
           

     Fotossíntese em Discos de Folhas 

                                                                                                           

Introdução                                                                                                                
Fotossíntese é um processo no qual as plantas convertem energia do sol (luz) em energia química utilizável 

(carbohidratos).  

Reação Geral:             6CO2 + 6H2O                         C6H12O6 + 6CO2 

Discos de folhas normalmente flutuam. Quando os espaços aerados no mesófilo esponjoso da folha são 

preenchidos com uma solução de bicarbonato de sódio, os discos de folha afundam. A solução de 

preenchimento possui um pouco de bicarbonato de sódio. Os íons do bicarbonato servem como fonte de 

carbono para a fotossíntese. Ao passo que a fotossíntese procede, oxigênio é liberado no interior da folha, 

afetando a flutuabilidade da folha e fazendo com que os discos subam. 

 

Objetivos 

-Descrever os reagentes e produtos da fotossíntese e a fonte desses reagentes no ambiente 

-Inferir sobre os efeitos de variáveis ambientais na taxa de fotossíntese 

Materiais 

-Solução de bicarbonato de sódio 

-Detergente líquido 

-Conta-gotas 

-Seringa de plástico (20ml-65ml) – sem agulha! 

-Folhas de espinafre 

-Canudos largos 

-1 copo de Béquer de 500ml ou um copo plástico 

grande 

-2 copos plásticos trnasparentes pequenos 

-Cronômetro 



-Fonte de Luz 

 

Segurança: Use óculos de proteção 

Procedimento 

1.Usando um canudo de plástico, corte 20 discos de folhas jovens. Tente evitar os caules. 

2.Prepare solução de bicarbonato de sódio (NaHCO3) a 0,2%  no Béquer grande adicionando 

aproximadamente 1,5g de bicarbonato de sódio (1/8 de uma colher de chá) a 300ml de água. Misture até 

dissolver. Use um conta-gotas para adicionar aproximadamente 2 gotas de detergente líquido à solução. 

*O detergente molha a superfície hidrofóbica da folha permitindo que a solução entre na folha. 

3.Retire o pistão de uma seringa grande (sem agulha). Coloque 20 discos de folha dentro da 

seringa, próximos da ponta. Coloque o pistão de volta na seringa, cuidando para não danificar 

os discos. Foto A 

4.Insira a ponta da seringa na solução de bicarbonato e detergente e puxe 15-20ml para dentro 

da seringa. Os discos devem estar flutuando na solução. (se sua seringa é menor do que 60ml, 

encha 1/3 da sua capacidade) 

5.Com a ponta da seringa para cima, empurre o pistão para retirar enventuais bolhas de ar, mas pare antes 

de derramar a solução. 

6.Tape a ponta da seringa com o dedo indicador da mão esquerda. Puxe o pistão criando um vácuo parcial. 

Se estiver bem fechado, você sentirá certa dificuldade em puxar o pistão e verá bolhas se formando 

próximas dos discos de folhas. Segure durante 10 segundos. Foto B 

7.Ao mesmo tempo, solte o pistão e tire o dedo da ponta da seringa. Alguns dos discos 

de folhas devem começar a afundar. Sacuda levemente a seringa para tirar eventuais 

bolhas. 

8.Repita os passos 6 e 7 até todos os discos afundarem. Porém não faça esses passos 

uitas vezes! Você co seguiu ue as folhas afu de , e tão ão epita o p ocesso só 
p a te  ce teza , isso pode danificar os discos. 

9.Remova o pistão da seringa e coloque metade da solução em cada um dos dois copos 

plásticos. Você deve ter 10 discos de folhas em cada um dos copos. Certifique-se de que eles afundaram.  

10.Tape um dos copos de forma a bloquear a luz (colocando dentro de um armário, por exemplo). Coloque 

o outro copo embaixo da fonte de luz (a uns 20cm de distância da lâmpada). Comece a cronometrar o 

experimento assim que acender a luz. Anote as observações na tabela de resultados. 

11.Perceba o que ocorre com os discos conforme a fotossíntese acontece. Continue o experimento por 

15min. Após cada checagem de tempo, dê leve batidas no copo para ter certeza de que nenhum disco 

g udou  as pa edes do copo.  

Nota: Cheque o copo coberto da luz rapidamente para evitar exposição à claridade. 



Resultados                                      

Tabela de Dados: Número de discos flutuando 

Tempo  (min) Número de Discos flutuando (na luz) Número de discos flutuando (no escuro) 
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Análise 

1.Faça um gráfico para os resultados na luz e outro para os resultados no escuro. 

2.Qual a variável do experimento? 

3.Por que você adicionou detergente na solução? 

4.Explique porque foi importante manter um copo no escuro. 

5.Alguma folha flutuou no copo no escuro? Se sim, o que pode explicar esse acontecimento? 

6.Qual o efeito da falta de luz na fotossíntese? 
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