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Luz e foto lise  
• O que é fotossíntese e qual sua importância?  

• Através da quebra das moléculas de açúcar produzida na fotossíntese os 
animais podem obter energia



Comprimento de onda absorvido pelo 
fotosistema

https://noticias.r7.com/hora-7/conhecimento-
cientifico/luz-visivel-o-que-e-e-as-principais-
caracteristicas-01072020

https://noticias.r7.com/hora-7/conhecimento-cientifico/luz-visivel-o-que-e-e-as-principais-caracteristicas-01072020


Tropismo vegetal

Planta se move  

Para que se mover

Quais impactos desta ação 



Tipos de movimentos

• Foto tropismo 

• Geotropismo  

• Tigmotropismo

• Hidrotropismo



Fototropismo: 
é o deslocamento de uma planta em direção a 
uma fonte luminosa



Tigmotropismo



Foto periodismo 



Foto periodismo

• É  a relação entre Horas de iluminação e horas sem 
iluminação

Horas de luz 
12horas

Horas de luz 
16horas

Horas de luz 
10horas

Horas de luz 
5horas1 2 3 4



Plantas de dia curto

• São aqueles indivíduos que possuem a noite longa 

Este exemplo é de dia 
curto ou longo ?

8horas
16 horas



Plantas de dia longo

• São aquelas que possuem noite curta

Horas de luz 
>10

Horas de luz 
>12

Horas de luz 
>14

Horas de luz 
<foto 
periodo
critico



Interação luminosa induzida 

• Luz em comprimentos de ondas específicos 

• -> busca estimular respostas vegetais 

• Vermelho ou Azul



Câmara luminosa



Sob ambiente recoberto as plântulas de 
girassol possuem um comportamento 
estiolado 



Experiências 



Luz ,PAR

• PAR é uma unidade não métrica mas de referencia em relação a 
fotossíntese normalmente expressa em nm valores que variam entre 
400nm a 730nm dependendo de cada planta





Luz azul

• Pode ser responsável por vários aspectos morfológicos como a 
abertura estomatica





Luz vermelha

• Pode ter relação com florescimento em algumas espécies
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