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Conteúdo
1 INTRODUÇÃO
Uma eficiente comunicação entre células, tecidos e órgãos é crucial para que os organismos
multicelulares consigam viver, mantendo forma e função. A regulação do metabolismo e o
crescimento dos vegetais superiores depende da comunicação de mediadores químicos
entre as diversas partes da planta. Ideia proposta pela primeira vez pelo botânico alemão
Julius von Sachs, no século XIX (TAIZ; ZEIGER, 2006).
Muitas das ideias sobre hormônios vegetais foram baseadas em estudos sobre hormônios
em animais, os quais, em sua maioria, são sintetizados em uma parte específica do corpo e
são transferidos para outra parte, através da corrente sanguínea, onde agirão na região
específica ativamente.Os hormônios animais dividem-se em quatro grupos: proteínas,
peptídeos pequenos, derivados de aminoácidos e esteróides. Até pouco tempo atrás,
acreditava-se que o desenvolvimento dos vegetais era regulado por apenas cinco tipos de
hormônios. No entanto, atualmente existem fortes evidências da existência de hormônios
vegetais esteróides, além de outras moléculas sinalizadoras, que vêm sendo tratadas como
hormônios (TAIZ; ZEIGER, 2006).
Hormônio vegetal é um composto orgânico, não nutriente, de ocorrência natural, produzido
pela planta. Atuando em pequenas concentrações, os hormônios vegetais alteram as
diferentes respostas fisiológicas, influenciando na germinação, no crescimento vegetativo,
florescimento, frutificação, senescência e abscisão. É importante para a manipulação
dessas substâncias o conhecimento de seus locais de biossíntese, vias de transporte,
estrutura química e mecanismos de ação (VIEIRA et al., 2010).
Regular a atividade genética bioquimicamente é uma das principais ações dos hormônios. O
processamento de RNAm (Ácido Ribonucleico Mensageiro), um dos mais importantes
pontos no controle do fluxo de informações genéticas do DNA (Ácido Desoxirribonucleico) a
um produto molecular, é controlado por enzimas cuja ação é regulada por hormônios. A
tradução do RNAm em enzima pode ser afetada por fatores ambientais e pelos hormônios
(VIEIRA et al., 2010).
2 CLASSES DE HORMÔNIOS










Auxinas;
Giberelinas;
Citocininas;
Ácido abscísico;
Etileno;
Brassinoesteróides (Hormônio vegetal esteróide);
Ácido Salicílico (Sinalizador);
Jasmonatos (Sinalizador);
Poliaminas (Sinalizador) (TAIZ; ZEIGER, 2006).

2.1 Auxinas
2.1.1 Introdução
O termo auxina surgiu do grego auxein, que significa “aumentar” ou “crescer”, devido ao fato
dessa substância promover o crescimento de seções de coleóptilo de plântulas. A mais
abundante auxina das plantas é o ácido indol-3-acético (AIA), identificada em meados de
1930. Podemos destacar também o ácido indolbutírico (AIB), o ácido naftaleno acético
(ANA) e o ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) (DINIZ, 2005).

www.respostatecnica.org.br
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Figura 1 - A auxina produzida pelo meristema apical é a responsável pela inibição das gemas laterais.
Quando a gema apical é removida, cessa a produção e as gemas laterais podem se desenvolver.
Fonte: (VIEIRA et al., 2010)

Figura 2 - Fórmulas estruturais de algumas auxinas sintéticas: (A) ácido naftalenacético (a NAA) e (B)
ácido indolbutírico (IBA); e auxinas naturais: (C) ácido indolil-3-acético (IAA) e (D) indol-3-acetonitrilo.
Fonte: (VIEIRA et al., 2010)

2.1.2 Síntese
As auxinas são sintetizadas principalmente nos tecidos meristemáticos, os locais de
crescimento, de órgãos aéreos, como gemas em brotamento, folhas jovens, extremidades
de raiz e flores ou inflorescências de ramos florais em crescimento, embora também seja
sintetizado em folhas adultas. As concentrações mais elevadas são encontradas nos tecidos
onde é sintetizada e armazenada a auxina (FACHINELLO; NACHTIGAL; KERSTEN, [200?]).
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2.1.3 Efeitos Fisiológicos:












Alongação celular;
Fototropismo;
Geotropismo;
Dominância apical;
Iniciação e alongação radicular;
Produção de etileno;
Crescimento de frutos;
Abscisão;
Efeito Herbicida;
Partenocarpia;
Partição de Assimilados (VIEIRA et al., 2010).

