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   Neste traballo, afondamos no estudo da folla dos vexetais: a súa morfoloxía, os 

tecidos que a constitúen, a orixe endosimbiótica dos plastos, os diferentes tipos, a 

estrutura do cloroplasto, os pigmentos fotosintéticos, clorofilas e carotenoides; o 

espectro da luz e na fotosíntese. Tamén levamos a cabo algunhas experiencias sinxelas 

no laboratorio, como a separación por cromatografía en papel dos pigmentos 

fotosintéticos, a observación de cloroplastos e doutros tipos de plastos ao microscopio, 

así como o movemento dos mesmos, e estudamos a histoloxía da folla para poder 

comprender a súa función. 

   Na natureza, a cor ten importantes funcións, entre as que destaca a capacidade 

fotosintética dos vexetais, xa que a principal molécula implicada na absorción de 

enerxía luminosa é a clorofila, un dos pigmentos predominantes na biosfera. Os 

pigmentos vexetais, que se atopan nos plastos, son a base do proceso fotosintético, fan 

posible a síntese de substancias orgánicas a partir de inorgánicas, mediante a conversión 

de enerxía luminosa en enerxía química. Deste proceso biolóxico depende a 

supervivencia das plantas e de tódolos seres vivos do planeta, xa que, ao ser a 

fotosíntese a entrada de carbono á biosfera, os organismos fotosintéticos sustentan a 

vida na Terra, constituíndo o primeiro elo de todas as cadeas tróficas. 

  A cor dos tecidos ou órganos dun vexetal débese ao predominio dun pigmento ou á 

combinación de varios deles. A cor verde é debida á presenza de pigmentos como as 

clorofilas, a e b, que se atopan nas plantas, fentos, brións e algas. Hai outros pigmentos 

que están enmascarados polas clorofilas. A síntese, o tipo de pigmento e a 

concentración do mesmo poden variar como resposta a factores como condicións 

climáticas, o que pasa no outono, cando a enerxía luminosa e a produción de clorofila 

diminúe, manifestándose outros pigmentos como carotenoides e antocianinas que 

estaban ocultos pola clorofila. 

Hipótese 

Antes de comezar o noso proxecto de investigación, fixémonos preguntas como: 

- A que é debido a cor verde presente na maior parte dos vexetais?  

- Que tipo de pigmentos hai nas follas? 

- Onde se almacenan? Que función desempeñan nas plantas? 

- Como podemos facer para extraelos do interior da folla? 

- Como é a estrutura das follas dos vexetais? Que tecidos son os que as constitúen? 



- Como é a estrutura do cloroplasto? Todos os plastos posúen clorofila?  

- Por que as follas cambian de cores no outono? 

- Que son os indicadores de pH naturais?  

- Onde e como ten lugar o proceso fotosintético?  

- Cal é a función  dos estomas presentes no envés das follas? 

A todas estas cuestións lle atopamos resposta coas nosas investigación e realizando este 

proxecto. 

Fundamentos teóricos 

  A molécula implicada na absorción de Enerxía luminosa é a clorofila. Os pigmentos 

presentes nos plastos son a base da fotosíntese, fan posible a síntese de materia orgánica 

a partir de inorgánica, convertendo a enerxía da luz en enerxía química. Dela depende a 

supervivencia de plantas e seres vivos, é a entrada de carbono á biosfera. Os seres 

fotosintéticos sustentan a vida na Terra, constituíndo o primeiro elo das cadeas tróficas. 

   A cor dos vexetais débese ao predominio dun pigmento ou á combinación de varios. 

A síntese,o tipo e cantidade de pigmento varía como resposta a condicións climáticas, o 

que pasa no outono,cando a cantidade de luz é menor e a produción de clorofila 

diminúe, aparecendo os carotenoides e as antocianinas que estaban ocultos pola 

clorofila. 

Metodoloxía 

- Procura de información bibliográfica en distintas fontes: Internet, libros de consulta, 

seguindo o guión proporcionado pola profesora de Bioloxía.  

- Realización de experiencias sinxelas no laboratorio:  

a)  separación de pigmentos por cromatografía en papel. 

b) extracción das antocianinas da lombarda  

c) comprobación do pH dalgunhas substancias con indicadores naturais 

d) observación de amiloplastos de pataca e cromoplastos de distintos vexetais 

e) observación de estomas e cloroplastos 

f) observación de movementos de ciclosis nos cloroplastos 

g) estudo e observación de preparacións histolóxicas de follas de monocotiledóneas e 

dicotiledóneas 

Material 

Microscopio óptico e lupa binocular., Preparacións cortes histolóxicos. Follas vexetais 

de cores. Espinacas, patacas,tomates,cenorias,lombarda. Bisturí. Pinzas. Portas e cubres. 

Placas de Petri. Matraz. Papel de filtro. Cristal violeta Tesoiras. Glicerina. Alcohol de 

90º. Auga. Funil. Tubos de ensaio. Morteiros, Ordenador e Cámara teléfono móbil 



Conclusións  

- Confirmamos a nosa hipótese inicial de que nas follas coexisten distintos pigmentos 

grazas ás cromatografías en papel. 

- Entendemos mellor a estrutura das antocianinas e descubrimos por que actúan como 

indicadores de pH natural. 

- Ao ver diferentes tecidos da folla ao microscopio comprendemos a súa estrutura e 

morfoloxía. 

- Ao ver os cloroplastos ao microscopio comprendemos a súa función e confirmamos 

que realizan certos movementos para obter maior cantidade de luz. 

- Grazas á procura de información bibliográfica, ampliamos o noso coñecemento e 

melloramos a nosa capacidade de buscar e seleccionar información. 

Resultados  

Despois de realizar os experimentos e probas, obtivemos os seguintes resultados: 

-Na cromatografía en papel de follas de cor verde obtivemos franxas de distintas cores 

que corresponden aos distintos tipos de pigmentos, pero sempre predominando a cor 

verdosa. 

-Na cromatografía en papel  de follas de cores amarelos e vermellas obtivemos un maior 

predominio de outros pigmentos diferentes da clorofila  como os flavonoides ou os 

carotenoides. 

-O experimento coa col lombarda serviunos para observar como a estrutura química das 

antocianinas cambia ao entrar en contacto con substancias ácidas ou básicas. 

-A observación dos tecidos das follas serviunos para comprender mellor a súa estrutura 

e morfoloxía. 
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