
 

 

 

                                                                

 
 

DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA DA 
tomentosa (Benth.) 

MÉTODO ESPECTROFOTÔMETRO

RESUMO 

As clorofilas a, b, e c são pigmentos naturais mais abundantes nas plantas e ocorrem nos 
cloroplastos das folhas e em tecidos vegetais. Estudos em uma grande variedade de plantas 
indicam que os pigmentos clorofilianos são os mes
vegetal são devidas à presença e distribuição variada de outros pigmentos associados (VON 
ELBE, 2000). A Licania tomentosa
frutífera, originária das restingas
áreas de recuperação de áreas degradadas e/ou perturbadas. 
realizar a extração da clorofila em folhas jovens e maduras da planta; b) e determinar a 
concentração em diferentes comprimentos de ondas por espectrofotometria; c) e analisar a 
quantidade de clorofila por folha comparando a fase de maturação. Os procedimentos 
analíticos se deram por preparo da solução: a) Coletar folhas jovens e maduras de oitizeiro 
e macerar acrescentando Acetona 90% e Álcool a 70% para não evaporar, 
homogeneizando; b) Após este período procedeu
espectrofotômetro UV-Vis; c) Seleção de um par de cubetas; d) Espectro de absorção: 
Antes do início desse tópico, faz
comprimento de onda do espectrofotômetro, adicionar a cubeta no aparelho e ajustar o 0% 
de absorbância (esses parâmetros devem ser sempre conferidos e ajustados para novas 
medições), para dirimir os erros 
determinação da concentração de clorofila utilizou
663 nm, e para indicar os níveis de absorção em folhas jovens e maduras, utilizou
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As clorofilas a, b, e c são pigmentos naturais mais abundantes nas plantas e ocorrem nos 
cloroplastos das folhas e em tecidos vegetais. Estudos em uma grande variedade de plantas 
indicam que os pigmentos clorofilianos são os mesmos. As diferenças aparentes na cor do 
vegetal são devidas à presença e distribuição variada de outros pigmentos associados (VON 

Licania tomentosa (Benth.) Fritsch., “o oitizeiro” é uma árvore perenifólia, 
frutífera, originária das restingas costeiras do nordeste do Brasil, de grande interesse em 
áreas de recuperação de áreas degradadas e/ou perturbadas. Tiveram por objetivos: a) 
realizar a extração da clorofila em folhas jovens e maduras da planta; b) e determinar a 

s comprimentos de ondas por espectrofotometria; c) e analisar a 
quantidade de clorofila por folha comparando a fase de maturação. Os procedimentos 
analíticos se deram por preparo da solução: a) Coletar folhas jovens e maduras de oitizeiro 

ntando Acetona 90% e Álcool a 70% para não evaporar, 
homogeneizando; b) Após este período procedeu-se à leitura do sobrenadante em 

Vis; c) Seleção de um par de cubetas; d) Espectro de absorção: 
Antes do início desse tópico, faz-se necessário seguir alguns procedimentos: deve ajustar o 
comprimento de onda do espectrofotômetro, adicionar a cubeta no aparelho e ajustar o 0% 
de absorbância (esses parâmetros devem ser sempre conferidos e ajustados para novas 
medições), para dirimir os erros experimentais, e logo após ajustar o 0% transmitância. Para 
determinação da concentração de clorofila utilizou-se comprimentos de ondas de 645 nm e 
663 nm, e para indicar os níveis de absorção em folhas jovens e maduras, utilizou
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Tiveram por objetivos: a) 
realizar a extração da clorofila em folhas jovens e maduras da planta; b) e determinar a 

s comprimentos de ondas por espectrofotometria; c) e analisar a 
quantidade de clorofila por folha comparando a fase de maturação. Os procedimentos 
analíticos se deram por preparo da solução: a) Coletar folhas jovens e maduras de oitizeiro 

ntando Acetona 90% e Álcool a 70% para não evaporar, 
se à leitura do sobrenadante em 

Vis; c) Seleção de um par de cubetas; d) Espectro de absorção: 
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comprimento de onda do espectrofotômetro, adicionar a cubeta no aparelho e ajustar o 0% 
de absorbância (esses parâmetros devem ser sempre conferidos e ajustados para novas 

experimentais, e logo após ajustar o 0% transmitância. Para 
se comprimentos de ondas de 645 nm e 
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diferentes comprimentos de ondas de 400 a 820, em intervalos de 60 nm (comprimentos de 
ondas: 400, 460, 520, 580, 640, 700, 760, 820). Depois de finalizada a análise, descartou
a amostra. A partir das análises realizadas, houve pouca absorção pela clorofila, o que 
evidencia a baixa absorção dos comprimentos de onda desta região do espectro 
eletromagnético; já que o comprimento de onda verde não é absorvido, é refletido. Diante 
desse pressuposto, observa-se que as folhas jovens e maduras absorveram nas faixas de 
luz na cor azul e vermelho, ratificando que a formação da folha é dependente da eficiência 
do processo fotossintético, devido a presença das clorofilas tipos a e b.
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