula. As espécies de
Avicennia foram coletadas no mangue de Anchieta (ES) as de Velllozia, no Parque
Nacional da Serra do Cipó (Jaboticatubas – MG) e Parque Estadual do Itacolomi
(Ouro Preto-MG). Brosimum sp., foi coletada em uma RPPN, no entorno de Rio
Paranaíba (MG) e as espécies C. blanchetianus e P. pyramidalis em Serra Talhada,
em pleno sertão Pernambucano. O importante desta prática é coletar espécies de
biomas, fitofisionomias ou microambientes diferentes para comparação da estrutura.
As amostras foliares serão processadas anteriormente, de acordo com metodologias
usuais em anatomia vegetal ou serão realizados cortes a fresco.
Considerações finais
Através desta prática espera-se que os estudantes de graduação consigam relacionar as estratégias adaptativas estruturais das plantas aos diferentes ambientes.
Para isso, deverá ser realizada uma discussão sobre os diferentes biomas/fitosionomias, como Cerrado, Campo Rupestre, Mangue, Caatinga e Mata Atlântica. Os estudantes deverão ter o conhecimento sobre caracteres xeromórficos, hidromórficos
e mesomórficos, pois nem todas as plantas que apresentam caracteres xeromórficos
são xerófitas, assim como nem todas as plantas que apresentam caracteres hidromórficos são hidrófitas. O entendimento da classificação da planta baseado na
relação água x planta depende do conhecimento de cada ambiente. Além disso, esta
prática permitirá interpretar o ambiente a partir da estrutura foliar. Isto levará a um
estudo mais detalhado de anatomia ecológica e, com certeza, despertará o interesse
dos estudantes.

Estudo dirigido
Ao final do experimento o aluno terá condições de encaminhar seu estudo dirigido por meio dos seguintes direcionamentos:
1) Observe os cortes transversais da lâmina foliar de Avicennia germinans
e Avicennia shaureriana. Estas espécies são endêmicas de mangue, um ambiente
que tem a influência salina da água do mar. Destaque, em cada uma das espécies,
as características estruturais relacionadas ao ambiente e justifique cada uma delas.
2) Diferencie, anatomicamente, a espécie Avicennia germinans da Avicennia
shaureriana.
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3) Qual a estrutura presente na epiderme da face abaxial de Avicennia
germinans? Como pode ser explicada a presença desta estrutura?
4) Observe os cortes transversais da lâmina foliar de Vellozia gigantea, Vellozia
piresiana e Vellozia sp.. Destaque em cada uma das espécies as características
estruturais relacionadas ao ambiente.
5) Faça a caracterização anatômica da folha de cada espécie de Vellozia e
destaque as diferenças entre as espécies.
6) Como é classificada a folha em relação a localização dos estômatos? E,
como eles ocorrem? Relacione esta característica aos aspectos ecofisiológicos.
7) Como se explicam os caracteres xeromórficos evidenciados na folha de
Brosimum sp., espécie de Cerrado, sendo que ela não é xerófita, pois no Cerrado
não se tem déficit hídrico?
8) Faça a caracterização anatômica da lâmina foliar de Brosimum sp.,
destacando a localização e posição dos estômatos. Discuta sobre isso.
9) Observe as lâminas foliares das espécies de Croton blanchetianus (Caatinga)
e Poincianella pyramidalis (Caatinga). Faça um comparativo das estratégias
estruturais observadas em cada uma delas com o tipo de ambiente. Discuta.

AULA PRÁTICA 39
ANATOMIA DE PEÇAS FLORAIS DE Solanum Lycocarpum
Introdução
A família Solanaceae possui distribuição cosmopolita, sendo o gênero Solanum o
mais representativo no Brasil e no mundo. A lobeira (Solanum lycocarpum) é típica
do Domínio Cerrado e Mata Atlântica e amplamente distribuída. É uma espécie
que floresce e frutifica em todos os meses do ano, ocorrendo maior incidência de
flores na estação chuvosa. A lobeira é uma espécie andromonoica, caracterizada por
apresentar, em um mesmo indivíduo, flores hermafroditas e flores funcionalmente
estaminadas com estilete curto. Esta prática permitirá explorar a anatomia das peças
florais para poder comparar com flores de outras espécies em outras práticas florais.
Objetivos específicos desta prática
Identificar as peças florais de S. lycocarpum;
Evidenciar a anatomia das estruturas reprodutivas.
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Materiais utilizados
•
•
•
•
•
•

Fixador FAA50% (Formaldeído, ácido acético e álcool 50%)
Álcoois 50%, 60%, 70%, 85%, 95% e 100%
Historesina
Azul de toluidina
Permount
Lâminas e lamínulas

Procedimentos
Devem ser selecionadas amostras do ovário, estilete e antera de Solanum
lycocarpum e as lâminas serão processadas de acordo com metodologias usuais em
anatomia vegetal.
Considerações finais
Esta prática vem destacar não só a caracterização anatômica de uma flor, mas
também, permitirá uma contextualização e uma problematização maior do assunto,
onde os alunos de graduação poderão realizar várias discussões relacionando a estrutura com o ambiente, biologia reprodutiva e outros aspectos ecológicos.

Estudo dirigido
Ao final do experimento o aluno terá condições de encaminhar seu estudo dirigido por meio dos seguintes direcionamentos:
1) Identifique todas as peças florais de Solanum lycocarpum.
2) Através de cortes longitudinais e transversais das peças florais, faça a sua
caracterização anatômica.
3) A partir da anatomia das peças florais é possível inferir alguma relação
planta-animal? Discuta um pouco sobre biologia floral.
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8 Biotecnologia vegetal
Capítulo

Marcus Braun
Liliane Dantas
Andrea Pedrosa Harand
As aulas de Biotecnologia apresentadas neste capítulo têm por objetivo introduzir aos alunos as principais técnicas de biologia molecular utilizadas na biotecnologia vegetal. O objeto central dessas aulas é a análise do DNA genômico vegetal.
Os alunos deverão se familiarizar com (i) a extração, (ii) a amplificação, e (iii) a
visualização do DNA. A extração de DNA de folhas (ou outros órgãos vegetais) é
a base para qualquer procedimento na pesquisa molecular. Embora essa primeira
prática tenha sido simplificada para fins didáticos, em comparação aos protocolos usualmente empregados em pesquisa, ela serve para fazer compreender os
princípios da separação do DNA de outros compostos celulares. A reação em cadeia
da polimerase (PCR) é uma etapa fundamental para amplificar qualquer fragmento
do genoma de interesse, de genes a marcadores moleculares. E a eletroforese em gel
de agarose é a técnica mais usada para visualizar o DNA extraído ou amplificado.
Com isso, o aluno terá acesso as funções dos diferentes tampões, além de reagentes
chaves na biotecnologia, como a Taq DNA polimerase. As práticas demonstram o
uso de equipamentos básicos de laboratório, como pipetadores, além de apresentar equipamentos específicos, como termociclador, fonte e cuba de eletroforese, e
transiluminador de luz UV. Além disso, os alunos serão introduzidos nos cálculos
necessários à realização dos experimentos. Por fim, é importante notar que as três
práticas são sequenciais e complementares, pois para se chegar a um resultado final
– a genotipagem de um loco de microssatélite – as três etapas devem ser conduzidas.
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AULA PRÁTICA 40
EXTRAÇÃO DO DNA GENÔMICO VEGETAL
Introdução
A maioria dos protocolos de extração de DNA visam obter todo o DNA
genômico (i.e,. DNA nuclear, cloroplastidial e mitocondrial) do tecido utilizado,
sendo esse útil para a maioria das aplicações em biologia molecular, tais como
a análise de marcadores moleculares, sequenciamento, clonagem gênica, entre
outras. A extração de DNA genômico tem melhor rendimento e qualidade quando
utiliza material vegetal fresco ou conservado em ultrafreezer, mas, se este não
está disponível, é possível utilizar material dessecado em sílica. Também pode ser
utilizado material herborizado, mas seu sucesso depende de quão antiga é a amostra
e dos procedimentos de preservação utilizados. Várias partes de uma planta podem
ser utilizadas para extração de DNA, sendo geralmente priorizados órgãos jovens
com ativa divisão celular, como folhas e câmbio do tronco (em árvores de grande
porte para as quais folhas são de difícil acesso).
Há cinco etapas que são universais para o processo: i) a maceração mecânica do
tecido, manual ou com o auxílio de equipamento; ii) a ressuspensão em um tampão
de extração; iii) a extração do DNA com um solvente orgânico; iv) a precipitação do
DNA na presença de álcool gelado e finalmente v) sua ressuspensão em um tampão
ou água. O tampão de extração possui altas concentrações de sal (NaCl) em conjunto com um detergente (muitas vezes o CTAB, brometo de cetiltrimetilamônio)
e pH elevado, o que evita a degradação do DNA pelas enzimas celulares e permite
desnaturar membranas e proteínas. O CTAB também forma um complexo com o
DNA, auxiliando na sua purificação. A extração com clorofórmio, seguida por uma
etapa de centrifugação, permite separar os constituintes celulares em duas fases.
Desta maneira são removidas da fase aquosa as proteínas desnaturadas e substâncias
mais apolares, restando na fase aquosa o DNA, além de RNA e polissacarídeos. O
isopropanol ou etanol gelado faz com que o DNA forme um precipitado que, após
seco, pode ser ressuspendido em água ou tampão apropriado.
Objetivo específico desta prática
Extrair DNA genômico vegetal, utilizando um método simples, rápido e não
tóxico.
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Materiais utilizados
• 1 g de folhas jovens
• tampão de extração MacGyver (composto por 1,2% de cloreto de sódio, 4%
de bicarbonato de sódio e 4% de detergente sem corante em água destilada)
• isopropanol
• almofariz e pistilo de porcelana
• tesoura
• filtro de café
• bastões de madeira ou vidro
• tubo de centrífuga, tipo falcon, com capacidade para 50 mL
• microtubo de 1,5 mL contendo 1 mL de etanol 70%
Procedimentos
Separe cerca de 1 g de folhas e corte-as em pequenos pedaços com a tesoura,
colocando-as no almofariz. Em seguida, adicione 10 mL de tampão de extração com
detergente ao almofariz e macere as folhas utilizando o pistilo. As folhas devem ser
maceradas vigorosamente por pelo menos 5 min, a fim de quebrar as paredes e as
membranas celulares, criando uma suspensão homogênea de consistência cremosa.
Filtre o material macerado através do filtro de café, deixando a parte aquosa gotejar no tubo de falcon até que todo o líquido tenha passado pelo filtro. Para acelerar
a filtração, esprema o filtro com o palito quando o fluxo diminuir. Quantifique esse
volume.
Adicione 2 vezes o volume de extração (obtido após filtração) de álcool gelado
(-20ºC). Faça essa etapa de forma lenta e gradual na parede do tubo falcon inclinado, de forma a permitir a formação de uma camada de álcool acima da camada de
filtrado.
Nesta etapa já é possível observar que o DNA irá formar um precipitado na fase
intermediária. Quanto mais tempo você esperar, mais DNA será visualizado. Se
nenhum precipitado se formar, misture gentilmente até que uma nuvem se forme.
Remova, então, o DNA com o auxílio de um palito de madeira e o coloque num
microtubo com etanol 70%. Identifique o tubo e centrifugue à 14.000 rpm (13.147 g)
por 5 min para que o DNA precipitado forme um pellet sólido aderido à parede do
tubo. Na sequência, descarte o sobrenadante com cuidado para não perder o pellet e
deixe o tubo aberto para secar ao ar até a evaporação de todo etanol.
Dependendo do tamanho, ressuspenda o pellet em 10, 50 ou 100 µL de água
destilada. Os DNAs extraídos são guardados no freezer (-20°C) até serem analisados
posteriormente (continua na próxima aula).
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Considerações finais
O protocolo MacGyver utilizado nesta aula prática procura ser rápido e não usar
reagentes tóxicos ou pouco acessíveis. Mesmo assim ele incorpora as principais
etapas da extração de DNA, sendo ideal para fins didáticos. Ele pode ser utilizado
com folhas de inúmeras espécies, tais como cebola, desde que tenras para facilitar
o corte e maceração, ou até mesmo com frutos carnosos, como a polpa de
banana. Mais detalhes da preparação do tampão MacGyver pode ser acessado
via material suplementar.
O resultado esperado nesta aula prática é a obtenção de uma quantidade visível
de DNA genômico. O processo de precipitação deve ser observado por meio da formação da “nuvem” de DNA. É normal que, para algumas amostras, seja necessário
esperar vários minutos para o precipitado aparecer. A quantidade visível de DNA
obtida será variável entre os grupos, mas mesmo quantidades pequenas, ainda podem conter DNA suficiente para análise em eletroforese.