2.1.4 Uso na agricultura
As auxinas são de grande utilidade para a melhoria da produção de plantas frutíferas, de um
modo geral, sua aplicação exógena tem se mostrado benéfica até uma determinada
concentração, que por diversos fatores varia, e a partir daí, passa a ser prejudicial
(FACHINELLO; NACHTIGAL; KERSTEN, [200-?]).
O AIB, por possuir boa habilidade de aumentar a formação de primórdios radiculares, e por
ser bastante estável à fotodegradação, é comumente utilizado no enraizamento de estacas
de diferentes espécies, principalmente das que possuem dificuldades em formar raízes. A
forma, o tempo e as concentrações de AIB a serem aplicadas variam em função de
diferentes fatores. Normalmente, são utilizadas soluções concentradas (1000 a 10000 mg L1
), e a aplicação é realizada pela imersão rápida (5 segundos) da estaca, sendo que o
melhor resultado, para a maior parte das espécies, é obtido nas concentrações de 2000 a
3000 mg L-1. Quando são utilizadas soluções diluídas (<1000 mg L-1) o tempo de imersão
deve aumentar para 12 a 24 horas, sendo os melhores resultados obtidos nas
concentrações entre 200 e 300 mg L-1 (FACHINELLO; NACHTIGAL; KERSTEN, [200-?]).
De modo semelhante ao AIB, o ácido naftaleno acético pode ser utilizado para promover a
formação de raízes, sendo bastante usado no desbaste de bagas de uvas, no desbaste de
tangerinas, na indução da floração do abacaxizeiro, para raleio químico em macieiras, entre
outras (FACHINELLO; NACHTIGAL e KERSTEN, [200-?]).
Outra auxina utilizada é o ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D), um herbicida capaz de
afetar plantas daninhas dicotiledôneas, sem afetar as monocotiledôneas. Em concentrações
mais baixas o 2,4-D é também utilizado para diversas funções na fruticultura. A fixação e
aumento de frutas cítricas e o amadurecimento de bananas são exemplos de seu uso
(FACHINELLO; NACHTIGAL e KERSTEN, [200-?]).
2.2 Giberelinas
2.2.1 Introdução
As giberelinas foram descobertas por cientistas japoneses, devido a um fungo chamado
Gibberella fujikuroi, que atacava as plantas de arroz, que fazia com que elas crescessem
excepcionalmente, e suprimia a produção de sementes. Na década de 30, isolaram o
princípio ativo, determinando a existência de pelo menos dois tipos de giberelinas, e após
alguns anos acabaram sendo identificadas outras giberelinas (TAIZ; ZEIGER, 2006).

www.respostatecnica.org.br
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Figura 3 - Composto do qual são derivadas as diversas giberelinas (a) e fórmula estrutural do Ácido
Giberélico, a giberelina que tem maior utilização na fruticultura (b).
Fonte: (VIEIRA et al, 2010) (FACHINELLO; NACHTIGAL e KERSTEN, [200-?])

2.2.2 Síntese
As giberelinas são sintetizadas em regiões de crescimento, sementes em germinação,
endosperma, frutos imaturos, ápices de caules e raízes. Sendo sintetizadas também em
fungos e algumas bactérias. Industrialmente, são produzidas através de fermentação
submersa do fungo Gibberella fujikuroi (RODRIGUES, 2010).
2.2.3 Efeitos Fisiológicos







Crescimento de plantas intactas;
Reversão do nanismo genético;
Lançamento da inflorescência e florescimento;
Mobilização de reservas, efeitos na germinação e dormência de sementes;
Formação de raízes;
Induzir a partenocarpia (VIEIRA et al., 2010).

