
Respiração Celular Qualitativa 

Propósito 

Entender que a respiração celular e a fotossíntese funcionam em conjunto 

Observar a ocorrência da respiração celular em condições aeróbicas 

Problema: Como os organismos liberam a energia dos alimentos? 

Introdução 

Todos os seres vivos fazem respiração. Durante esse processo, as moléculas do alimento são quebradas. Como parte do processo, os animais inspiram oxigênio 

e expiram gás carbônico ventilando os pulmões, como facilmente se pode observar. Plantas não “ventilam os pulmões” como nós fazemos, então a respiração 

em plantas não é de tão fácil observação. Como nós sabemos que as plantas fazem o processo de respiração? 

Nessa investigação, você vai observar a expiração de gás carbônico dos seres humanos. Você também vai fazer um experimento para verificar se plantas 

liberam gás carbônico como produto da respiração celular. 

- Indicador de repolho roxo é um líquido roxo que se torna vermelho quando misturado com um ácido e azul quando misturado com uma base. 

- Tenha em mente que o gás carbônico vai se combinar com a água e formar ácido carbônico. 

- Também tenha em mente que as plantas também fazem o processo de respiração (porém, quando expostas a luz, elas também fazem fotossíntese, o que reduz 

a taxa de gás carbônico). 

Segurança: Use óculos de proteção durante todo o tempo no laboratório. Para evitar queimaduras, seja cauteloso ao trabalhar com superfícies quentes. 

Materiais (por grupo): 

-Indicador de pH de repolho roxo 

-Calculadora 

-Bolas de algodão 

-Pinça 

-Feijões germinados 

-Feijões não-germinados                              

-3 tubos de ensaio  

-Refrigerante Sprite                                    Blog aulanapratica.wordpress.com 

                                                                                                  Traduzido de Mater Lakes 



-Toalhas de papel 

-Rolhas para os tubos de ensaio 

-Canudos 

-Estante para tubos de ensaio 

Questões 

1. Ventilar os pulmões é parte de qual processo celular? 

2. Que gás é exalado na nossa ventilação? 

3. Qual sua hipótese para o que vai acontecer no experimento da Parte A? 

 

4. Qual sua hipótese para o que vai acontecer no experimento da Parte B? 

 

Procedimento 

PARTE A - Respiração Celular em Animais 

1. Numere os tubos de ensaio como 1, 2 e 3. 

2. Encha 1/3 do tubo de ensaio 1 com o indicador de pH.  

3. Use um canudo para soprar na solução do tubo 1 durante 30s. 

Nota: Apenas sopre no canudo, não sugue ou você vai engolir a solução de repolho roxo. Quando precisar 

respirar, se afaste do canudo, inale e então sopre o canudo. Anote suas observações na tabela de dados. 

4. Encha 1/3 do tubo de ensaio 2 com o indicador de pH. Adicione a mesma quantidade de Sprite ao tubo. Anote 

suas observações. 

5.  Encha ¼ do tubo 3 com o indicador de pH. Compare-o com os outros tubos. 

6. Lave os tubos 1 e 2 para usar na parte B. O 3 pode ser reutilizado.                                                                                            

PARTE B - Respiração Celular em Sementes Germinadas                                                                                                                         

1. Encha cada um dos tubos de ensaio com 1/3 de indicador de pH de repolho roxo. 

2. Use a pinça para colocar uma pequena camada de algodão sobre a              

solução indicadora de pH nos tubos. É muito importante que o algodão        
não toque na solução, então deixe algum espaço entre as camadas. Se   

 

 

 

 



molhar o algodão, retire-o e faça de novo. Coloque algodão suficiente 

para preencher 2/3 do tubo. 

3. Coloque 3-4 feijões germinados em cima do algodão no tubo de ensaio 

1, 3-4 feijões não germinados no tubo de ensaio 2 e nada no tubo 3. 

4. Anote a cor inicial da solução de cada tubo. 

5. Feche o tubo de ensaio com a rolha com cuidado e cubra todos os tubos 

com papel alumínio. 

6. Deixe os tubos de ensaio em uma estante por 24 horas. Anote qualquer 

mudança. 

 

Resultados                                                                            

Tabela de Dados  PARTE A                                                                                                                 

(Cor da solução no tubo de ensaio) 

Data Sua Respiração - Tubo 1 Sprite - Tubo 2 Controle – Tubo 3 

    

 

Tabela de Dados PARTE B                                                                                                      

(Cor da solução no tubo de ensaio) 

Data F. germinados – Tubo 1 F. não-germinados – Tubo 2 Controle – Tubo 3 

    

    



Análise 

1. Como a cor da solução mudou com o tempo? 

 

2. Compare os seus resultados com os outros grupos. Houve alguma diferença? Qual? 

 

 

3. Os resultados provaram ou desprovaram a sua hipótese incial? Explique. 

 

 

4. O que aconteceu com a solução indicadora na Parte A? 

 

5. Como isso prova que animais realizam respiração? 

 

 

6. Explique a diferença de cores entre os tubos na Parte B. 

 

 

7. O que você aprendeu sobre respiração celular com esse experimento? 
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