Estudo dirigido
Ao final do experimento o aluno terá condições de encaminhar seu estudo dirigido por meio dos seguintes direcionamentos:
1) Qual a vantagem do protocolo MacGyver em relação aos protocolos mais
comumente utilizados em laboratório?
2) Qual a função do tampão de extração?
3) O que é e como é obtido um pellet de DNA?
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AULA PRÁTICA 41
AMPLIFICAÇÃO DE MICROSSATÉLITE POR PCR
Introdução
A reação em cadeia da polimerase (do inglês, PCR ou polymerase chain reaction)
foi desenvolvida nos anos 1980 (MULLIS et al. 1994). Ela revolucionou a biologia
molecular, substituindo vários métodos tradicionais de análise de polimorfismo
de DNA. Hoje, a PCR é usada em quase todos os trabalhos com marcadores
moleculares. Permite gerar um grande número de cópias de qualquer segmento
específico de DNA em pouco tempo e de forma simples, reprodutível e eficiente.
A PCR se baseia na amplificação enzimática in vitro de DNA por meio de uma
enzima DNA polimerase termicamente resistente, permitindo a automatização do
processo. Polimerases estáveis em altas temperaturas (95°C) são produzidas pela
bactéria Thermus aquaticus, que vive em águas termais, e por isso são chamadas
de Taq DNA polimerases. Uma reação de PCR precisa dos seguintes reagentes: (i)
um tampão que garanta as condições ideais de atividade da enzima, geralmente com
Tris-HCl e cloreto de potássio (KCl); (ii) cloreto de magnésio (MgCl2), um cofator
da enzima geralmente adicionado a parte para permitir ajuste da sua concentração;
(iii) um par de iniciadores ou primers, chamados “forward” (F) e “reverse” (R), que
delimitam o ponto inicial e final da sequência de DNA que será amplificada; (iv)
uma mistura (dNTP) dos 4 nucleotídeos (dATP, dCTP, dGTP e dTTP) como matéria
prima para síntese de novas fitas de DNA; (v) o DNA alvo; e (vi) a Taq polimerase
que catalisa a adição de nucleotídeos a um primer complementar ao DNA alvo de
fita simples.
A escolha dos primers é de extrema importância, porque eles determinam a
especificidade da reação. Os primers são oligonucleotídeos sintéticos de fita simples
(geralmente entre 15-25 pb) com sequência complementar à região flanqueadora
da sequência alvo de interesse. Por isso, o pareamento (anelamento) dos primers
ocorrerá principalmente (ou, idealmente, exclusivamente) nesta região.
Um ciclo de amplificação na PCR, que duplica o número de cópias de fitas de
DNA presente em uma amostra, consiste de três etapas com temperaturas diferentes.
Na primeira etapa, chamada de desnaturação, a temperatura é elevada para 9295°C, o que causa a separação da dupla hélice do DNA em duas fitas simples. Na
segunda etapa, chamada de anelamento, a temperatura baixa para a temperatura
ótima para o anelamento do par de primers que delimita a região a ser amplificada do
genoma. Esta temperatura é variável, mas sempre em torno de 3-5ºC abaixo da Tm
(temperatura de fusão ou desnaturação), que depende das propriedades dos primers
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usados, sendo na maioria dos casos entre 50 e 60°C. Na terceira etapa, a extensão,
a temperatura aumenta para 72°C, ideal para a atividade da Taq polimerase. Assim
as sequências entre os primers F e R serão sintetizadas para formar réplicas de fita
dupla. O número de cópias geradas aumenta exponencialmente com o número de
ciclos programados para a PCR (geralmente entre 25 e 35), de forma que, ao repetir
os ciclos por 30 vezes, por exemplo, serão geradas idealmente mais que um bilhão
de cópias.
Para analisar polimorfismos genéticos entre indivíduos, marcadores moleculares
do tipo microssatélites são os mais utilizados. Microssatélites são sequências curtas
(1-6 pb) várias vezes no genoma. O número de repetições de cada loco é bastante
variável, e por isso os microssatélites são bem informativos, permitindo distinguir
genótipos de indivíduos da mesma espécie. Por outro lado, para a análise de
microssatélites são necessários primers específicos para cada loco a ser analisado,
exigindo um conhecimento prévio mínimo do genoma.
Objetivo específico desta prática
Amplificar um loco de microssatélite com a técnica de reação em cadeia da
polimerase.
Materiais utilizados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DNA genômico
água ultrapura ou destilada
tampão da Taq
cloreto de magnésio
dNTP (mistura de oligonucleotídeos)
primer F (Forward)
primer R (Reverse)
Taq-Polimerase
microtubo de 0,5 mL
pipetador automático de volume variável entre 2-20 µL
pipetador automático de volume variável entre 0,2-2,0 µL
ponteiras descartáveis (p10 e p200)
termociclador
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Procedimentos
No início da aula, cada aluno calculará, partindo das concentrações iniciais e
finais de cada reagente (Tabela 1), o volume de cada reagente necessário (volume
inicial) para um volume final de reação de 25 µl, incluindo todos os reagentes
necessários para o funcionamento da PCR. Detalhes dos cálculos podem ser acessados via material suplementar.
Tabela 1. Reagentes utilizados na PCR
Reagente

Concentração Inicial

DNA genômico

ca. 2 ng/µL

ca. 10 ng

Tampão de Taq

10 x

1x

MgCl2

50 mM

1,5 mM

dNTP

10 mM

0,2 mM

Primer F

10 µM

0,8 µM

Primer R

10 µM

0,8 µM

Taq polimerase

5 U/µL

1,25 U

Total

Concentração Final

Volume final: 25 µL

A quantidade de água é calculada como a diferença entre o volume final da
reação (25 µL) e a soma dos volumes de cada um dos demais reagentes. Deve-se
observar que:
• a quantidade de DNA desejada por reação está expressa em massa, não
em concentração, e o cálculo do volume necessário deve ser feito por regra de três
simples.
• a concentração da Taq é indicada em unidades por microlitro (U/µL). Assim
como para o DNA alvo, é preciso calcular por regra de três simples o volume em
relação à quantidade em U desejada.
Cada grupo utilizará DNA genômico de um indivíduo diferente da gimnosperma
Podocarpus sellowii (Podocarpaceae) para observar polimorfismo no loco de microssatélite C12_1 (motivo: CCTAT), previamente descrito para a espécie (Dantas
et al. 2015). Este loco apresenta alelos em torno de 230 pb, com diferença entre os
alelos em torno de 30 pb na população de Baturité – CE, sendo, portanto, facilmente
analisado em gel de agarose. Em vez do loco C12_1, podem ser utilizados outros
locos de microssatélite de outras espécies, desde que tenham alelos de tamanhos
bem distintos (mais detalhes em FISCHER & BACHMANN 2000).
Os volumes calculados de cada reagente são pipetados em um microtubo identificado (turma/grupo), sempre utilizando o pipetador com volume adequado. Começase com o volume maior (neste caso, a água) e em seguida os volumes menores,
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sempre anotando o que já foi pipetado. A Taq polimerase é o último reagente a ser
adicionado, já que é preciso mantê-la resfriada o máximo de tempo possível para
preservar sua atividade. Um grupo deverá pipetar uma amostra acondicional com
água em vez de DNA genômico, que servirá como controle negativo.
Ao final, mistura-se bem a solução no microtubo e, em seguida, os tubos são
postos no termociclador. O programa da PCR será composto pelas seguintes etapas:
• 1 ciclo de 92 °C por 10 min
• 30 ciclos:
92 °C por 1 min (desnaturação)
60 °C por 1 min (anelamento)
72 °C por 1 min (extensão)
• 1 ciclo de 72 °C por 5 min (extensão final)
• Manutenção da temperatura a 8 °C até remover as amostras do termociclador.
É importante ressaltar que esse ciclo é o empregado para o loco C12_1 de
Podocarpus sellowii; caso outro loco seja utilizado, seguir o ciclo indicado no artigo
do qual o loco foi selecionado.
Os produtos da PCR são guardados no freezer (-20 °C) até serem utilizados na
próxima aula.
Considerações finais
Espera-se desta aula prática uma introdução ao uso da PCR, uma das técnicas
mais importantes da biologia molecular, assim como ao uso de microssatélites,
um dos marcadores moleculares mais amplamente empregados. Os alunos devem
aprender os princípios da reação de PCR, a função de cada reagente, e a importância
de volumes exatos e equilibrados. Os resultados da PCR só serão analisados na aula
de Eletroforese, quando os genótipos dos diferentes indivíduos serão observados
através das bandas coradas em gel de agarose. Assim também se percebe a necessidade de várias técnicas moleculares consecutivas para obtenção de um resultado.