2.2.4 Utilização na Agricultura
O ácido giberélico é muito utilizado na fruticultura, sendo utilizado para manter a coloração
verde da casca dos citros, sendo que quando aplicado em bananas e caquis, pode provocar
o atraso na maturação dos frutos (FACHINELLO; NACHTIGAL; KERSTEN, [200-?]).
Utilizando o ácido giberélico, pode provocar a redução da compactação do cacho e
aumentar o tamanho e o peso de bagas de uvas, podendo ocorrer também redução no teor
de sólidos solúveis e atraso na maturação (LEÃO; SILVA, D; SILVA, E, 2005).
As giberelinas possuem papel importante na germinação de sementes, pois estão
envolvidas na quebra da dormência. Além de possuírem propriedades de promover a
formação de raízes em brotações de alguns vegetais, como o café (CARVALHO et al.,
1998).
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2.3 Citocininas
2.3.1 Introdução
Isolada a partir do endosperma do milho, a primeira citocinina descoberta foi a zeatina,
sendo esta a mais abundante nas plantas. A maioria das citocininas utilizadas é sintética,
sendo as principais utilizadas comercialmente, a benziladenina (BA) ou benzilaminopurina
(BAP) e a tetrahidropiranilbenziladenina (PBA) (COSTA, 2010).

Figura 4 - Fórmula estrutural da cinetina e zeatina
Fonte: (VIEIRA et al., 2010)

Figura 5 - Exemplos de algumas citocininas sintéticas. (A) 6-benzilamino purina (BA), (B) 6dimetilalilamino purina (2iP) e (C) 6-(benzilamino)-9-(2-tetrahidronipiranil)-9h-purina (PBA)
Fonte: (VIEIRA et al, 2010)

2.3.2 Síntese
O meristema apical das raízes é o principal responsável pela síntese de citocinina, sendo
também encontrada em grandes concentrações em outras regiões meristemáticas e órgãos
em crescimento, como frutos, raízes e sementes (COSTA, 2006).

www.respostatecnica.org.br
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2.3.3 Efeitos Fisiológicos







Divisão celular e formação de órgãos;
Germinação de sementes;
Iniciação e crescimento radicular;
Desenvolvimento de gemas e brotações;
Retardamento da senescência e estímulo da translocação de nutrientes e
substâncias orgânicas;
Movimento estomático (COSTA, 2010).

2.3.4 Aplicação na Agricultura
As citocininas vêm sendo utilizadas para a o cultivo in vitro de plantas com o objetivo de
multiplicar o material propagativo, sendo a benzilaminopurina a mais utilizada para este fim
(ROGALSKI; GUERRA; SILVA, 2003).
O crescimento de gemas laterais pode ser estimulado utilizando citocininas sintéticas,
principalmente quando associadas com a retirada da gema apical, e da aplicação de
giberelinas e auxinas (ONO, GRANA JUNIOR ; RODRIGUES, 2004).
As citocininas podem possuir papel regulador na germinação de sementes, funcionando
como agentes quebradores de dormência. Ativam hidrolases que promovem a germinação
da semente (ARAGÃO, 2001).
2.4 Ácido abscísico
2.4.1 Introdução
Produzido por vegetais superiores, fungos e algas, o ácido abscísico (ABA) é um ácido
fraco, que diminui a velocidade de crescimento e desenvolvimento das plantas
(FACHINELLO; NACHTIGAL; KERSTEN, [200-?]).

Figura 6 - Fórmula estrutural do ácido abscísico (ABA)
Fonte: (VIEIRA et al, 2010)

2.4.2 Síntese
O ABA é sintetizado em folhas, gemas, frutas e sementes, mas é encontrado na planta toda.
Condições de estresse, como falta de água, baixas temperaturas e ataques de pragas
podem aumentar as concentrações do ABA (FACHINELLO; NACHTIGAL; KERSTEN, [200?]).
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São encontrados principalmente nos órgãos das plantas vasculares e pteridófitas. Também
conhecidos como abscisínas ou dorminas, são substâncias naturais que retardam ou inibem
o desenvolvimento de órgãos vegetais (VIEIRA et al., 2010).
2.4.3 Efeitos Fisiológicos







Fechamento estomático;
Defesa contra estresse salínico e temperatura;
Dormência de gemas;
Germinação de sementes;
Atraso do crescimento e estímulo à senescência;
Abscisão (VIEIRA et al., 2010).

