
1  Alunas do   Curso de Agronomia, UFRPE/UAG/Garanhuns – PE.
2 Professora Adjunto II, Universidade Federal Rural de Pernambuco- Unidade Acadêmica de Garanhuns. Av. Bom Pastor, s/n, Boa 
Vista, Garanhuns, PE, CEP 55296-901. josabetecarvalho@terra.com

MOVIMENTO POR CRESCIMENTO

Lauana Souza Muniz1; Amanda de Araujo Lima1; Karlos Henrique Vieira dos Santos1; Yaçanan
Claudino Machado1 e Josabete Salgueiro Bezerra de Carvalho2.

                                                                        

INTRODUÇÃO

    Os movimentos em plantas, quando existem, 
restringem-se a órgãos como raízes, ramos, 
folhas ou flores [1].

O gravitropismo é a resposta de crescimento 
na qual a planta se orienta em relação ao vetor 
gravidade. As raízes orientam-se positivamente 
em relação ao estimulo gravidade, permitindo a 
ancoragem ao solo e facilitando a absorção de 
água e sais minerais. A parte área responde 
negativamente ao estimulo, tornando possível a 
captura de energia radiante de forma mais 
eficiente. O fototropismo é um movimento de 
uma ou várias partes da planta em resposta a luz 
unilateral. Quando o ápice recebe uma luz 
unilateral, a auxina é transportada para o lado 
não iluminado do ápice resultando em um maior 
polar de auxinas no lado não iluminado, 
promovendo alongamento celular nesse lado e a 
formação da curvatura fototrópica do coleóptilo 
em direção a luz unilateral. No fototropismo e 
no geotropismo, o estimulo unilateral é 
amplificado e traduzido por uma distribuição 
desigual da auxina [1,2].

Este trabalho teve como objetivo observar o 
crescimento da cultura do Girassol em resposta 
ao estimulo direcional da luz, e da cultura do 
milho induzidos e orientados pela ação da 

gravidade.

MATERIAL E MÉTODOS

Este trabalho foi realizado na Unidade 
Acadêmica de Garanhuns, da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco, no período de 
outubro a novembro de 2008. Foi utilizado a 
espécie Helianthus annuus (Girassol Graúdo), 
da família Asteraceae, para avaliar o 
fototropismo e o milho (Zea mays) da família 
Poaceae, para avaliar o geotropismo.

Os materiais usados para a montagem do 
experimento de fototropismo foram: seis caixas 
de 29,7 cm de altura por 21 cm de largura; 12
copos descartáveis de 6 cm de altura por 21 cm 
de diâmetro, seis cateteres, duas seringas e três
sementes de girassol para cada copo. O
substrato utilizado foi terra, esterco e húmus, na 
proporção de 2:2:1, respectivamente.

Para a montagem do experimento de 
geotropismo foi necessário usar uma esponja 
vegetal de 7x8x22cm de comprimento, nove 
sementes de milho, nove alfinetes e um béquer; 
sendo três tratamentos (T1, T2 e T3) com três 
repetições.

O método utilizado no experimento de 
fototropismo para avaliar o crescimento 
estimulado pela luz foi por meio de abertura de 
um orifício lateral em três  caixas (T1)  e um 
orifício na parte superior nas três caixas 
restantes (T2). Foram colocados para germinar 
sementes em seis copos fora das caixas, 
servindo de testemunha. As caixas e os copos 
foram colocados na casa de vegetação, ficando 
dispostos aleatoriamente, tendo como fonte 
luminosa a luz solar. Foi desenvolvido um 
sistema de irrigação por gotejamento com a 
finalidade de evitar a abertura das caixas 
durante o período de avaliação.

Para o geotropismo, as sementes já 
germinadas foram colocadas na esponja vegetal
e fixadas por alfinetes, sendo três colocadas na 
posição horizontal com a radícula para cima, 
três na posição vertical e três sementes na 
posição horizontal com radícula para baixo (Fig. 
4). Em cada uma das posições cortaram-se o 
ápice radicular de uma das sementes. As 
avaliações do fototropismo foram realizadas 
quinzenalmente, enquanto as avaliações do 
geotropismo foram conduzidas após seis dias da 
montagem, com avaliação final aos 43 dias do 
semeio.              

RESULTADOS

Foi observado na primeira avaliação,aos 13
dias após o plantio que germinaram cresceram, 
estiolaram e caíram 33,33% do tratamento T1 e 
66,66% do tratamento T2  precisando do auxilio 
de um tutor. O estiolamento aconteceu, 
provavelmente, devido a altura da caixa, que 
deveria ser menor. A repetição T1.1 obteve o 
melhor resultado crescendo perfeitamente em 
direção a luz. Após ter sido colocado o tutor de 
apoio na planta da repetição T2.1, alguns dias 
depois percebeu-se que esta estava crescendo 
em direção ao estimulo da luz (Fig. 1). Em T1 
33,33% e T2 33,33% não germinaram, neste 
mesmo dia essas repetições foram substituídas 
pelas plântulas que estavam fora das caixas.



Na segunda avaliação, com vinte dias 
posteriores a montagem, verificou-se que a 
planta da repetição T1.2 quebrou devido ao 
estiolamento, e a planta da repetição T1.1 
continuou a se desenvolver. Oito dias após a 
segunda avaliação todas as plantas que estavam 
dentro das caixas morreram, por isso foram 
substituídas por aquelas que tinham sido 
plantadas fora, porém antes de serem colocadas 
dentro das caixas foi necessária a realização do 
desbaste (Fig. 2).

Na avaliação final com quarenta e três dias 
que após o plantio, foi possível notar que no 
tratamento T1, 100% cresceram em direção a 
luz através do orifício lateral da caixa, e no 
tratamento T2, 33,33% cresceram em direção a 
luz através do orifício superior da caixa (Fig. 3).

Sete dias após a montagem do experimento de 
geotropismo foi feito a avaliação, onde T1.1, 
T2.1 e T3.1, que tiveram a radícula decapitada, 
quebrando crescimento radicular e por isso não 
se desenvolveram. As repetições T1.2, T1.3, 
T2.3 e T3.2, provavelmente não se 
desenvolveram. T2.2 e T3.3 responderam ao 
estimulo da gravidade (Fig. 4).

CONCLUSÃO

O experimento de fototropismo obteve o 
resultado esperado, onde as plantas estimuladas 
pela luz unilateral curvaram-se em direção ao 
seu estimulo, como verificado em T1.

No geotropismo observou-se que nas 
sementes que foram cortadas o ápice radicular, 
houve a inibição da auxina fazendo com que a 
raiz não se desenvolvesse.

Nas raízes que permaneceram intactas a 
auxina pôde atuar levando algumas dessas 
sementes a crescerem respondendo ao estimulo 
da gravidade.

Nas raízes que permaneceram intactas a 
auxina pôde atuar levando algumas dessas 
sementes a crescerem respondendo ao estimulo 
da gravidade, como observado em T2.2 e T3.3
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Figura1: Em A, T1, em B, T2, ambos em direção a luz; Figura2: A e B dentro e fora da caixa; Figura 3: A, B, C e D, plântulas em 
resposta ao estimulo da luz; Figura 4: Sementes de milho em resposta ao estimulo da gravidade, A e B. 
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