Estudo dirigido
Ao final do experimento o aluno terá condições de encaminhar seu estudo dirigido por meio dos seguintes direcionamentos:
1) Por que a PCR é considerada uma das técnicas mais importantes da biologia
molecular?
2) O que é um primer?
3) O que acontece durante um ciclo da PCR?
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AULA PRÁTICA 42
ELETROFORESE EM GEL DE AGAROSE
Introdução
A eletroforese em gel de agarose é uma técnica simples e eficiente de separação
de moléculas como, por exemplo, isoenzimas e DNA. Ela se baseia na migração
destas moléculas através de uma malha fornecida pelo gel durante a aplicação de um
potencial elétrico. Ácidos nucléicos possuem carga negativa devido aos seus grupos
fosfatos e, por isso, migram para o polo positivo em um campo elétrico.
A agarose é um polissacarídeo refinado de ágar, que, por sua vez, é extraído
de algas marinhas. Ela forma uma matriz tridimensional que atua como um filtro,
retardando a migração das moléculas de DNA. Este processo depende do tamanho
das moléculas (com os fragmentos menores migrando mais facilmente através da
malha e, portanto, mais rapidamente que os maiores), da voltagem aplicada durante
a eletroforese e da concentração da agarose. Em gel de agarose se pode separar fragmentos com tamanhos entre 100 e 10.000 pb. Para separar moléculas de DNA com
tamanho de médio a grande (acima de 500 pb), usa-se um gel com uma concentração
de 0,7-1% de agarose. Esse é o caso do DNA genômico extraído, que geralmente
consiste de fragmentos grandes. No caso de fragmentos pequenos (150-300 pb),
como em muitos fragmentos produzidos por PCR, é preciso utilizar um gel com
concentração maior (tipicamente 2-3% agarose) para que as moléculas possam ser
retardadas e separadas ao passarem pelo gel. Quanto maior a concentração e menor
a corrente aplicada, melhor a resolução da separação dos fragmentos pequenos. Ao
mesmo tempo, precisa-se aumentar a duração da eletroforese. Esses três fatores
devem ser ajustados conforme os tamanhos de fragmentos moleculares esperados.
O tampão de eletroforese mais usado é Tris-Ácido Acético-EDTA (TAE) com pH
8,0. Este tampão TAE é usado tanto para dissolver a agarose durante a confecção
do gel, quanto para envolver o gel durante a eletroforese. O tampão fornece os íons
necessários à manutenção da diferença de potencial e mantém um pH estável, levemente básico, otimizado para a corrida.
Durante a preparação das amostras, se usa um tampão diferente, o tampão de
carregamento ou corrida (TC) que contém glicerol, azul de bromofenol e, eventualmente, xileno cianol ou outro corante visível. A principal função do glicerol é
aumentar a densidade da amostra, auxiliando no processo de pipetagem. Já o azul
de bromofenol corre junto com os fragmentos em torno dos 300 pb, tendo a função
de ajudar no processo da pipetagem das amostras de DNA nos poços do gel e permitir verificar a distância de corrida das amostras durante a eletroforese. Quando
se preenchem os poços do gel com as amostras, deve ser incluída pelo menos uma
amostra com DNA padrão com fragmentos de tamanho e concentração conhecidos
(ladder ou escada).
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A técnica mais usada para visualizar géis de agarose é a utilização de corantes
fluorescentes que formam complexos com os fragmentos de DNA e que quando
absorvem a luz ultravioleta emitem luz na faixa do visível. Ao final, fotografa-se o
gel com cuidado para se proteger contra a irradiação da luz UV.
Objetivo específico desta prática
Separar fragmentos de DNA vegetal de diferentes tamanhos através de
eletroforese em gel de agarose, para analisar o DNA genômico (Aula Prática
40) e produto da PCR de um loco de microssatélite (Aula Prática 41).
Materiais utilizados
Para análise de DNA genômico
• gel de agarose 1% em tampão 1 × Tris-Ácido Acético-EDTA (previamente
preparado pelo monitor)
• DNA genômico preparado na Aula Prática 40
• tampão de carregamento ou de corrida (TC) 10 ×
• corante SYBR Gold® ou GelRedTM
• água destilada
• escada 1 kb com TC e corante
• tampão TAE (Tris-Ácido Acético-EDTA) 1×
• ponteiras p200
• microtubos (0,5 ou 1,5 mL)
• pipetador 2-20 µL
• fonte de eletroforese
• estabilizador de corrente elétrica
• cuba com bandeja e pente
• transiluminador com fonte de luz ultravioleta 302-312 nm
• sistema de captura de imagens
Procedimentos
Para analisar o DNA genômico, será preparada uma solução contendo uma
amostra deste DNA, tampão de corrida (TC 10 ×), o corante e água. Primeiramente,
5 µL de DNA é pipetado num microtubo, seguido por 3 µL de água, 1 µL do corante
e 1 µL de TC.
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O gel de agarose 1% em 1 × TAE previamente preparado pelo monitor deverá
ser colocado na cuba de eletroforese contendo solução de 1 × TAE em volume suficiente para submergir completamente o gel. O gel deverá ser colocado de maneira
que os poços formados pelo pente fiquem localizados no pólo negativo da cuba.
As amostras serão homogeneizadas e pipetadas nos poços do gel de agarose 1%.
A mesma ponteira pode ser usada para aplicar as várias amostras no gel, lavando-a
com o TAE na cuba depois de pipetar cada amostra. Além das amostras deve ser
pipetada uma escada de 1 kb por pente. A cuba é fechada com a tampa e conectada
a uma fonte na qual é aplicada uma corrente de 80 V, por 15 min.
Após a corrida, o gel é posto sobre o transiluminador acoplado a um sistema de
captura de imagens. O gel é visualizado e a imagem é armazenada.
Os mesmos passos podem ser realizados para os produtos de PCR do loco de microssatélite, sendo que neste caso o gel de agarose será de 3% e o tempo de corrida
será 1 hora e 15 min. Tendo em vista o tempo disponível de aula prática, esse gel
será previamente corrido e a imagem analisada em sala de aula.
Considerações finais
O gel de agarose permite verificar o sucesso da extração de DNA, permitindo
avaliar tanto quantitativa quanto qualitativamente as amostras. Neste caso, é
observada uma banda de alto peso molecular (mais detalhes, consulte o material
suplementar). Um rastro abaixo da banda é indicativo de uma baixa qualidade do
DNA extraído com muitos fragmentos pequenos (DNA fragmentado). Quanto mais
fortemente corada a banda, maior a quantidade de DNA extraído (aproximadamente
equivalente à banda da escada com intensidade similar).
Para o loco de microssatélite utilizado, C12_1 de Podocarpus sellowii, esperamse bandas em torno de 200-250 pb. As amostras devem ter uma ou duas bandas de
diferentes tamanhos, indicando a presença de diferentes alelos em indivíduos com
diferentes genótipos. Duas bandas indicam que estes indivíduos são heterozigotos
no loco amplificado, enquanto uma banda indica que o indivíduo é homozigoto
para o loco em questão. Se não aparecer nenhuma banda, significa que não houve
amplificação durante a PCR, sendo o motivo mais provável um erro na pipetagem
da PCR (por exemplo, falta de um reagente). O aparecimento de bandas adicionais
indica que o anelamento do primer não foi restrito ao loco alvo, resultando
em amplificações inespecíficas. No dia-a-dia, é comum que alguns locos não
amplifiquem, apesar da pipetagem correta dos reagentes, se os primers usados não
forem compatíveis com o DNA alvo, ou devido à baixa qualidade do DNA alvo, que
pode conter impurezas que inibem a atividade da enzima durante a reação de PCR.
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Estudo dirigido
Ao final do experimento o aluno terá condições de encaminhar seu estudo dirigido por meio dos seguintes direcionamentos:
1) Quais são os fatores que influenciam na migração dos fragmentos de DNA
num gel de agarose?
2) O que significa “TC 10 ×”?
3) Qual a função dos corantes na eletroforese?
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e regulação
9 Tradução
de proteínas vegetais
Capítulo