2.4.4 Utilização na Agricultura
Na produção de alhos, o ácido abscísico é comumente utilizado para reduzir o
superbrotamento, melhorando a qualidade do alho (MACÊDO; SOUZA; PEREIRA, 2006).
Possui efeito promotor da tuberização, através de seu papel antagonista a giberelina, sendo
utilizado na produção de batatas (BARROTI; HAYASHI, 2005).
2.5 Etileno
2.5.1 Introdução
Encontrado na maioria dos órgãos de plantas superiores, o etileno, mesmo sendo um gás, é
considerado um hormônio vegetal por ser um produto de ocorrência natural nos vegetais. É
encontrado também em alguns frutos, exceto nas sementes. Sintetizado em muitos tecidos
vegetais em resposta as condições de estresse, o etileno promove diferentes efeitos no
crescimento e desenvolvimento das plantas (VIEIRA et al., 2010).

Figura 7- Fórmula estrutural do etileno
Fonte: (VIEIRA et al., 2010)

2.5.2 Síntese
Sintetizado no vacúolo celular, o precursor natural do etileno é a metionina, que é convertida
em S-adenosilmetionina, que sofre decomposição formando a 1-amino-ciclopropano-1carboxílico, precursor direto do etileno. Sua movimentação pelo vegetal se dá por difusão na
fase gasosa, através dos espaços intracelulares e através do floema e do xilema. A
produção do etileno está diretamente relacionada com os outros fitormônios, como mostrado
na figura 8 (FACHINELLO; NACHTIGAL; KERSTEN, [200-?]).

www.respostatecnica.org.br
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Figura 8 - Esquema hipotético do controle hormonal da maturação de frutas, por via da regulação da
concentração endógena de etileno
Fonte: (WESTWOOD apud FACHINELLO; NACHTIGAL; KERSTEN, 1982)

2.5.3 Efeitos Fisiológicos








Germinação e crescimento de gemas;
Amadurecimento de frutos;
Abscisão de folhas e frutos;
Epinastia;
Floração;
Senescência;
Crescimento de Plântulas (VIEIRA et al., 2010).

2.5.4 Aplicação na Agricultura
Utilizando etileno em baixas contrações, é possível antecipar a maturação de frutas,
utilizando produtos que soltem etileno, em câmara semi-herméticas, ou fazendo com que a
própria fruta produza o etileno, sendo que a quantidade necessária para essa aceleração
varia muito para cada fruta. (FACHINELLO; NACHTIGAL; KERSTEN, [200-?]).
2.6 Brassinoesteróides
2.6.1 Introdução
Apesar de terem comportamento semelhante aos dos hormônios vegetais, existe
controvérsia entre alguns autores a respeito de classificar os Brassinoesteróides como uma
nova classe de substâncias reguladoras, assim como com o ácido salicílico, os jasmonatos
e as poliaminas (VIEIRA et al., 2010).
Presente em dicotiledôneas, monocotiledôneas, gimnospermas e algas, têm sido
encontrados em diversas partes da planta. Até o momento não foi encontrado em raízes,
mas sim em grãos de pólen, flores, frutos, sementes, hastes e brotações (VIEIRA et al.,
2010).
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Figura 9 - Fórmula estrutural do brassinoesteróide (2a,3a,22a,23a,- tetrahidroxi-24a-metil-B-homo-7oxa-5a-cholestano-6-um)
Fonte: (VIEIRA et al., 2010)

2.6.2 Efeitos Fisiológicos






A promoção da biossíntese de etileno;
Epinastia;
Alongação de hastes;
Crescimento e desenvolvimento de raízes;
Cultura de tecidos (VIEIRA et al., 2010).

