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MONTANDO UMA COLUNA DE WINOGRADSKY 

 

Introdução 

Nosso planeta recicla tudo que é necessário para que a vida exista. Estes ciclos 

onde cada nutriente é reutilizado em diferentes etapas são chamados de ciclos 

biogeoquímicos. Uma forma de criar um modelo de ecossistema onde estes 

ciclos estão presentes é a coluna de Winogradsky. Nele, adicionam-se nutrientes 

e fontes de microorganismos para que esses se desenvolvam e reproduzam. Os 

microorganismos, seres vivos invisíveis a olho nu, estão relacionados com os 

ciclos biogeoquímicos e a manutenção dos nutrientes na Terra.  

Materiais (por grupo)  

Garrafa Pet de 2L 

5x de solo lamacento provenientes de um lago, estuário oceano, etc. (pode ser 

água doce ou água salgada) 

5x de água do local onde o solo foi retirado 

1 balde ou recipiente grande 

1 copo plástico 

1 colher 

1 colher comprida 

1 funil 

1 folha de jornal 

1 colher de sopa de giz em pó (ou Carbonato de Cálcio) 

Gemas de ovo cozidas (ou Sulfato de Cálcio) 

Papel Alumínio ou Filme plástico 

 

Procedimento 

1. Colocar em um recipiente cinco copos de lama, areia ou terra; retirar todas as pedras, ramos ou folhas.  

2. Adicionar água, se necessário, e misture para formar uma mistura de consistência cremosa, 

suficientemente fluida para passar pelo funil.  

3. Rasgue uma folha de jornal em pedaços bem pequenos e adicione à mistura. 



4. Adicione à mistura uma colher de pó de giz e uma colher de gema de ovo esfarelada. Se houver outro 

nutriente, acrescente-o também na quantidade de uma colher. Misture.  

5. Acrescentar um pouco da mistura à garrafa PET através do funil. Eliminar o ar, batendo com firmeza com 

a colher comprida para assentar a mistura.  

6. Colocar outras camadas de lodo, assentando-as como anteriormente, até que a garrafa esteja 90% 

cheia. Se for necessário, eliminar as bolhas existentes mexendo com uma vareta.  

7. Aguardar 30 minutos. A camada de água na parte superior deverá medir pelo menos 2 cm de altura. 

Acrescentar água se for o caso.  

8. Cobrir a garrafa com papel alumínio ou filme plástico. Crie uma etiqueta para sua garrafa com os nomes 

dos integrantes do seu grupo. 

9. Acondicionar em um lugar onde receba suficiente luz, mas não sol direto.  

10. Acompanhar semanalmente as variações, anotando mudanças no seu caderno e acrescentar água 

quando necessário para não deixar secar a coluna. 

 

Resultados 

1. Em grupo, escreva uma hipótese explicando o que você acha que vai acontecer com a garrafa. Faça 

relações específicas com algum fator envolvido no experimento. Ex: Luz, oxigênio, topo/fundo da 

garrafa, nutrientes. 

 

 

2. Faça um desenho da sua coluna de Winogradsky depois de pronta e outro ao fim de 6 semanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análise (em grupo) 

-Como você acha que o carbono afetou os microorganismos da sua coluna?  

 

 

-Como você acha que o enxofre afetou os microorganismos da sua coluna?  

 

 

-Como você acha que a luz afetou os microorganismos da sua coluna?  

 

 

-Por que existem diferentes camadas na sua coluna? 

 

 

-Por que diferentes microorganismos crescem em diferentes lugares? 

 

 

-Sua hipótese estava correta? Por que sim/não? 
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