Marciana Bizerra de Morais
Amanda Emanuella Rocha de Souza
Fabiana Aparecida Cavalcanti Silva
Maria Clara Pestana Calsa
Tercilio Calsa Junior
Neste capítulo será abordada a importância do conjunto de proteínas nos organismos vegetais como produto da expressão do potencial biológico codificado em seus
genomas, para ativação de respostas fisiológicas às variações ambientais. As práticas incluem princípios e metodologias para (i) extração e purificação de proteínas
de amostras vegetais, (ii) quantificação de proteínas, (iii) separação de proteínas
conforme massa molecular, e (iv) detecção de atividade diferencial de proteínas
em resposta ao ambiente. Também são apresentados exemplos de interpretação de
resultados e possíveis aplicações a partir dos procedimentos básicos demonstrados.
As práticas experimentais deste capítulo visam apresentar aos alunos de graduação
a relevância do estudo das proteínas vegetais, suas funções e regulações enquanto
principais elementos responsáveis pelos mais diversos processos fisiológicos que
ocorrem nas plantas, tanto no seu crescimento e desenvolvimento quanto nas respostas a fatores ambientais. A principal inovação deste capítulo é enfatizar no ensino
da Biologia Vegetal que, assim como em todos os organismos vivos, as proteínas
são a grande conexão entre o DNA das plantas (potencial genético) e os processos
biológicos que elas realizam, regulados pelas condições do ambiente.
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AULA PRÁTICA 43
EXTRAÇÃO DE PROTEÍNAS VEGETAIS TOTAIS PELO
MÉTODO TCA/ACETONA
Introdução
A análise do perfil proteico de espécies vegetais é uma ferramenta de grande
utilidade à biotecnologia e ao melhoramento genético. A partir deste estudo, é
possível compreender as propriedades das proteínas, seus níveis de expressão,
funções, modificações pós-traducionais, interações e mecanismos regulatórios
em determinadas condições fisiológicas. O método de extração é uma etapa
fundamental pois influencia diretamente as etapas posteriores como separação,
resolução e identificação das proteínas.
A avaliação do perfil proteico vegetal exige uma boa preparação da amostra, ou
seja, a extração do máximo número de proteínas de uma dada célula, tecido, órgão
ou organismo, variando em função do nível de recalcitrância da amostra e a capacidade de remover contaminantes. Desta forma, o método deve ser padronizado para
o tipo de tecido estudado buscando abranger o máximo de proteínas presentes na
amostra a ser avaliada (PARK, 2004).
Amostras vegetais apresentam características críticas como rigidez da parede
celular, abundância em metabólitos secundários co-extraídos (e.g., compostos
fenólicos, pigmentos, polissacarídeos, terpenos e ácidos orgânicos), idade do tecido
avaliado, baixa concentração de proteínas ao final do processo, e elevada atividade
de proteases (i.e., enzimas que degradam proteínas) que afetam a resolução de géis
de poliacrilamina, exigindo condições específicas de extração (CARPENTIER et
al., 2005). Estes interferentes causam oxidação e degradação do extrato protéico,
gerando migração eletroforética distorcida (WANG et al. 2003).
Diversos métodos de extração de proteínas vegetais foram descritos. O método
baseado na associação do ácido tricloroacético, ou TCA, com acetona (DAMERVAL
et al., 1986), posteriormente modificado por SHEN e MATSUBAE (2002), em geral
apresenta qualidades mínimas desejadas, como rapidez, baixo custo, alto rendimento
e produção de extrato protéico com alta qualidade e menor teor de contaminação por
compostos fenólicos, típicos de plantas recalcitrantes.
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Objetivos específicos desta prática
Coletar diferentes órgãos vegetais (folhas e raízes) e extrair deles proteínas
solúveis totais pelo método TCA/acetona modificado;
Avaliar a qualidade da extração através da vizualização em gel de poliacrilamida 12,5%.
Materiais utilizados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Almofaria e pistilo de porcelana
Becker de 25 mL
Bastão de vidro
Proveta de 50 mL
Tubos plásticos do tipo Falcon® com capacidade para 15 mL
Tubos plástico do tipo Eppendorf® com capacidade para 1,5 mL
Caneta para identificação
Tampão de extração
TCA 10% em acetona
Etanol 80% em água destilada
Solução de ressuspensão
Agitador tipo vortex
Centrífuga com rotor para tubo Falcon® de 15 mL
Pipetas e ponteiras com capacidade para 1 mL, 200 µL e 10 µL
Gel de poliacrilamida 12,5%

Procedimentos
O protocolo foi desenvolvido por DAMERVAL et al. (1986), com modificações
descritas por SHEN e MATSUBAE et al. (2002). Inicialmente, é pesado 1g de
material vegetal, o qual deve ser pulverizado em nitrogênio líquido com auxílio
do cadinho e pistilo. Transfira o pó para tubo Falcon® com capacidade de 15 mL e
adicione 10 mL de tampão de extração refrigerado. A amostra deve ser mantida sob
agitação constante em gelo por 2 horas seguida de centrifugação a 12.000xg a 4°C
por 15 minutos. Em seguida, o sobrenadante deve ser transferido para um novo tubo.
Adicionar 10 mL de solução TCA 10% em acetona e incubar em freezer (-20ºC)
durante 12 h. Em seguida, o material deve ser centrifugado nas mesmas condições
descritas acima e lavado por três vezes com solução de TCA 10% em acetona e uma
vez em etanol 80%. O precipitado deve ser seco em capela de exaustão, ressuspenso
em 300 µl solução de ressuspensão e armazenado a -20 ºC (para mais detalhes, ver
material suplementar).
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Para visualização da eficiência do método de extração deve-se aplicar 30 µl da
amostra em gel de poliacrilamida 12,5% e proceder com a eletroforese vertical e
protocolo padrão de coloração (mais detalhes, ver material suplementar). Em seguida o gel deve ser fotografado e analisado.
Consideração finais
Ao final desta prática o aluno deve ser capaz de avaliar a qualidade da extração
em função do perfil protéico observado no gel de poliacrilamida. A utilização
de diferentes tecidos como folhas, raiz e caule irá resultar em diferentes padrões
eletroforéticos, uma vez que cada órgão/tecido apresenta proteínas e interferentes
específicos. O extrato oriundo de folhas é rico na proteína RuBisCO (i.e., ribulose1,5-bisfosfato carboxilase/oxigenase) e suas subunidades, resultando em bandas
nítidas e concentradas na região superior do gel, referente a proteínas de alto peso
molecular. Amostras de raiz tendem a apresentar maior quantidade de interferentes
devido à maior lignificação/suberização e contaminantes do solo, e desta forma
resulta em padrão de proteínas com menor concentração, assim como degradação
na região referente a proteínas de baixo molecular.
A separação no gel de poliacrilamida ocorre de acordo com a massa molecular,
em kDa. Em geral as proteínas de alta massa molecular peso são mais visíveis e, em
alguns casos, é possível observar bandas diferenciais específicas em cada uma das
amostras vegetais avaliadas. Cada banda específica não necessariamente corresponde a uma única proteína, uma vez que várias proteínas podem apresentar massas
moleculares semelhantes (kDa), sendo este aspecto importante para ser discutido
em sala de aula.

Estudo dirigido
Ao final do experimento o aluno terá condições de encaminhar seu estudo dirigido por meio dos seguintes direcionamentos:
1) Quais aspectos devem ser considerados na escolha do método de extração?
2) Qual a função da acetona no processo de extração de proteínas totais? De
que forma esta etapa poderia ser melhorada?
3) Em caso de utilização de plantas recalcitrantes quais etapas do método de
extração poderiam ser modificadas?
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AULA PRÁTICA 44
DOSAGEM DE PROTEÍNAS PELO MÉTODO DE
BRADFORD
Introdução
A quantificação exata de proteínas é uma etapa fundamental nos diferentes estudos, devido à necessidade de se aplicar uma concentração conhecida nas etapas subseqüentes. A quantificação total de proteínas inclui metodologias tradicionais como
absorbância de UV em 280 nm, ensaio de ácido bicinconínico (BCA), Bradford e
método de Lowry. Em geral, os reagentes são vendidos na forma de kits desenvolvidos por empresas, porém muitos desses ensaios apresentam incompatibilidade com
algumas proteínas e/ou componentes não proteicos, podendo interferir no resultado.
O ensaio de Bradford ou com azul brilhante de Coomassie é o método mais usado para determinar a concentração de proteínas totais, com faixa de detecção entre
20 e 2000 μg L-1 (BRADFORD, 1976), e utiliza a albumina sérica bovina (BSA)
como padrão, que é um reagente de baixo custo.
A principal vantagem desta metodologia é a estabilidade colorimétrica, com
pouca ou nenhuma interferência de cátions tais como Na+ ou K+. Além disso, este
método é compatível com agentes redutores utilizados para estabilizar proteínas
em soluções, e permite quantificar proteínas com alta massa molecular. Dentre
as desvantagens, destacam-se a subestimação da concentração das amostras e a
incompatibilidade com detergentes utilizados durante o processo de extração, com
o intuito de solubilizar proteínas de membrana, e a imprecisão na dosagem de
peptídeos de baixa massa molecular. Diversos estudos têm sido desenvolvidos para
contornar as desvantagens do método descrito por Bradford.
O reagente azul brilhante de Coomassie liga-se a grupos funcionais básicos ou
aromáticos das proteínas, em meio ácido, causando o deslocamento do equilíbrio
do corante para sua forma aniônica, o que altera a absorbância de 465 nm para
595 nm (ZOR e SELINGER
, 1996). Esta ligação estabiliza a forma aniônica do
corante, causando uma visível mudança de coloração, inicialmente castanha, para
tons de azul, conforme a concentração de proteínas.
A leitura da absorbância possui sensibilidade a partir de 1 μg de proteína e é realizada
em espectrofotômetro ou leitor de microplacas, cuja intensidade da coloração é proporcional ao teor protéico da amostra. O procedimento consiste em realizar a leitura
de diferentes concentrações conhecidas de BSA para elaboração de curva padrão a
partir da equação da reta e cálculo da quantidade de proteína presente.
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A comparação dos resultados com valores de concentrações conhecidos da curva
padrão permite a determinação da concentração da proteína nas amostras em estudo.
Objetivos específicos desta prática
Realizar a dosagem de proteínas totais de diferentes amostras vegetais (folhas
e raízes);
Avaliação do perfil protéico em gel de poliacrilamida 12,5% de diferentes
concentrações dos extratos protéicos dosados pelo método de Bradford (5, 50 e
100 µg).
Materiais
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corante azul de Coomassie
Etanol 95%
Ácido fosfórico
Solução estoque de albumina sérica bovina (BSA) 1 mg L-1
Água destilada
Espectrofotômetro de luz visível
Cubetas de vidro
Tubos de ensaio 13 x 100 mm
Balão volumétrico
Estante para tubos de testes 13 x 100 mm
Agitador do tipo vortex
Funil para preparação do reagente
Pipetas graduadas e frascos para preparação e armazenamento de reagente
Pipetas de precisão de 100 μl e 5 ml
Béquer

