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Folhas: Coletores Naturais de Luz Solar 

Introdução 

Folhas são os órgãos da planta que capturam a energia solar para fazer açúcar. É durante a fotossíntese 

que os pigmentos das folhas, primariamente dois tipos de clorofila, capturam a energia solar e convertem-

na em energia química das moléculas de açúcar.  Geralmente, o processo  da fotossíntese usa luz  para 

combinar  dióxido de carbono com água para produzir açúcar e liberar oxigênio.  Parte da energia 

produzida é armazenada como moléculas de glicose e liberada mais tarde durante a respiração. 

O desenho abaixo mostra como uma planta usa glicose. Parte da glicose libera energia que é usada por 

vários processos vitais. Glicose extra pode ser combinada para formar  grandes moléculas de amido e 

serem amazenadas nas raízes. Essas moléculas são quebradas em açúcar e usadas quando a planta precisa 

de mais energia do que a disponível no momento. 

 

Problema: Como as folhas curtas e largas (longas, estreitas, de tamanhos e formas diferentes) atingem os 

requerimentos de energia de uma grande árvore? 

Materiais 

5 folhas de árvores diferentes 

Papel milimetrado 

Lápis 

Calculadora 

Guias para identificação das espécies 

Procedimento 

1.Pegue as cinco folhas de diferentes árvores e posicione-as sobre um papel milimetrado. Faça o contorno 

das folhas com o lápis. 



2.Identifique cada folha e escreva a espécie na borda da folha. Anote na tabela. 

3.Usando um lápis,  marque um X  em cada quadrado do papel que  o desenho da folha cobre (Ver figura). 

Anote na tabela (se a folha cobrir meios quadrados, use decimais). 

 

4.Repita esse processo para todas as folhas. 

Resultados 

Tabela 1 

Tipo de folha Número de quadrados cobertos  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Análise 

1.Faça uma lista das folhas que possuem a) a maior área de superfície e b) a menor área de superfície. 

2.Todas as folhas que você contornou são de árvores grandes. Não parece que uma árvore com folhas 

pequenas possua área de superfície de folhas suficiente para capturar a quantidade de energia necessária 

para a planta. Descreva pelo menos duas adaptações de folhas que  essas árvores desenvolveram para 

capturar energia. 

3.Muitas plantas crescendo nos níveis mais baixos de uma floresta tropical densa possuem folhas muito 

largas, já as plantas de desertos geralmente possuem folhas pequenas. Descreva como a água e a 

disponibilidade de luz solar influenciaram a evolução do tamanho das folhas nessas duas regiões. 

4.Explique como um painel de energia solar se parece com uma folha vegetal. Na sua resposta, inclua:  a 

importância da luz solar para seu funcionamento; as conversões de energia básicas que ocorrem; como o 

que você aprendeu hoje poderiam melhorar o desempenho de painéis solares. 
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