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RESUMO

O objetivo é quantificar nitrito em espécies de Rhododendron, usando o fotômetro Raspberry &#960;, além de verificar a aplicabilidade do fotômetro em questão, para análises em

plantas, por meio da comparação de análises realizadas em outros espectrofotômetros convencionais: o Biomate 3 e o 600Plus da FEMTO, todos na faixa de 540nm. Para as

análises, foram coletadas flores de quatro espécimes lavadas em água destilada. O extrato da corola foi obtido de duas flores de cada espécime, amassadas com o auxílio do

almofariz e do pistilo. Posteriormente foram selecionados 250 µL desse extrato, diluído em 250 ml de água destilada. As soluções padrão foram obtidas a partir de 1,0g/L de

NaNO2, diluídas em três diferentes concentrações conhecidas – 0,1; 0,2 e 0,5 mg/L. O reagente para determinação de nitrito foi a solução NED-sulfanilamida, que foi adquirido

através da diluição de 1g de sulfanilamida (4-aminobenzeno-sulfonamida) e 1g de N-(1-naftil) etilenodiamina dicloridrato até completar 100ml com água destilada. Com essas

soluções foi possível fazer a curva de absorbância de nitrito: concentração de 0,1 mg/L com absorbância de 0,438; 0,2 mg/L com 0,844 e 0,5mg/L com 1,638. Ao tomarmos a

concentração de 0,1mg/L como base, podemos encontrar absorbâncias de: 0,268 na solução de macerados de azaleia de pétalas brancas; 0,254 na azaleia de corola brancas

mescladas de cor-de-rosa e 0,229 na azaleia de pétalas salmão. Pode-se perceber que, por mais que as soluções de nitrito apresentam colorações róseas, a cor da corola destas

flores não influenciou as análises. Até o momento, podemos verificar que os diferentes espécimes apresentam diferentes concentrações de nitrito, mais sinuosas na menor

concentração (0,1mg/L) e mais discrepantes na maior concentração (0,5mg/L). Mais análises serão realizadas para averiguar se estas concentrações encontradas estão

associadas às diferenças taxonômicas dos espécimes ou se podem ser relacionadas ao solo dos locais onde as plantas foram coletadas.
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