Procedimentos
Preparo da curva padrão
Distribua seis tubos de ensaio em uma estante, numerando-os de 1 a 6. Utilizando as pipetas de acordo com o volume pretendido, adicione água destilada,
BSA (dissolvido em água para concentração final de 1 µg µL-1) e o reagente de
Bradford nas proporções descritas na Tabela 1. Após cinco minutos de incubação
em temperatura ambiente, realiza-se a leitura de cada um dos tubos. A calibração do
espectrofotômetro para o valor da absorbância zero deve ser realizada utilizando-se
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água destilada na cubeta. Em seguida, coloque o conteúdo do tubo nº1 na cubeta,
e registre a leitura da absorbância. Da mesma forma, deve ser feita a leitura da
absorbância dos tubos 2 a 6. Com os valores das absorbâncias dos tubos é possível
determinar a curva padrão do BSA.
Tabela 1. Proporção de componentes a serem distribuídos em tubos de ensaio para
determinação da curva padrão.
1
100 µL

2
90 µL

3
80 µL

4
70 µL

5
60 µL

6
50 µL

0 µL

10 µL

20 µL

30 µL

40 µL

50 µL

Reagente de Badford

2,5 µL

2,5 µL

2,5 µL

2,5 µL

2,5 µL

2,5 µL

Volume total

100 µL

100 µL

100 µL

100 µL

100 µL

100 µL

Tubos
Água destilada
BSA

Dosagem de proteínas vegetais
O experimento consiste em quantificar a concentração de proteínas vegetais de folhas e raízes, previamente extraídas. Inicialmente, devem ser separados 4
tubos de ensaio para cada amostra e se procede com a distribuição dos reagentes, de
acordo com a tabela 2. Em seguida, é realizada a leitura da absorbância a 595 nm
em espectrofotômetro, e os valores obtidos anotados.
Tabela 2. Proporção de componentes a serem distribuídos em tubos de ensaio para
quantificação de proteínas de acordo com o Método de Bradford
Controle
Folha
Raiz
100 µL
90 µL
90 µL
Água destilada
Extrato protéico
Reagente de Bradford

0 µL
2,5 µL

10 µL
2,5 µL

10 µL
2,5 µL

Volume total

100 µL

100 µL

100 µL

Considerações finais
Esta prática abrange desde o preparo de reagente fundamental na análise de
proteínas (reagente de Bradford) até o processo de análise dos dados, gerando curva
padrão de BSA e a concentração de cada uma das amostras. Inicialmente, deve-se
propor a separação da turma em grupos proporcionando a comparação dos dados
ao final da aula e posterior discussão. Cada grupo deverá construir tabelas independentes com os valores de absorbância de cada alíquota da curva padrão bem como
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de cada amostra. Em seguida, serão construídos gráficos nos quais será possível
observar a existência de pontos localizados fora da reta que podem ser resultantes
de erros metodológicos no momento da pipetagem. Por fim deve-se calcular a concentração de cada amostra e proceder com a comparação entre os grupos quanto a
diferenças nas amostras de folhas e raízes. Esta diferença se dá pela presença de
interferentes, principalmente em raízes, responsáveis pela redução na concentração
de proteínas neste tipo de amostra vegetal.

Estudo dirigido
Ao final do experimento o aluno terá condições de encaminhar seu estudo dirigido por meio dos seguintes direcionamentos:
1) Qual a função da curva padrão na dosagem de proteínas?
2) Quais as principais vantagens do reagente de Bradford com relação a outros
métodos de quantificação de proteínas totais?
3) Qual a função do “Branco” na construção da curva padrão?
4) Em caso de utilização de plantas recalcitrantes, quais etapas do método de
extração deveriam ser modificadas?

AULA PRÁTICA 45
SEPARAÇÃO DE PROTEÍNAS POR ELETROFORESE
EM GEL SDS-PAGE E COLORAÇÃO COM AZUL DE
COOMASSIE
Introdução
A extração de proteínas resulta em uma mistura complexa que deve ser resolvida
em frações simples de proteínas individuais ou em uma mistura simples de proteínas
para verificação da integridade e/ou identificação.
A separação de proteínas tornou-se possível com o desenvolvimento da
eletroforese em gel de poliacrilamida SDS-PAGE (i.e., dodecil-sulfato de sódioeletroforese em gel de poliacrilamida). LAEMMLI (1970) descreveu essa técnica

212
Livro Inteiro_só falta ISBN.indd 212

12/12/2016 15:05:08

quando a utilizou com a finalidade de determinar a mobilidade das proteínas em gel
submetido à corrente elétrica. O SDS-PAGE consiste em um tipo de eletroforese
em que as amostras são desnaturadas pelo calor na presença de β-mercaptoetanol,
que desnatura pontes dissulfeto, e pelo SDS que atua na separação das cadeias
polipeptídicas isoladas e mantém as proteínas com saturação de cargas elétricas
negativas.
A eletroforese é uma técnica usada para a separação de partículas carregadas, que
ocorre quando as mesmas são dissolvidas ou suspensas em um eletrólito, através do
qual uma corrente elétrica é aplicada. A velocidade de migração de uma proteína
depende da intensidade do campo, da carga líquida da proteína, forma, tamanho,
força iônica, da viscosidade e temperatura do meio.
O gel de poliacrilamida, entre outros componentes, é composto basicamente por
uma combinação de dois polímeros: acrilamida e bis-acrilamida. Com a mistura
desses dois polímeros, obtém-se uma matriz de gel porosa, como uma malha. Os
géis nesta técnica apresentam duas fases de concentração e a de resolução ou de
corrida, permitindo que as amostras protéicas colocadas em cada poço sejam concentradas antes da corrida no gel, aumentando-se assim a resolução das proteínas.
Uma vez separadas pelo tamanho, a posição da banda correspondente a cada proteína é comparada à migração de um padrão de moléculas de tamanho molecular conhecido. Dessa forma, é possível determinar o tamanho molecular das proteínas em
estudo, entre 5 e 250 kDa.
Para visualização das moléculas separadas na forma de bandas eletroforéticas,
são utilizados corantes específicos para proteínas, como o azul de Coomassie.
A solução de descoloração remove o corante que não se ligou a proteínas, deixando
visíveis as bandas proteicas coradas em azul contrastando com o gel transparente.
As etapas de SDS-PAGE e coloração das bandas são de grande importância no
estudo de proteínas vegetais. Uma boa preparação da amostra, ou seja, a extração do
máximo número de proteínas de um dado tecido ou órgão vegetal, e a subsequente
separação e resolução são etapas cruciais para verificação da integridade e para
posterior identificação dessas proteínas.
Objetivos específicos desta prática
Submeter o extrato proteico à eletroforese unidimensional em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE 1D) para separar as proteínas de amostra vegetal;
Revelar as proteínas utilizando a coloração com azul de Coomassie e detectá-las nos géis;
Determinar a massa molecular relativa de proteínas;
Verificar a eficiência da extração de proteínas através da visualização de bandas eletroforéticas íntegras nos géis.
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Materiais utilizados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solução estoque de acrilamida para gel de corrida
Ácido acético glacial
Água destilada
Água Milli-Q®
Etanol 70%
Cuba para eletroforese vertical 10x10cm
Filtro de papel
Isopropanol
Metanol
Papel absorvente
Persulfato de amônio 10%
Solução de coloração (corante azul de CoomassiePhastGel blue G250)
Solução descorante
Solução de fixação
Solução de preservação
Tampão de corrida de eletroforese Tris-Glicina 10x
Tampão de cima 4x
Tampão de baixo 4x
Tetrametiletilenodiamina (TEMED)
Agitador tipo plataforma basculante

Procedimentos
O extrato proteico extraído previamente deve ser aplicado nos poços formados
na parte superior do gel, assim como o padrão de peso molecular. Programar a fonte
de alimentação do sistema aplicando uma voltagem constante de 150 V e 17 mA, e
promover a eletroforese pelo período necessário em que as amostras migrem atinjindo o limite inferior do gel.
Para a visualização das bandas nos géis de poliacrilamida, deve-se proceder a
etapa de coloração das proteínas. Inicialmente, remover os géis das placas após a
eletroforese e, em seguida, colocá-los em recipientes de plástico ou vidro. Colocar
em solução de fixação por 30 minutos e, em seguida, adicionar solução corante com
azul de Coomassie até cobrir completamente o gel e deixar corando por 16 h. Após
coloração, retirar a solução anterior e descorar por agitação com solução descorante,
até que apareçam as bandas. Armazenar o gel em solução de preservação.
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Considerações finais
Após a realização das práticas de SDS-PAGE 1D e coloração em azul de
Coomassie, espera-se que cada aluno seja capaz de desenvolver as técnicas de eletroforese em gel de poliacrilamida, bem como entender como as proteínas migram
sob influência de um campo elétrico. Após a corrida do gel SDS-PAGE 1D, deve-se
estimar a massa molecular das diferentes bandas obtidas nos diferentes tecidos vegetais. Para isso, o aluno deve comparar os padrões de bandas das diferentes amostras
de proteínas com os padrões do marcador molecular com massa conhecida, bem
como, verificar a integridade das proteínas vegetais dos diferentes tecidos vegetais
e comparar o padrão de bandas eletroforéticas obtidas em cada amostra vegetal,
observando as diferenças dos perfis de bandas entre as amostras. Comparando-se
os padrões das bandas nas diferentes amostras, pode-se observar também quais
amostras apresentaram um maior número de bandas e, destas, quais se apresentaram
comuns ou exclusivas.

