Calcular os valores do Ψs de cada solução utilizando a equação de van’t Hoff (Ψs = - RTCs).
Ψs = potencial osmótico (0,987 ≈ 1 atm = 0,1 Mpa)
R = constante universal dos gases (0,08205 L atm mol-1 K-1)
T = temperatura em ºK (TºK = TºC + 273)
Cs = concentração do soluto (M ou mol L-1)
Construir um gráfico IR x Ψs e ajustar equação de regressão linear em planilha do excel.
Com os valores de IR obtidos no extrato vegetal determinar o Ψs do mesmo utilizando a
equação ajustada anteriormente.

Na aula prática anterior determinamos o potencial hídrico em tubérculos de batata.
Poderíamos determinar, além do potencial osmótico, o potencial hídrico em folhas de melão a
partir do suco celular ‘seiva bruta’ utilizando essa técnica? Por quê?

FISIOLOGIA VEGETAL – AULA PRÁTICA
ESTIMATIVA DO POTENCIAL OSMÓTICO PELO MÉTODO REFRATOMÉTRICO E
CRIOSCÓPICO

1. Materiais:
- Solução de sacarose com as seguintes concentrações molares: 0,0; 0,05; 0,1; 0,15; 0,20;
0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,50; 0,60; 0,8 e 1,0 M.
- 13 béqueres de 50 mL
- Sacarose (açúcar comum)
- Balança com precisão de duas casas ou mais
- Prensa para extração da seiva
- Refratômetro
- Material vegetal
- Papel filtro
- Termômetro de 0 a 100ºC
2. Procedimento;
- Registrar a temperatura de uma das soluções, após equilíbrio com a temperatura ambiente
(converter em ºK).
- Colocar 10 mL de cada uma das soluções de sacarose nos béqueres.
- Determinar a curva de calibração do refratômetro realizando as leituras de todas as
concentrações e depois fazer o gráfico
- Colocar, com antecedência, folhas de diferentes graus de desidratação em sacos plásticos
devidamente etiquetados e mantidos a -12ºC durante três horas. Após esse período o material
vegetal será prensado para extrair o suco celular ‘seiva bruta’ que deverá ser guardado em
tubos selados para não alterar o valor osmótico por perda de água. Uma gota da amostra
deverá ser colocada entre cristais do refratômetro para sua leitura. O valor obtido será
comparado com a curva de calibração.
Tabela 1. Completar a tabela abaixo com os valores.
Variáveis 0,0
Ψs
IR

0,05 0,1

Sacarose (M ou mol L-1)
0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5

0,6

0,8

1,0