2.6.3 Aplicações
O 24-epibrassinolide é capaz de promover o crescimento celular de tecidos dependendo da
concentração usada e da espécie do vegetal. Em concentrações muito baixas promove o
crescimento de células de cenoura, enquanto que na mesma concentração inibe o
desenvolvimento de células de tabaco (TAIZ; ZEIGER, 2006).
2.7 Ácido Salicílico
2.7.1 Introdução
Encontrado em folhas e estruturas masculinas de plantas, já foi identificado em mais de 34
espécies. Em inflorescências de plantas termogênicas e plantas atacadas por patógenos foi
encontrado em nível mais elevado (VIEIRA et al., 2010).
2.7.2 Efeitos Fisiológicos:




Floração
Termogenicidade
Resistência de doenças em plantas (VIEIRA et al., 2010).

www.respostatecnica.org.br
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2.8 Jasmonatos
2.8.1 Introdução
Os jasmonatos possuem efeitos similares aos do etileno e do ácido abscísico. Estão
envolvidos com os sistemas de defesa das plantas contra pragas e doenças através da
produção de proteínas específicas conhecidas como JIPs (jasmonate-induced proteins)
(VIEIRA et al., 2010).

Figura 10 - Fórmula estrutural do ácido jasmônico
Fonte: (VIEIRA et al., 2010)

2.8.2 Efeitos Fisiológicos:










Dormência de gemas;
Germinação de sementes;
Germinação e crescimento de gemas;
Amadurecimento de frutos;
Epinastia;
Floração;
Senescência;
Crescimento de Plântulas;
Abscisão (VIEIRA et al., 2010).