Estudo dirigido
Ao final do experimento o aluno terá condições de encaminhar seu estudo dirigido por meio dos seguintes direcionamentos:
1) Na técnica de SDS-PAGE, que característica define a separação das
proteínas e de que depende a migração das proteínas no gel após a realização da
eletroforese?
2) Como detectar e visualizar as proteínas após a Eletroforese SDS-PAGE
1D?
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AULA PRÁTICA 46
SDS-PAGE PARA CARACTERIZAÇÃO DAS ISOFORMAS
DE SUPERÓXIDO DISMUTASE E CATALASE
Introdução
Quando uma planta é exposta a condições adversas como seca, salinidade,
alta temperatura ou patógenos, ocorrem alterações na homeostase celular e na
produção de espécies reativas de oxigênio (i.e., ERO, ou ROS, do inglês reactive
oxygen species). Quando o acúmulo de ERO se torna maior do que a capacidade
antioxidante da célula, ocorre o estresse oxidativo. Esse evento pode ser definido
como o desequilíbrio, em qualquer compartimento celular, entre os níveis endógenos
de compostos antioxidantes e oxidantes (MØller, 2001). Para evitar os efeitos
prejudiciais das ERO à célula, as plantas desenvolveram ao longo da evolução
mecanismos de proteção para manter a homeostase redox celular, por exemplo,
através de enzimas do sistema antioxidante que removem ou neutralizam essas
moléculas. As enzimas do sistema antioxidante são bastante sensíveis às condições
de estresse e servem, inclusive, como sinalizadoras. Destacam-se entre elas a
superóxido dismutase (SOD) e a catalase (CAT), que compreendem a primeira linha
de defesa contra ERO nas células.
A SOD faz parte de um grupo de metaloproteínas que catalisam a formação
de H2O2 a partir do radical superóxido (O2−•). A SOD (EC 1.15.1.1) é a enzima
do sistema antioxidante cuja atividade controla a concentração de O 2−•,
desempenhando, portanto, papel central no mecanismo de defesa ao prevenir a
formação do radical OH-. Três classes de SOD foram encontradas em plantas e
classificadas de acordo com seu co-fator metálico: Mn, Cu/Zn ou Fe. As Mn-SODs
estão localizadas nas mitocôndrias e peroxissomos, mas também foram encontradas
nos cloroplastos de algumas plantas. As Fe-SODs são encontradas em um número
limitado de espécies vegetais e estão localizadas nos cloroplastos. Já as Cu/ZnSODs são as mais abundantes em folhas verdes e são encontradas no citosol,
cloroplastos e peroxissomos.
A CAT, por sua vez, é uma enzima que catalisa a conversão do H2O2 em água
e O2. Esta enzima possui baixa afinidade pelo H2O2, requerendo a ligação de duas
moléculas dessa ERO para que a reação ocorra. Portanto, durante o estresse, a CAT
é provavelmente responsável pela remoção do excesso de ERO, além de proteger a
SOD da inativação por altos níveis de H2O2.
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Considerando a importância dos mecanismos antioxidantes de plantas realizados por enzimas frente aos diferentes tipos de estresse, o isolamento e análise
destas proteínas permite estudos para sua identificação e regulação na fisiologia de
espécies vegetais, para proteção contra danos oxidativos induzidos por fatores de
estresse.
Objetivos específicos desta prática
Elaborar mini-gel através do sistema de eletroforese em gel não desnaturante;
Identificar isoformas das enzimas superóxido dismutase e catalase por
eletroforese.
Materiais utilizados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Almofariz e pistilo de porcelana
Béquer de 25 mL
Bastão de vidro
Proveta de 50 mL
Tubos plástico do tipo eppendorf com capacidade para 1,5 mL
Caneta para identificação
Agitador de tuvos do tipo Vortex
Pipetas e ponteiras com capacidade para 1mL, 200 µL e 10 µL
Gel de poliacrilamida 12% sem SDS (Prática 45)
Papel alumínio
Ácido acético glacial
Água destilada
Água Milli-Q®
Cuba para eletroforese vertical 10x10cm
Filtro de papel
Isopropanol
Metanol
Persulfato de amônio 10%
Nitrobluetetrazólio (NBT)
Solução de preservação (ácido acético 7%)
Tetrametiletilenodiamina (TEMED)
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Para identificação das isoformas ativas de SOD determinada em gel não desnaturante (PAGE), deve-se inicialmente ser confeccionado um gel de eletroforese (12%),
sem a adição de SDS ao tampão inferior e superior. Deve-se aplicar 10 μL do padrão
de SOD e 20 μg de proteína dos extratos do material vegetal. Após a separação das
proteínas por eletroforese, o gel pode ser lavado rapidamente em água deionizada
e incubado no escuro, a temperatura ambiente, em solução reveladora contendo 50
mM de tampão fosfato de potássio pH 7,8, 1 mM EDTA, 0,05 mM riboflavina, 0,1
mM nitrobluetetrazólio (NBT) e 0,3 % de TEMED. Ao final de 30 minutos, o gel
deve ser lavado em água deionizada e exposto à luz até o aparecimento das bandas
para que ocorra a foto-oxidação. Após essa etapa, a reação deve ser interrompida
mergulhando-se o gel em solução de ácido acético (7%) por 15 minutos.
A caracterização das isoformas de SOD deve ser realizada em novo gel, com uma
única canaleta além da canaleta para o padrão, deve-se aplicar 100 μg de extrato
protéico e 10 μL do padrão da SOD. Ao final da eletroforese, o gel deve ser dividido verticalmente em três partes iguais, as quais serão distribuídas em diferentes
soluções: a primeira parte deve ser mantida a 4ºC em tampão fosfato de potássio 100
mM, pH 7,8; a segunda parte deve ser imersa em tampão fosfato de potássio 100
mM, pH 7,8 contendo 2 mM de KCN e 1,27 mM de EDTA; Por fim, a terceira parte
mantida em tampão fosfato de potássio 100 mM, pH 7,8 contendo 5 mM de H2O2 e
1,27 mM de EDTA. Todos os passos descritos devem ser realizados no escuro, ou
seja, os recipientes contendo as soluções devem ser envolvidos com papel alumínio.
Após 20 minutos, os géis devem ser submetidos à revelação com NBT e riboflavina
(solução reveladora).
Ao final da revelação, os géis devem ser documentados e deve-se realizar a
análise da presença ou ausência de bandas no controle, e nos tratamentos com KCN
e H2O2. As isoformas são então classificadas como Mn-SOD, Fe-SOD ou Cu/ZnSOD, de acordo com características específicas: (i) Mn-SOD é resistente a ambos
os inibidores KCN e H2O2; (ii) Fe-SOD é resistente ao KCN e inibida por H2O2; e
(iii) Cu/Zn-SOD é inibida por ambas as substâncias.
Análise da CAT em PAGE
A eletroforese em PAGE não desnaturante deve ser realizada nas mesmas
condições descritas acima para SOD. Para cada gel, deve-se aplicar amostras de padrão de CAT de fígado bovino – Sigma® (2 unidades) e 20 µg de proteínas da amostra que será analisada. A revelação deve ser realizada após a lavagem do gel por 45
minutos em água deionizada (3x15min) e a incubação do mesmo por 10 minutos
em 0,003% de H2O2, à temperatura ambiente, com agitação suave e constante. Após
esse período o gel deve ser rapidamente lavado em água deionizada e colocado por
10 minutos em solução de FeCl3 1% e K3Fe(CN)6 1%, sempre com agitação suave.
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Considerações finais
A atividade da SOD determinada pelo método em PAGE promove a foto-oxidação do gel, propiciando a formação de coloração púrpura, enquanto as bandas correspondentes à atividade de SOD não sofrem reação, promovendo revelação negativa. Essa análise pode revelar diferenças significativas no perfil de isoformas ativas
de SOD, bem como a localização da enzima. De maneira semelhante, isoformas da
CAT também podem ser comparadas a partir de diferentes extratos, sendo possível
observar aumento ou queda no padrão de resposta da atividade total. A comparação
entre materiais biológicos em função da intensidade das bandas, embora em caráter
subjetivo, pode ser claramente visível e essa diferença pode estar relacionada à
atividade da enzima em função do tratamento, variedade ou condição ambiental.
Em geral, é interessante a observação conjunta do comportamento das enzimas
antioxidantes, uma vez que a atividade da SOD pode estar associada à atividade da
CAT, pois o produto da ação da SOD, considerada responsável pela dismutação de
superóxido, é o peróxido de hidrogênio, que pode ser eliminado pela ação da CAT.

Estudo dirigido
Ao final do experimento o aluno terá condições de encaminhar seu estudo dirigido por meio dos seguintes direcionamentos:
1) Explique a diferença entre gel não desnaturante (eletroforese nativa) e
eletroforese em condições desnaturantes (mais conhecida por SDS-PAGE).
2) Explique a importância das enzimas antioxidativas para o sistema de defesa
das plantas frente ao estresse oxidativo.
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e pós-colheita
10 Colheita
de frutos e hortaliças
Capítulo

