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Aula 07
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Pressão Osmótica

Vimos anteriormente que a pressão osmótica () depende da concentração do soluto

(CM), da temperatura em Kelvin (T) e da constante dos gases (R = 0,0821 L atm mol–1

K–1), como indicado na equação abaixo:

RTCM=

Pressão osmótica

Concentração do soluto em molar 

Constante dos gases 

Temperatura em Kelvin 
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Hemólise

Steve Lower's Web site. Osmosis and osmotic pressure. Disponível em: <

http://www.chem1.com/acad/webtext/solut/solut-4.html >. Acesso em: 27

de agosto de 2019.

Hipertônica Isotônica Hipotônica       

As hemácias apresentam alta permeabilidade na membrana plasmática, com uma

concentração intracelular aproximada de 0,9 % de NaCl em condições fisiológicas.

Assim, numa situação onde a concentração salina no meio extracelular é maior que no

meio intracelular (solução hipertônica), temos o encolhimento das células, devido a

perda de água pela célula, como podemos ver no diagrama abaixo.

http://www.chem1.com/acad/webtext/solut/solut-4.html
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Steve Lower's Web site. Osmosis and osmotic pressure. Disponível em: <

http://www.chem1.com/acad/webtext/solut/solut-4.html >. Acesso em: 27

de agosto de 2019.

Hipertônica Isotônica Hipotônica       

Quando a solução extracelular apresenta uma concentração salina próxima à

intracelular, temos uma solução isotônica, como indicada no diagrama abaixo.

Hemólise

http://www.chem1.com/acad/webtext/solut/solut-4.html
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Steve Lower's Web site. Osmosis and osmotic pressure. Disponível em: <

http://www.chem1.com/acad/webtext/solut/solut-4.html >. Acesso em: 27

de agosto de 2019.

Hipertônica Isotônica Hipotônica       

Por último, numa situação onde a concentração salina extracelular é bem menor que

no meio intracelular (solução hipotônica), temos a lise (quebra) das células, chamada

de hemólise.

Hemólise

http://www.chem1.com/acad/webtext/solut/solut-4.html
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Steve Lower's Web site. Osmosis and osmotic pressure. Disponível em: <

http://www.chem1.com/acad/webtext/solut/solut-4.html >. Acesso em: 27

de agosto de 2019.

Hipertônica Isotônica Hipotônica       

Numa solução hipertônica, temos o fenômeno da crenação, quando água sai da

célula.

Hemólise

http://www.chem1.com/acad/webtext/solut/solut-4.html


7

Steve Lower's Web site. Osmosis and osmotic pressure. Disponível em: <

http://www.chem1.com/acad/webtext/solut/solut-4.html >. Acesso em: 27

de agosto de 2019.

Hipertônica Isotônica Hipotônica       

Para uma solução hipotônica vemos a hemólise da célula, devido à entrada de água

na célula estoura.

Hemólise

http://www.chem1.com/acad/webtext/solut/solut-4.html
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O gráfico abaixo ilustra a hemólise em função da concentração salina do meio. Analise

o gráfico e identifique as regiões isotônica, hipertônica e hipotônica.

Cell Biology OLM | Authored by Stephen Gallik, Ph. D. | URL: cellbiologyolm.stevegallik.org | 

Copyright © 2011 Stephen Gallik, Ph. D.

Gráfico da hemólise em função da concentração salina. Disponível em: <http://stevegallik.org/cellbiologyolm_Ex04_P02.html>.

Acesso em: 27 de agosto de 2019.

Hemólise

http://stevegallik.org/cellbiologyolm_Ex04_P02.html
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As realizarmos experimentos onde verificamos a variação da lise em função da

concentração de um soluto, como NaCl dissolvido num meio, estamos testando a

fragilidade osmótica. No caso da fragilidade osmótica das hemácias, verificamos a

hemólise por meio da absorbância medida por espectrofotômetro na faixa de 540 nm.

Fragilidade osmótica. Disponível em:https://ai2-s2-public.s3.amazonaws.com/figures/2017-08-

08/8c121606180d4a3f2b09796e48e108fc196016ea/3-Figure1-1.png

Acesso em: 27 de agosto de 2019.

Fragilidade Osmótica 
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Concentração de NaCl (%)

https://ai2-s2-public.s3.amazonaws.com/figures/2017-08-08/8c121606180d4a3f2b09796e48e108fc196016ea/3-Figure1-1.png
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Estudos com fragilidade osmótica são comuns para caracterização de aspectos

biomédicos relacionados com a integridade estrutural das hemácias, como no gráfico

abaixo.

