
Roteiro de Aula-Prática

Variações do Volume Celular:

Osmoticidade e Tonicidade

OBJETIVO DA AULA:

Compreender os conceitos de osmoticidade e tonicidade, e estudar o efeito de suas

variações  sobre  o  volume  uma  célula.  Endentar  como  a  célula  responde  à  presença  de

diferentes solutos em conhecer a relevância disso para a homeostase celular.

PROCEDIMENTOS:

1 a Etapa: Obtenção das amostras de células

No experimento utilizaremos hemácias de rato da espécie Rattus norvegicus.  Apenas

um rato é necessário. 

1- O procedimento experimental deve ser iniciado com a pesagem do animal, pois o peso é

usado para o cálculo do anestésico. O rato é anestesiado com Thiopentax, um pentoparbital

que deve ser injetado intraperitonealmente (consultar Diretriz Brasileira de Eutanásia ou outro

guia de reconhecimento internacionalmente);

2- O rato anestesiado é colocado em decúbito dorsal e sofre incisão cirúrgica abdominal para

exposição da artéria aorta abdominal; 

3-  O  sangue  é  puncionado  da  artéria  aorta  abdominal  com  uso  seringa  previamente

heparinizada para evitar coagulação

4- O sangue coletado deve ser cuidadosamente despejado em um tubo de ensaio.

2 a Etapa: Procedimento Experimental

Para testar se a variação no volume de uma célula depende das características do

soluto dissolvido no meio, faremos uso de 3 diferentes solutos: sacarose, ureia e cloreto de

sódio, em três diferentes concentrações: 0,1, 0,3 e 1 Molar. Siga os procedimentos abaixo:

1- Rotule nove tubos de ensaio, cada um deles receberá 2 mL da solução teste (sacarose,

ureia ou  cloreto  de  sódio  nas  diferentes  concentrações), e  na  sequência  2  gotas  de

sangue, seguindo as tabelas abaixo:



Concentrações Soluto - Sacarose Sangue
0,1 M 2 mL 2 gotas
0,3 M 2 mL 2 gotas
1,0 M 2 mL 2 gotas

Concentrações Soluto - Ureia Sangue
0,1 M 2 mL 2 gotas
0,3 M 2 mL 2 gotas
1,0 M 2 mL 2 gotas

Concentrações Soluto - NaCl Sangue
0,05 M 2 mL 2 gotas
0,15 M 2 mL 2 gotas
0,2 M 2 mL 2 gotas

2- Em seguida, homogeneíze cada tubo por inversão, sem agitar;

3- Centrifugue os tubos com as amostras a aproximadamente 500 g por 5 minutos. Retire-os da

centrífuga e observe a coloração do sobrenadante;

4- Identifique em quais tubos houve ou não houve hemólise (rompimento de hemácias) pela

coloração do sobrenadante.

DISCUSSÃO DA EXPERIMENTAÇÃO:

As células de vertebrados podem alterar seu volume em função da osmolaridade do

meio,  aumentando  ou  diminuindo  de  tamanho,  ou  ainda,  permanecendo  com  seu  volume

original. Também temos que recordar que em condições fisiológicas perfeitas, a osmolaridade

do líquido extracelular de ratos, assim como de outros mamíferos, é de aproximadamente 0,3

Osmolar,  isto  significa  que  a  concentração  osmótica  é  de  0,3  moles  de  partículas

osmoticamente ativas por litro de líquido extracelular. 

Analisando  os  resultados  dos  sobrenadantes  nos  diferentes  tubos,  com  diferentes

solutos, usaremos a hemólise (sobrenadante vermelho) como indicativo de inchaço de células

até estourarem. 

Nas três soluções de sacarose a variação de volume é decorrente somente do fluxo

osmótico  gerado  pelas  diferentes  osmolaridades,  isso  porque  a  sacarose  é  um  soluto

impermeante às membranas celulares. Assim, na menor concentração de sacarose ocorre um

influxo de água nas células que incham até estourarem, nas demais soluções de sacarose os

sobrenadantes incolores indicam que não ocorreu hemólise. De fato, na concentração de 0,3 M

de sacarose o fluxo de água é bidirecional e a quantidade de água que entra e sai da célula é a

mesma, não alterando seu volume de água. Já na solução de 1 M de sacarose ocorre um



efluxo de água das células para o meio mais concentrado e elas murcham, não alterando a

coloração do sobrenadante. Nesta caso a tonicidade é dependente da osmoticidade.

Ao analisar os sobrenadantes das amostras expostas à ureia, os três sobrenadantes

mostram-se avermelhados, evidenciando hemólise. Isto porque além dos fluxos osmóticos, a

ureia é um soluto permeante e assim, nas três situações ocorre influxo de ureia, e este gera

influxo de água e hemólise, independente das osmolaridades do meio externo. Desta forma, a

presença  de  um  soluto  permeante  faz  com  que  a  tonicidade  seja  independente  da

osmoticidade.

Por  outro  lado,  os  meios  com  cloreto  de  sódio  permaneceram  incolores  nas  3

concentrações testadas. Aqui vale lembrar da dissociação do cloreto de sódio, que quando em

contato com a água se separa em 2 moléculas osmoticamente ativas. As concentrações de 0,1,

0,3 e 1 M de cloreto de sódio, de fato correspondem a 0,2, 0,6 e 2 Osmolar. Portanto, as

soluções de 0,3 e 1 M são hiperosmóticas em relação à célula, e acabam por fazer a célula

perder água e murchar. Enquanto o meio com cloreto de sódio a 0,1 molar, que corresponde a

0,2 Osmolar, está próximo à condição isosmótica e gera um pequeno influxo de água, que não

leva as células a estourarem.

Com  esses  resultados  fica  claro  que  a  tonicidade  de  uma  solução  depende  da

osmoticidade e da natureza do soluto, se permeante ou não à célula. Quando uma solução não

apresenta solutos permeantes, a tonicidade sempre será igual à osmoticidade, só dependendo

do gradiente  osmótico.  No  entanto,  quando a  solução  apresentar  um soluto  permeante,  a

tonicidade dependerá não somente do gradiente osmótico, mas principalmente do gradiente do

soluto permeante.