Maria Neudes Sousa de Oliveira
Elaine Cristina Cabrini
Mário Kiichiro Tanaka
No Brasil, estima-se que da colheita até a chegada do produto na mesa do consumidor ocorrem perdas, qualitativas e quantitativas, de até 40% das frutas e hortaliças produzidas. A conservação pós-colheita de frutas, flores e hortaliças, para
a comercialização em um período de tempo maior ou em época de menor oferta,
garante maior rentabilidade ao produtor. Esses produtos, por serem materiais vivos,
apresentam atividade metabólica mesmo após colhidos. As técnicas de conservação
pós-colheita, que compreendem as operações que são realizadas após os produtos
serem destacados da planta até serem consumidos, visam basicamente reduzir ou
minimizar a atividade metabólica, principalmente a respiração, a biossíntese de etileno e a transpiração, a fim de aumentar a vida útil pós-colheita.
As práticas desse capítulo permitem ao aluno compreender os processos
metabólicos envolvidos na colheita e na pós-colheita, revisar alguns conceitos relacionados a essas etapas, e conhecer tecnologias de conservação que são utilizadas
para a redução de perdas pós-colheita de flores, frutas e hortaliças. Será possível
perceber como do ponto de colheita de frutos influencia na qualidade e no rendimento na indústria de processamento, bem como critérios utilizados para a sua
determinação. Será abordada a respiração em frutos climatéricos e não climatéricos
e algumas tecnologias (procedimentos e/ou produtos químicos) que são utilizadas
e, por influenciarem o metabolismo do etileno ou respiratório, contribuem para a
conservação, evitando/minimizando as perdas pós-colheita.
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AULA PRÁTICA 47
DETERMINAÇÃO DO TEOR DE SÓLIDOS SOLÚVEIS
EM PRODUTOS VEGETAIS
Introdução
O teor de sólidos solúveis (medido em graus Brix) representa o conteúdo de
açúcares (principalmente glicose, frutose e sacarose), ácidos orgânicos e outros
constituintes menores, apresentando uma relação direta com o grau de doçura do
produto, seja ele vegetal ou animal. Em frutos, o teor de sólidos solúveis é uma
característica muito utilizada para identificação o ponto de colheita. Na videira, a
leitura de ºBrix do suco extraído da baga indica o ponto de colheita, tendo-se um
valor de referência da uva madura para cada cultivar (MADELE E MIELLI 2003).
Nos frutos de laranja, quanto maior o ºBrix, menor é a quantidade de caixas de laranja para produzir uma tonelada de suco dentro do padrão de diluição estabelecido
para cada variedade (AULER et al. 2009). Em tomate, quanto maior o ºBrix, maior
será o rendimento e menor o gasto de energia no processo de concentração da polpa
(RAUPP et al. 2009). O mesmo acontece em cana-de-açúcar, na qual a demora no
processamento após o corte pode resultar na redução nos valores de sólidos solúveis
em função de perdas significativas de sacarose, contribuindo para um baixo rendimento na indústria sucroalcoleira (BORGES et al. 2005).
Como o teor de sólidos solúveis interfere no ponto de colheita de frutos e no
rendimento de produtos vegetais e/ou animais durante o processamento industrial
é importante saber como avaliá-lo e os processos metabólicos envolvidos, para entender e manipular suas aplicações.
Objetivos específicos desta prática
Avaliar o teor de sólidos solúveis em frutos de uva, tomate, laranja e manga,
e comparar os valores com os obtidos nos mesmos materiais, mas após o processamento industrial;
Entender a relação entre sólidos solúveis, ponto de maturação fisiológica,
ponto de colheita, qualidade pós-colheita e rendimento no processamento industrial;
Revisar conceitos relacionados ao conteúdo.
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Materiais utilizados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 bagas de uva;
1 fruto de laranja (pode-se utilizar diferentes variedades ou cultivares)
1 fruto de manga (pode-se utilizar diferentes variedades ou cultivares)
100 mL de suco de uva, manga e laranja industrializado
1 fruto de tomate (pode-se utilizar diferentes variedades ou cultivares)
1 porção de polpa de tomate, obtida em supermercado
1 peneira de plástico
Béqueres de vidro
Pipetas Pasteur
1 mixer ou liquidificador
1 refratômetro

Procedimentos
Todos os materiais avaliados devem estar na forma líquida. Desse modo, devese obter entre 5 e 10 mL de suco de cada espécie ou variedade/cultivar de fruto. Se
necessário, pode-se utilizar um mixer ou um liquidificador, e filtrar o suco numa
peneira.
De posse de todos os materiais líquidos, de cada um, coletar uma porção com pipeta Pasteur e colocar uma ou duas gotas sobre o prisma do refratômetro localizado
em uma das extremidades do aparelho. Ajustar o foco e efetuar a leitura, observando
no visor do aparelho localizado na extremidade oposta à do prisma. A leitura é dada
diretamente em °Brix.
Repetir o mesmo procedimento para cada material avaliado. Anotar os valores
da leitura do refratômetro na Tabela 1 e analisá-los concomitantemente à resolução
do estudo dirigido.
Tabela 1. Produtos vegetais e seus respectivos valores de sólidos solúveis, em
ºBRIX.
Produto

Leitura do refratômetro (ºBRIX)
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Considerações finais
Espera-se que após a execução desta prática o estudante tenha claro o entendimento do conceito de sólidos solúveis, bem como a forma e os procedimentos utilizados para a sua avaliação. Deve ter clara também a aplicação dos conhecimentos
sobre esse parâmetro em diferentes contextos: na colheita, qualidade pós-colheita e
processamento. No primeiro contexto referente à colheita, o aluno deve entender a
importância dos sólidos solúveis como um parâmetro muito utilizado para determinar o ponto de colheita de determinadas espécies de frutos. Num segundo contexto,
deve entender suas implicações na qualidade pós-colheita, quando alterações nos
valores podem interferir na qualidade (i.e., grau de doçura) e no rendimento (i.e.,
concentração dos sólidos) do produto final. Por fim, também suas implicações no
processamento industrial de materiais vegetais; deve ter clara a relação entre os
valores encontrados e o rendimento na indústria de processamento de alimentos,
uma vez que maiores valores encontrados implicam em maiores rendimentos e
economias.

Estudo dirigido
Ao final do experimento o aluno terá condições de encaminhar seu estudo dirigido por meio dos seguintes direcionamentos:
1) O que representa o teor de sólidos solúveis e como é avaliado na prática?
2) Comente, comparativamente, os valores de ºBRIX observados nos sucos
“in natura” e nos sucos processados das mesmas espécies e responda no que difere
os demais frutos do caso do tomate, quando compara o material “in natura” com o
processado.
3) Qual a importância do teor de sólidos solúveis na indústria de alimentos
processados?
4) Qual a relação entre ponto de maturação fisiológica, ponto de colheita e teor
de sólidos solúveis em frutos?
5) Sabendo-se que a sacarose é um dos açúcares que fazem parte dos sólidos
solúveis e representa um substrato respiratório, na prática, o que pode ser esperado
no ºBRIX da cana-de-açúcar caso haja demora no seu processamento após a
colheita?
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AULA PRÁTICA 48
PÓS-COLHEITA DE FRUTOS CLIMATÉRICOS E NÃO
CLIMATÉRICOS
Introdução
A respiração é o principal processo fisiológico envolvido na pós-colheita de
frutos (CALBO 2007). No início do desenvolvimento a taxa respiratória do fruto é
máxima e reduz à medida que ele desenvolve. Frutos como uva, laranja, que apresentam esse padrão respiratório, são chamados “não climatéricos”, e são colhidos
no ponto de consumo. No entanto, em alguns frutos, no final do desenvolvimento
ocorre um aumento na taxa respiratória, ou seja, na produção de CO2 (climatérico),
associado a um aumento na síntese de etileno; estes frutos são denominados de frutos climatéricos. O tomate, a banana, a manga e o mamão são frutos climatéricos, os
quais continuam o processo de amadurecimento mesmo após colhidos.
A vida útil de um fruto climatérico corresponde ao número de dias entre a
colheita e o pico respiratório (o climatério). Conhecendo-se fatores que interferem
na respiração e no metabolismo do etileno pode-se controlar a maturação e a
vida útil dos frutos climatéricos. Fatores que inibem ou diminuem a respiração
ou a produção/ação do etileno retardam o climatério e, por consequência, o
amadurecimento do fruto, aumentando sua vida útil. Na prática, o amadurecimento
de frutos climatéricos pode ser antecipado com a aplicação de etileno ou de produtos
químicos que liberam o etileno no meio, ou pode ser retardado com produtos ou
processos que inibem a síntese ou a ação do etileno ou que retiram o etileno do meio
(NASSER 2015).
O CO2 na presença de água forma ácido carbônico. Portanto, num sistema
fechado, o CO2 liberado pela respiração do fruto acidifica a fase aquosa, já que se
estabelece um equilíbrio, segundo a equação:

CO2 + H2O

H2CO3

H+ +HCO3-

Se a fase aquosa contiver um indicador de pH, as variações na quantidade de CO2
liberado podem ser percebidas pelas mudanças de coloração.
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Nesse método, os frutos são colocados em meio hermético e durante sua respiração, o CO2 liberado entra em contato com a solução indicadora, que após algum
tempo tem sua cor alterada. O azul de bromotimol é o indicador utilizado, e adquire
coloração azul em meio básico, verde em meio neutro e amarelo em meio ácido.
Portanto, é possível avaliar qualitativamente a respiração e o efeito de fatores que
interferem na respiração, analisando o tempo necessário para a alteração na cor do
azul de bromotimol em cada condição.
Objetivos específicos desta prática
Comparar, qualitativamente, a atividade respiratória em frutos climatéricos e
em frutos não climatéricos submetidos a diferentes temperaturas;
Correlacionar a respiração com a vida útil pós-colheita de frutos climatéricos
e não climatéricos;
Revisar conceitos relacionados ao conteúdo.
Materiais utilizados
• Frutos climatéricos como banana e tomate ou abacate (todos no estágio de
maturação “de vez”)
• Frutos não climatéricos como laranja e uva
• HCl 0,1 M
• NaOH 0,1 M
• Solução de azul de bromotimol 0,01 g.L-1
• Água mineral com gás
• Recipientes que possam ser hermeticamente fechados (ex: dessecadores de
vidro ou vidros grandes com tampas e transparentes com tampa, com
capacidade para comportar os frutos)
• Tubos de ensaio pequenos
• Vidros pequenos (3cm x 1cm) e transparentes
• Micropipetas e ponteiras
• Fita crepe
• Geladeira ou câmara fria
Procedimentos
Disponibilize quatro recipientes (dessecadores ou vidros grandes) e os identifique com as seguintes etiquetas:
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-Recipiente 1: frutos climatéricos + temperatura ambiente;
-Recipiente 2: frutos climatéricos + temperatura geladeira ou câmara fria;
-Recipiente 3: frutos não climatéricos + temperatura ambiente;
-Recipiente 4: frutos não climatéricos + temperatura geladeira ou câmara fria.
Colocar um tomate e uma banana nos dois recipientes de frutos climatéricos,
e uma laranja e um cacho de uva nos dois recipientes de frutos não climatéricos.
Colocar 1 mL do azul de bromotimol em vidrinhos pequenos e acondicionar no
fundo de cada recipiente com um fita crepe, de modo a mantê-los fixos. Fechar os
recipientes e anotar a hora na tampa dos recipientes em uma etiqueta. Acondicionar
um recipiente de cada grupo (climatérico e não climatérico) em geladeira e outro em
temperatura ambiente. Aguarde pelo menos 12 horas, observe e anote as mudanças
de cor do indicador, adotando um sistema de convenção para as variações de cores
da solução indicadora. Anote os resultados na tabela de resultados.
Após isso, execute os seguintes procedimentos utilizando o indicador azul de
bromotimol:
Teste 1
No tubo de ensaio 1, contendo 1 a 2 mL do indicador, acrescente uma gota de
HCl 0,1 M e observe o que ocorre. Anote a mudança e explique o resultado.
Teste 2
No mesmo tubo de ensaio, adicione NaOH 0,1 M, gota a gota, até que haja nova
mudança de cor. Anote a mudança e explique o resultado.
Teste 3
Em outro tubo de ensaio contendo a mesma quantidade do indicador acrescente
algumas gotas de água contendo gás carbônico. Anote a mudança e explique o resultado.
Na sequência anote todos os dados da Tabela 2.
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Tabela 2. Tabela para preechimento dos valores encontrados
Tratamento
Teste 1
Teste 2
Teste 3
Recipiente 1
Recipiente 2
Recipiente 3