2.9 Poliaminas
Encontradas em todas as células do vegetal, exercem controle regulatório sobre o
crescimento e desenvolvimento quando em baixas concentrações e quando se altera seu
conteúdo, o desenvolvimento da planta é afetado. As poliaminas têm apresentado grande
variedade de efeitos nas plantas e parecem ser essenciais para o crescimento, estando
envolvidas na divisão celular e morfogênese (VIEIRA et al., 2010).
3 EFEITOS FISIOLÓGICOS EXERCIDOS PELOS FITORMÔNIOS
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Partição de Assimilados;
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3.1 Alongação Celular
A alongação celular ocorre através da entrada de água na célula, promovendo assim o
aumento de seu volume, fazendo com que ela se alongue. Para que isto ocorra, os
hormônios vegetais ou promovem a redução da resistência da parede celular, ou
aumentando a quebra do amido, aumentando a diferença de concentração de amido,
fazendo com que a água entre para provocar o equilíbrio osmótico (PIRES, 1998 apud
LEÃO; SILVA, D.; SILVA, E.; 2005).
3.2 Fototropismo
Fototropismo é o movimento da planta em resposta a um gradiente de luz ou a um fluxo
direcional. A auxina migra para o lado sombreado do órgão vegetal, quando este é
iluminado somente de um lado, aumentando a concentração de auxina na região escura,
promovendo o maior alongamento desta região, provocando inclinação do órgão para o lado
iluminado. Quando ocorre o bloqueio do fluxo de auxina para a região sombreada, o
fototropismo não é observado (TAIZ; ZEIGER, 2006).
3.3 Geotropismo
Assim como o fototropismo, o geotropismo envolve o acúmulo de auxina em um lado do
órgão vegetal, assim, por resposta da gravidade, hastes e raízes acumulam auxinas no seu
lado inferior. Nas hastes, promove o crescimento da parte inferior, provocando sua curvatura
para cima, porém nas raízes, o acúmulo de auxina inibe o crescimento da região,
promovendo o crescimento da raiz na parte superior, fazendo com que a raiz se curve para
baixo (TAIZ; ZEIGER, 2006).
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3.4 Dominância apical
A dominância apical se dá através da ação de hormônios vegetais que ativam no caule,
enzimas que atuam sobre os polissacarídeos da parede celular, liberando substância que
inibem o crescimento das gemas laterais através da suspensão da divisão e do
alongamento celular. A parada da dominância apical se dá através da retirada da gema
apical, local de alta concentração dos hormônios vegetais responsáveis pelo crescimento
das brotações laterais, pois ocorre a síntese nesse local, ou através da aplicação de
inibidores de crescimento (TAIZ; ZEIGER, 2006).
3.5 Estimulo/inibição da iniciação e alongação radicular
Os hormônios vegetais têm sido utilizados para estimular a iniciação radicular,
principalmente as auxinas e as citocininas. Aplicações de hormônios promovem o
desenvolvimento radicular precoce, o aumento da massa seca e a alongação de raízes, no
entanto, dependendo da espécie da planta e das suas concentrações, podendo também
inibir esse processo (TAIZ; ZEIGER, 2006).
Os brassinoesteróides possuem efeitos semelhantes aos da auxina, quanto à inibição do
crescimento e desenvolvimento radicular, no entanto os BRs não possuem efeito
estimulante (TAIZ; ZEIGER, 2006).
3.6 Produção de Etileno
Em condições extremas do vegetal, como seca, inundação, radiação, danos causados por
insetos e mecânicos, ou estresse químico, as células metabolicamente ativas aumentam a
produção de etileno. As auxinas em concentrações muito elevadas, os brassinoesteróides e
os jasmonatos estimulam a biossíntese de etileno também. As auxinas tem a propriedade de
estimular a produção em partes de plantas intactas e separadas, enquanto os BRs
estimulam a síntese em partes de plantas inteiras. Os jasmonatos estimulam a síntese de
um dos percursores do etileno, dependendo da espécie e do estágio de desenvolvimento do
vegetal (TAIZ; ZEIGER, 2006).
3.7 Crescimento de Frutos
A determinação dos padrões de crescimento de frutos é executada fundamentalmente pelas
auxinas, devido seu caráter de promover a extensão celular. Pode-se observar relação entre
o desenvolvimento das sementes e o tamanho e forma final do fruto, e aplicações exógenas
de auxinas induzem respostas de crescimento (TAIZ; ZEIGER, 2006).
3.8 Abscisão
O ácido abscísico é capaz de induzir a abscisão de folha e frutos de diferentes plantas, mas
outros hormônios, como o ácido indol-acético e o etileno, interagem com o ABA no controle
da abscisão. O etileno endógeno está relacionado com o processo de abscisão natural de
folhas e frutos, sofrendo influência de outros hormônios. O etileno age sobre a atividade das
enzimas celulases e pectinases que atuam na zona de abscisão facilitando a queda dos
órgãos. Adição de etileno exógeno acelera esse processo (TAIZ; ZEIGER, 2006).
