Protocolo|Determinação do número de estomas por unidade

de área superficial foliar
(adaptado de Bacelar, et al., 2004)

Introdução
Os estomas estão presentes na parte aérea das plantas,
sendo mais frequentes nas folhas. O seu tipo, número
depende da espécie e condições ambientais, podendo
variar de poucos milhares (68000/cm2 no carvalho
americano, 1400/cm2 no trigo). Em Liliopsidas a sua
distribuição é similar nas duas páginas, já nas
Magnoliopsidas observam-se sobretudo na página
abaxial. Nas plantas aquáticas, como o nenúfar, os
estomas existem apenas na página superior (Meyer et
al., 1983).
Objetivos
•

Determinar a densidade estomática em folhas de Camellia japonica L. utilizando
um método não destrutivo.

Material
•
•
•
•
•
•
•

Microscópio ótico;
Lâminas e lamelas de vidro;
Folhas de Camélia japónica;
Verniz incolor das unhas;
Pinças retas com pontas finas e agulhas espatuladas;
Bisturi;
Esguicho com água.

Modo de proceder
•
•
•
•
•

Pincelar com verniz a página abaxial da folha de Camélia;
Após secagem e com a ajuda de uma pinça retirar a camada de verniz da folha;
Fazer a montagem da película numa lâmina que contem uma gota de água;
Colocar a lamela utilizando uma agulha;
Observar ao microscópio com a objetiva de 10x;
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