Alteração de cor

Tempo necessário

Explicação

Recipiente 4
* Indicar com seta cor inicial e final. Ex.: azul

amarelo

Analisar e discutir os resultados concomitantemente à resolução do estudo dirigido referente ao assunto.
Considerações finais
Analisou-se o tempo necessário para a alteração de cor de uma solução indicadora (azul de bromotimol) resultante da alteração no pH do meio promovida pelo CO2
liberado da respiração dos frutos. Com este experimento, espera-se que o estudante
entenda que a mudança de cor mais rápida no tratamento contendo frutos climatéricos se deve ao fato desses frutos, por apresentarem um pico na atividade respiratória
no final do seu desenvolvimento, ou seja, quando estão amadurecendo, apresentam
taxa respiratória maior que a dos frutos não climatéricos. E que a alteração de cor
mais rápida nos frutos mantidos em temperatura ambiente se deve ao fato de a taxa
respiratória ser maior nessa temperatura que em frutos mantidos em temperatura de
geladeira ou câmara fria.
Deve-se perceber também que o método de avaliação da atividade respiratória é
qualitativo (e não quantitativo) porque não se conhece o valor da taxa respiratória
dos frutos em nenhum dos tratamentos, mas somente que a respiração é maior ou
menor em uma dada condição, em relação à outra, o que foi observado por meio do
tempo necessário para a alteração na cor da solução indicadora.
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Estudo dirigido
Ao final do experimento o aluno terá condições de encaminhar seu estudo dirigido por meio dos seguintes direcionamentos:
1) Diferencie frutos climatéricos de frutos não climatéricos.
2) Informe qual a importância, na prática, de se conhecer o climatério de um
fruto.
3) Qual o intervalo do desenvolvimento do fruto é considerado quando se
deseja saber qual é o seu climatério?
4) Discorra sobre os resultados da prática, deixando clara a diferença entre
o tempo que foi necessário para a alteração da cor da substância indicadora nos
recipientes contendo:
a) frutos climatéricos, em relação aos não climatéricos;
b) frutos mantidos na temperatura ambiente, em relação aos mantidos na geladeira.
5) Qual o papel das baixas temperaturas na vida útil pós-colheita de frutos?

AULA PRÁTICA 49
EFEITO DA ATMOSFERA MODIFICADA E DO
PROCESSAMENTO MÍNIMO NA CONSERVAÇÃO DE
HORTALIÇAS
Introdução
Os alimentos minimamente processados (AMP) são aqueles que, após colhidos,
são submetidos a operações de limpeza, lavagem, seleção, descascamento, corte e
embalagem, e normalmente comercializados em bandejas de isopor envoltas em
filmes plásticos. Os danos mecânicos causados pelo processamento mínimo promovem aumento de processos metabólicos como a atividade respiratória e a produção de etileno, levando à perda na qualidade e redução na vida útil, em relação
ao mesmo produto não processado. Dentre as técnicas frequentemente utilizadas
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para prolongar a vida útil dos AMP está a atmosfera modificada (AM), associada
ou não, à atmosfera refrigerada, que visam minimizar a intensidade dos processos
metabólicos por meio da utilização de condições que permitam reduzir o metabolismo normal, evitando a rápida deterioração. A modificação da atmosfera ao redor do
AMP com o uso de filmes plásticos proporciona uma microatmosfera no interior do
plástico, com umidade relativa e concentração de CO2 maiores e concentração de O2
menor que as do meio externo. Enquanto o aumento na umidade relativa diminui a
taxa de transpiração e, consequentemente, a perda de água, a elevação nas concentrações de CO2 e a redução na de O2 diminuem os efeitos do etileno, e a refrigeração
reduz a atividade respiratória, aumentando a vida útil do AMP. A expressão “atmosfera modificada” refere-se ao fato da técnica promover alteração na concentração
dos gases CO2 e O2 no interior da embalagem (em relação à da atmosfera externa),
sem que sejam conhecidos seus valores.
O segmento dos AMP é crescente no Brasil, principalmente pela praticidade,
muito desejada pelo consumidor. Em função disso, é importante para o estudante
de graduação conhecer os processos metabólicos influenciados pelo processamento
mínimo de hortaliças ou frutos, bem como as tecnologias usadas para a conservação
dos AMP.
Objetivos específicos desta prática
Avaliar o efeito da atmosfera modificada, associada ou não à refrigeração, na
conservação de hortaliça minimamente processada;
Relacionar as tecnologias associadas à conservação de alimentos minimamente processados com o metabolismo pós-colheita desses materiais;
Compreender o uso de tecnologias associadas à conservação de alimentos
minimamente processados no contexto mercadológico do consumo desses alimentos no Brasil.
Revisar conceitos relacionados ao conteúdo.
Materiais utilizados
• Folhas de couve
• Bandejas retangulares de isopor de 18 cm de largura por 22 cm de
comprimento
• Filme de PVC, de 12 a 15 μm de espessura
• Sacos plásticos comuns utilizados para armazenamento de alimento em
geladeira
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•
•
•
•
•
•
•

Pincel identificador
Etiquetas de identificação
Hipoclorito de sódio 2%
Água destilada
Balança
Centrífuga
Câmara fria ou geladeira

Procedimentos
Lavar as folhas de couve em água corrente logo após a colheita, de modo que
não fique matéria orgânica decorrente da sujeira que vem do campo. Dividir em
dois lotes: um para o processamento mínimo (folhas serão picadas) e outro para
permanecer intactas (folhas permanecerão inteiras). Caso não seja possível o
processamento logo após a colheita, colocar as folhas em bandejas com o pecíolo
imerso em água e armazená-las por 4 a 8 horas em geladeira a 6ºC até o seu
processamento.
Para o processamento mínimo do lote a ser processado, retirar as nervuras das
folhas e cortar em fatias de 1 a 3 mm de espessura. Imergir o material dos dois
lotes (folhas inteiras e picadas) em água resfriada a 5ºC com gelo, contendo 200
mg/L de cloro ativo, por 10 minutos. A seguir, enxaguar em água resfriada, a 5ºC,
para retirada do excesso do cloro. Secar as folhas inteiras e centrifugar a couve
minimamente processada por 10 minutos, utilizando-se uma centrífuga doméstica
de pequeno porte, com velocidade constante equivalente a 800 x g. Separar duas
porções de aproximadamente 100 g das folhas de couve minimamente processadas
e uma porção de umas três folhas inteiras. O número de folhas inteiras deve ser suficiente para que o peso seja próximo dos 100 g. Submeter as porções às seguintes
condições:
1) Em saco plástico comum: três folhas inteiras, que servirá de referência;
2) Em saco plástico comum: três folhas picadas;
3) Bandeja de isopor 1: três folhas inteiras envoltas com filme plástico;
4) Bandeja de isopor 2: três folhas picadas e envoltas com filme plástico.
Realizar a pesagem do material e armazenar em geladeira por sete dias. Após
sete dias, avaliar quanto aos aspectos visuais como coloração e hidratação, e realizar
a pesagem para avaliação da desidratação.
Analisar, e discutir os resultados concomitantemente à resolução das questões
referentes do estudo dirigido.
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Considerações finais
Espera-se que, após a execução da prática, o estudante entenda o significado de
alimentos minimamente processados, atmosfera modificada, enquanto processo e
tecnologia utilizados na conservação pós-colheita de frutos e hortaliças, bem como
perceba suas interrelações e aspectos metabólicos e fisiológicos relacionados com
a deterioração na pós-colheita e decorrentes do processamento mínimo. Que também perceba a importância do uso dessas tecnologias no contexto mercadológico
da relação produção/consumo de alimentos minimamente processados, numa
abrangência tanto espacial quanto temporal.

Estudo dirigido
Ao final do experimento o aluno terá condições de encaminhar seu estudo dirigido por meio dos seguintes direcionamentos:
1) Conceitue as expressões “processamento mínimo” e “atmosfera
modificada” e apresente uma relação entre ambas.
2) De posse dos resultados dos efeitos da atmosfera modificada, processamento
mínimo sobre a hortaliça utilizada na prática, discorrer como cada uma dessas
técnicas influencia a vida útil pós-colheita de alimentos minimamente processados.
3) Na prática, como pode ser efetivada a modificação da atmosfera para a
conservação de uma couve comercializada já picada?
4) Quais os efeitos do processamento mínimo na vida útil pós-colheita de
uma hortaliça?
5) Por que a alteração na atmosfera aumenta a vida útil de um alimento
minimamente processado?
6) Por que o processamento mínimo diminui a vida útil de um alimento, em
relação ao mesmo alimento não processado?
7) Qual a relação entre etileno, CO2, O2 e atmosfera modificada?
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