3.9 Efeito Herbicida
Auxinas sintéticas, como o ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D), são utilizadas como
herbicidas seletivos na agricultura, pois quando utilizado em alta concentração, o 2,4-D mata
as dicotiledôneas, não afetando as monocotiledôneas (TAIZ; ZEIGER, 2006).
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3.10 Partenocarpia
A partenocarpia é o processo do desenvolvimento do fruto a partir das células, sendo que as
auxinas possuem tal propriedade de desenvolver os chamados frutos sem sementes (TAIZ;
ZEIGER, 2006).
3.11 Partição de Assimilado
O movimento de assimilados aumenta na direção de onde as auxinas são sintetizadas,
causados pelo transporte preferencial ao nível de floema para essas regiões (TAIZ;
ZEIGER, 2006).
3.12 Crescimento de plantas intactas
As giberelinas estimulam o crescimento celular em muitas espécies, especialmente anã e
bianual, sendo mais eficientes em plantas intactas do que em órgãos separados, podendo
causar grande alongação e promover a divisão celular (TAIZ; ZEIGER, 2006).
3.13 Reversão do nanismo genético
O encurtamento no comprimento do entrenó é o que caracteriza o nanismo nas plantas
mutantes geneticamente, quando aplicadas as giberelinas às plantas exogenamente, ocorre
aumento em tamanho, lhes dando aparência semelhante às plantas normais (TAIZ;
ZEIGER, 2006).
3.14 Lançamento da inflorescência e florescimento
Vegetais com crescimento em forma de roseta necessitam para florescerem, dias logos e
tratamento frio. Se não se encontrarem nessas condições, e lhe forem aplicadas giberelinas,
será promovido lançamento e florescimento. A giberelina estimula a divisão celular na região
subapical, levando a expansão lateral do ápice (TAIZ; ZEIGER, 2006).
3.15 Mobilização de reservas
A mobilização de reservas dá-se pela da quebra do amido principalmente pela a-amilase. O
ácido giberélico é o principal responsável pelo estimulo a produção da a-amilase, fazendo
com que as reservas de amido sejam convertidas em açúcar (TAIZ; ZEIGER, 2006).
3.16 Divisão celular e formação de órgãos
A divisão celular e o crescimento das plantas são promovidos pelas citocininas, que
promovem também o alongamento e a diferenciação celular, principalmente quando
aplicadas com auxina (TAIZ; ZEIGER, 2006).
3.17 Germinação e dormência de sementes
A germinação da semente é orientada pelo aumento gradual do tamanho e a
proporcionalidade do crescimento das partes diferentes da planta. A saída das plântulas
demora, em média, 50 a 60 dias, portanto qualquer técnica que diminua o tempo de
emergência é de grande interesse. Os reguladores mais utilizados para estimular essa
germinação são as giberelinas e as citocininas, sendo a cinetina utilizada para superar a
inibição causada pela luz vermelha longa sobre a germinação de sementes de algumas
espécies, podendo ocorrer germinação das sementes tratadas, inclusive no escuro. Em
contrapartida, o ABA atrasa a germinação de sementes de diversas espécies, impedindo a
germinação das sementes ainda no fruto, anulando o efeito estimulante das auxinas,
giberelinas ou citocininas na germinação (TAIZ; ZEIGER, 2006).
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3.18 Movimento estomático
A abertura dos estômatos pode ser promovida pelas citocininas em algumas plantas. Em
condições de estresse hídrico, as concentrações de citocininas ficam baixas, provocando
um mecanismo hormonal de fechamento estomático (TAIZ; ZEIGER, 2006).
Quando há baixa disponibilidade de água, as extremidades das raízes são capazes de
perceber esse estresse e estimulam o aumento da produção de ABA, o qual é transportado
para as folhas, provocando o fechamento dos estômatos. Este mecanismo causa redução
na perda de água por transpiração, o ABA previne também a sua abertura em resposta à
luz, até ser inativado pelo metabolismo. O jasmonato possui efeito semelhante ao ABA
nesse sentido (TAIZ; ZEIGER, 2006).
Produzindo resposta semelhante ao estresse hídrico, os níveis de ABA aumentam também
em resposta ao estresse salino e a baixas e altas temperaturas, devido à alteração no nível
de água disponível para a planta (TAIZ; ZEIGER, 2006).
3.19 Germinação e crescimento de gemas e brotações
A dormência de gemas e de sementes de algumas espécies é induzida pelo ácido abscísico.
Quando aplicada iluminação de dia curto, os níveis de ABA aumentam nas folhas e gemas,
provocando a dormência, e aplicações exógenas de ABA em gemas não dormentes
provocaram a dormência (TAIZ; ZEIGER, 2006).
Em baixas concentrações o etileno exógeno estimula a germinação e o crescimento de
gemas, bulbos, estacas e raízes, porém em concentrações elevadas pode inibir a
germinação (TAIZ; ZEIGER, 2006).
A dominância apical é controlada por um balanço entre as quantidades de auxina e
citocinina endógenos. As citocininas quebram a dormência apical inibindo a IAA oxidase
