
 Relatório Aula Prática 
LABORATÓRIO  (X) Biologia / Ciências   (    ) Física   (   ) Química Prof. Karine Carvalho 

Tema: Efeito da poluição na germinação das sementes                                                       Valor : 3,0              Nota: _____ 

Aluno(a): ___________________________________________________________________    Série/Ano:  8º    

 

 

Muitos descartes industriais são feitos de maneira inadequada, sem tratamento, e acabam poluindo os 

ambientes. O detergente e o óleo frequentemente provocam poluição ambiental em ambientes terrestres e 

aquáticos. Como isso pode prejudicar uma plantação? 

 

Objetivos: 

- Analisar a gravidade de poluentes no solo, em relação à germinação das sementes. 

 

Material necessário: 

- 3 potes transparentes (pode ser copo descartável, de vidro, de plástico)  

- 3 chumaços de algodão  

- Água  

- Grãos de feijão 

- Detergente  

- Óleo de cozinha usado  

- Etiquetas e lápis  

 

Metodologia:   

- No fundo de cada pote, coloque um chumaço de algodão e,  umedeça-o com água, sem encharcar.  

- Em um dos potes, coloque 5 sementes de feijão sobre o algodão.  

- Em outro adicione o detergente e 5 sementes de feijão.  

- No terceiro pote, junte óleo usado e 5 sementes de feijão.  

- Identifique os potes com etiquetas especificando qual utilizou óleo, detergente e somente água.   

- Coloque os frascos em um local iluminado, mas sem incidência direta de sol, mantenha o algodão sempre 

úmido.  

- Fazer um vídeo fazendo o experimento e enviar para o e-mail: karine.carvalho@colegiopromove.com.br 

- Observe por uma semana e anote os resultados. 

 

Resultados: 

- Na sua opinião qual semente irá germinar primeiro? Justifique: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

- Quais são os fatores determinantes para a germinação da semente? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

mailto:karine.carvalho@colegiopromove.com.br


- Faca um desenho representando os resultados observados após uma semana. 

Recipiente 1 – Água Recipiente 2- Detergente Recipiente 3- Óleo usado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que levou a gravidade da germinação da semente? O que pode ser feito para evitar?  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 