Fragilidade osmótica. Disponível em: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click%20on%20image%20to%20zoo

m&p=PMC3&id=3194031_jocmr-02-266-g005.jpg

Acesso em: 27 de agosto de 2019.

Fragilidade Osmótica 

Percentagem de NaCl
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click%20on%20image%20to%20zoom&p=PMC3&id=3194031_jocmr-02-266-g005.jpg
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Podemos medir a hemólise (teste de fragilidade osmótica) num experimento com

espectrofotômetro na luz visível. Na verdade podemos visualmente constatar o

aumento da hemólise conforme diminuímos a concentração salina no meio, como

indicado nos tubos abaixo.

Hemólise em função da concentração salina. Disponível em:<https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1098612X15587574>. 

Acesso em: 27 de agosto de 2019.

Referência:

Tritschler C, Mizukami K, Raj K, Giger U. Increased erythrocytic osmotic fragility in anemic domestic shorthair and purebred cats. Increased

erythrocytic osmotic fragility in anemic domestic shorthair and purebred cats. J Feline Med Surg 2016;18(6):462-70.

Fragilidade Osmótica 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1098612X15587574
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No experimento abaixo, foi verificado o aumento da fragilidade osmótica das hemácias

de gatos anêmicos das raças abissínio e somali (Tritschler et al., 2016).

Hemólise em função da concentração salina. Disponível em:<https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1098612X15587574>. 

Acesso em: 27 de agosto de 2019.

Referência:

Tritschler C, Mizukami K, Raj K, Giger U. Increased erythrocytic osmotic fragility in anemic domestic shorthair and purebred cats. Increased

erythrocytic osmotic fragility in anemic domestic shorthair and purebred cats. J Feline Med Surg 2016;18(6):462-70.

Fragilidade Osmótica 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1098612X15587574
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Para entendermos a variação do espectro de absorção da amostra em função da

concentração salina, temos que visualizar que a hemoglobina presente na hemácia

começa a sair da célula conforme a concentração salina diminui. O gráfico abaixo

ilustra a saída da hemoglobina.

Hemólise em função da concentração salina. Disponível em:< https://cdn.kastatic.org/ka-perseus-

images/2070ef590a84c77f5eba15f98fbd93fcf2e1226f.png>. 

Acesso em: 27 de agosto de 2019.

Solução 

isotônica de 

NaCl

0% de NaCl

Hemoglobina

Membrana celular.

Linhas mais tênues indicam 

lise progressiva da célula.

Concentração salina

Fragilidade Osmótica 

https://cdn.kastatic.org/ka-perseus-images/2070ef590a84c77f5eba15f98fbd93fcf2e1226f.png
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Esferocitose Hereditária 

Esferocitose hereditária (EH) é um tipo de anemia de caracterizada pela produção de

hemácias com formato esférico. As hemácias esféricas sofrem lise durante a

circulação, assim os pacientes mostram sinais de icterícia e anemia. Podemos dizer

que os pacientes com EH têm hemácias com fragilidade osmótica aumentada.

Hemólise em função da concentração salina. Disponível em:< https://cdn.kastatic.org/ka-perseus-

images/5bafc46621e05a5afe5fa4fc4de3f98013126565.png>. 

Acesso em: 27 de agosto de 2019.
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Concentração de NaCl (%)

Curva Y

Controle

Curva Z

https://cdn.kastatic.org/ka-perseus-images/5bafc46621e05a5afe5fa4fc4de3f98013126565.png
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A partir do gráfico abaixo, identifique qual a curva indica um paciente com EH e

explique o porquê.

Hemólise em função da concentração salina. Disponível em:< https://cdn.kastatic.org/ka-perseus-

images/5bafc46621e05a5afe5fa4fc4de3f98013126565.png>. 

Acesso em: 27 de agosto de 2019.
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Concentração de NaCl (%)

Curva Y

Controle

Curva Z

Esferocitose Hereditária 

https://cdn.kastatic.org/ka-perseus-images/5bafc46621e05a5afe5fa4fc4de3f98013126565.png


A partir da elucidação da estrutura

tridimensional da hemoglobina foi possível

identificar as bases estruturais da

patologia conhecida como anemia

falciforme. Esta doença é caracterizada

pela mutação de um resíduo de

aminoácido da hemoglobina. A mutação é

de glutamato para valina, na posição 6

da cadeia beta (Glu → Val). A

hemoglobina tem a função de transportar

oxigênio dos alvéolos pulmonares até as

células receptoras.
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Estrutura cristalográfica da hemoglobina humana. Código 

PDB: 2HBS.