localizada em gemais laterais, permitindo que os níveis de auxinase se estabeleçam,
causando alongação da gema lateral, e as citocininas iniciam um mecanismo de drenos nas
gemas laterais, promovendo o transporte das substâncias necessárias para seu crescimento
(TAIZ; ZEIGER, 2006).
3.20 Amadurecimento de frutos
O etileno é o principal hormônio envolvido no amadurecimento. Conforme o fruto cresce,
ocorre um aumento na síntese de etileno e concomitantemente a taxa respiratória aumenta
em alguns frutos como a maçã, pera, banana, manga, até atingir um ponto chamado
climatérico. Frutos que não respondem ao etileno possuem respiração não climatérica, são
exemplo o citros, a uva e a cereja (TAIZ; ZEIGER, 2006).
3.21 Epinastia
A epinastia é o fenômeno das folhas se inclinarem para baixo, ocorrendo quando algumas
folhas como a do tomateiro são expostas a altas concentrações de etileno (TAIZ; ZEIGER,
2006).
3.22 Floração
O etileno provoca indução floral em diversas espécies vegetais, podendo estas ser tratadas
diretamente com o gás, com substâncias que liberam o etileno ou com auxinas que
estimulam a produção de auxinas (TAIZ; ZEIGER, 2006).
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Existem evidencias indicam que o ácido salicílico promove a formação de gemas florais
quando associado com cinetina e IAA. Como a flora ocorre quando em conjunto com
substâncias e alguns outros fatores não há ainda comprovação do efeito promotor do ácido
salicílico, existindo também resultados contraditórios (TAIZ; ZEIGER, 2006).
3.23 Senescência
Quando ocorre a separação das folhas madura da planta, ocorre rápida decomposição de
proteínas e degradação de cloroplastos, provocando perda de proteínas, lipídios ácidos
nucléicos e clorofila. A citocinina mantem a atividade do metabolismo das células,
retardando a senescência. O ácido abscísico provoca diminuição na velocidade de
crescimento de alguns órgãos e tecidos vegetais. O crescimento caulinar atrasado implica
no desenvolvimento de entrenós menores que o normal. O ABA pode acelerar a quebra da
clorofila, mesmo na presença das citocininas (TAIZ ; ZEIGER, 2006).
A senescência aumenta no escuro, porém as citocininas possuem a capacidade de repor o
efeito da luz pelo atraso da senescência, por manter a integridade do tonoplasto. Quando
aplicadas em folhas estioladas ou cotilédones, algumas horas antes da exposição à luz, as
citocininas convertem os etioplastos em cloroplastos, aumentando a taxa de produção de
clorofila. A cinetina tem a capacidade de promover o transporte de substâncias em folhas
cortadas mantidas no escuro. Folhas e flores de determinadas espécies quando tratadas
com etileno exógeno aceleram seu processo de senescência. Os jasmonatos quando
aplicados exogenamente também promovem a senescência e a degradação da clorofila
(TAIZ; ZEIGER, 2006).
3.24 Crescimento de Plântulas
O etileno, apesar de diminuir a taxa de alongação, causa espessamento do caule,
promovendo sua expansão lateral e geotropismo transversal. Em plântulas como as de
ervilha ou feijoeiro, promove o crescimento horizontal em ramos que naturalmente só
cresceriam obedecendo ao geotropismo negativo (TAIZ; ZEIGER, 2006).
3.25 Termogenicidade
A termogenicidade ocorre em estruturas reprodutivas masculinas de algumas espécies, e
em flores de algumas angiospermas. O ácido salicílico provoca o aumento um da
temperatura de até 14ºC acima da temperatura ambiente, o que ativa a respiração resistente
ao cianeto, volatizando substância que tornam as flores mais atrativas para insetos
polinizadores (TAIZ; ZEIGER, 2006).
3.26 Resistência de doenças em plantas
Algumas plantas são resistentes a doenças realizando a proteção por células suicidas, que
restringem o espalhamento da infestação do organismo invasor, somente para uma
pequena área em torno de onde o patógeno entrou no vegetal, essa resposta é conhecida
como reação sensitiva e conduz o vegetal a adquirir resistência, que leva a produção de
proteínas de patogenicidade relativa, podendo ser induzida por ácido salicílico ou ácido
acetilsalicílico, na ausência de organismos patogênicos (TAIZ; ZEIGER, 2006).
Conclusões e recomendações
Os fitormônios, também chamados de hormônios vegetais, são substâncias orgânicas,
produzidas pela planta, responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento do vegetal.
Os hormônios são sintetizados em pequenas frações, com função direcionada a locais
específicos, influenciando na germinação, no crescimento vegetativo, florescimento,
frutificação, senescência e abscisão. É importante para a manipulação dessas substâncias o
conhecimento de seus locais de biossíntese, vias de transporte, estrutura química e
mecanismos de ação (VIEIRA et al., 2010).
www.respostatecnica.org.br
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