>2HBS:B|PDBID|CHAIN|SEQUENCE

VHLTPVEKSAVTALWGKVNVDEVGGEALGRLLVVYPWTQRFFESFGDLSTPDAV

MGNPKVKAHGKKVLGAFSDGLAHLDN

LKGTFATLSELHCDKLHVDPENFRLLGNVLVCVLAHHFGKEFTPPVQAAYQKVVA

GVANALAHKYH

Anemia Falciforme



A hemácia passa facilmente pelos

capilares, realizando a liberação de

oxigênio nas células (figura ao lado

superior). A hemácia (com a hemoglobina

que apresenta a mutação), ao passar

para forma desoxigenada, muda sua

forma de disco para uma forma de foice

(figura de baixo). Tal forma é mais rígida,

dificultando a circulação da hemácia.

Imagem disponível em: <

http://sickle.bwh.harvard.edu/scd_background.html

>

Acesso em: 27 de agosto de 2019.
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Anemia Falciforme



A presença de um resíduo hidrofóbico

(valina), onde antes havia um hidrofílico

(glutamato), cria uma porção adesiva na

superfície da hemoglobina. Tal superfície

adesiva promove a formação de um

polímero de hemoglobinas, como

mostrado na figura ao lado. Esse polímero

limita a flexibilidade da hemácia,

causando a obstrução dos capilares.

Cada hemoglobina é representada como

uma conta na estrutura ao lado, a

sobreposição das contas ocorre para

evitar o contato da porção hidrofóbica

(valina) com o meio.
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Imagem disponível em: <

http://sickle.bwh.harvard.edu/scd_background.html

>

Acesso em: 27 de agosto de 2019.

Anemia Falciforme
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Anemia Falciforme

Concentração de NaCl (%)

Faixa normal

Anemia falciforme
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A análise da fragilidade osmótica de pacientes com anemia falciforme indicou uma

maior resistência à pressão osmótica.

Hemólise em função da concentração salina. Disponível 

em:<https://d1yboe6750e2cu.cloudfront.net/i/f09f1d2056b4ec94eb89c9de1766eef470fe7293>. 

Acesso em: 27 de agosto de 2019.



20

Exemplo

Qual a massa de glicose (C6H12O6) necessária para que uma solução intravenosa de 1

L equilibre uma pressão osmótica do sangue de 7,65 atm a 37oC?

Solução (Disponível em: https://www.thoughtco.com/calculate-osmotic-pressure-

problem-609517).

a) Encontre a temperatura em Kelvin

T = 273,15 + 37 = 310,15 K

b) Encontre a concentração de glicose (M), usamos R = 0,0821 atm mol–1 K–1

c) Calcule a massa molecular da glicose

Mglicose = 6.12,01 + 12.1,01 + 6.16,0 = 180,18 g/mol

d) Calcule a massa da glicose

Π = 𝐶𝑀𝑅𝑇 → 𝐶𝑀 =
Π

𝑅𝑇
→ 𝐶𝑀 =

7,65

0,0821.310,15
= 0,3004𝑀

𝑥 = 180,18.0,3004 = 54,13 𝑔
180,18g 1M 1 L

x 0,3004M 1 L

https://www.thoughtco.com/calculate-osmotic-pressure-problem-609517


Graduação

Mestrado

Doutorado

Pós-doutorado

Livre-docência

(4 – 6 anos)

(2 – 4 anos)

(4 – 6 anos)

(1 – 2 anos)

(Indeterminado)

Dissertação de

mestrado

Tese de doutorado

Vocês são alunos de um curso de

graduação. Atualmente vocês estão

dando os primeiros passos de uma

carreira fascinante e desafiadora, mas

que permitirão que vocês se apaixonem

cada vez mais pelo estudo da natureza.

O fluxograma ao lado indica os principais

passos da carreira científica. Após a

graduação, vocês têm o curso de pós-

graduação stricto sensu, níveis de

mestrado e doutorado. Ao terminar o

doutorado, vocês podem fazer estágio de

pós-doutoramento, que não é um curso,

mas dá uma experiência extra ao recém

doutor. Depois de muito anos de carreira

acadêmica, você poderá prestar o

concurso de livre docente, sendo este o

título acadêmico mais alto da carreira

científica. Para se candidatar ao título de

livre-docente, é necessário ter orientado

mestres e doutores.
21

Carreira Acadêmica
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