
C
irc

ul
ar

Té
cn

ic
a

43

07

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, AGRÁRIAS E HUMANAS (ISAH) - Araxá - MG,  Maio de 2014

Uma planta precisa de diversos fatores, internos 
e externos, para crescer e se desenvolver, e isto inclui 
diferenciar-se e adquirir formas, originando uma variedade 
de células, tecidos e órgãos (ALBRECHT, et al., 2009).

Como fatores externos que afetam o crescimento 
e desenvolvimento de vegetais, podemos citar luz, dióxido 
de carbono, água, minerais, temperatura, fotoperíodo, 
tropismos e contatos com outras plantas ou objetos. Os 
fatores internos são basicamente químicos. Os principais 
fatores são os chamados hormônios vegetais (ALBRECHT 
et al., 2011).

A palavra hormônio é originária do termo grego 
“horman”, que signifi ca “excitar”, cumprindo importante 
função na regulação do crescimento, podendo atuar, através 
de pequenas quantidades, direta ou indiretamente sobre os 
tecidos e órgãos que os produzem, expressando respostas 
fi siológicas específi cas (KARLOVA & VRIES, 2006).

Entretanto, existem hormônios inibitórios. Sendo 
assim, é mais conveniente considerá-los como reguladores 
químicos, substâncias que atuam sobre a divisão, 
elongação e diferenciação celular, além de atuarem em 
conjunto na regulação do metabolismo vegetal (CASTRO 
& VIEIRA, 2001).

Sua atuação não depende apenas de suas 
composições químicas, porém de como eles são 
“percebidos” pelos respectivos tecidos-alvo, de forma 
que uma mesma substância pode causar diferentes 
efeitos dependendo do tecido ou órgão no qual estiver 
atuando, da concentração destes hormônios e da época de 
desenvolvimento de um mesmo tecido (WEI et al., 2012).

O estudo de sua ação tem permitido o aumento da 
produtividade, variedade e o tempo de conservação de 
alguns produtos vegetais, principalmente frutas e, assim, 
tem contribuído para minimizar custos e baratear preços ao 
consumidor fi nal (ALBRECHT, et al., 2009).
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Contexto histórico

O conhecimento dos primeiros hormônios vegetais descobertos, 
as auxinas, deve-se a experiências realizadas por diversos pesquisadores 
citados por Taiz & Zeiger (2013), que podem ser resumidas no que segue:

Sachs propôs que mensageiros químicos são os responsáveis pela 
formação e pelo crescimento de diferentes órgãos vegetais. Sugeriu também 
que os fatores externos como a gravidade poderiam afetar a distribuição 
dessas substâncias na planta. Embora Sachs não conhecesse a identidade 
desses mensageiros químicos, suas ideias levaram à descoberta definitiva 
desses compostos.

Os Darwins notaram que, se uma plântula de alpiste recebesse luz 
vinda de apenas um lado, a coleóptilo se curvava em direção à fonte de luz. 
Notaram também que, se a cabeça do coleóptilo fosse coberta com papel 
opaco, a planta deixava de se curvar.

Boysen-Jensen, tentando explicar o que Darwin havia constatado, 
verificou que, se a cabeça do coleóptilo fosse decapitada, a planta deixava 
de se curvar, mas que, se fosse recolocada, mesmo separada por um 
pequeno bloco de gelatina (ágar-ágar), a planta voltava a se curvar. Com 
isso, ele pretendeu provar que uma substância química atravessava o bloco 
de gelatina, provocando a curvatura nos locais abaixo. Não conseguiu, no 
entanto, descobrir qual era a substância.

Paal verificou que a cabeça cortada do coleóptilo, se recolocada 
apenas de um lado, mesmo no escuro, provoca uma curvatura em direção 
oposta. Com isso, provou que a substância acelera o crescimento do lado 
que ela é colocada.

Fritz Wendt, finalmente, também no escuro, cortou e colocou uma 
porção de cabeças de coleóptilos de aveia sobre um bloco de gelatina, de 
modo que a substância ali se acumulasse e, analisando a gelatina, verificou 
que a substância encontrada era o ácido indol-acético, ao qual ele passou a 
chamar de auxina, termo originado da palavra grega “auxos”, que significa 
crescimento (PERET et al., 2007).

Posteriormente, ficou demonstrado que a auxina, produzida pelo 
ápice dos coleóptilos e das gemas terminais dos caules e ramos, se difunde 
para as regiões abaixo, controlando o crescimento, e que as curvaturas 
são devidas a uma concentração desigual do ácido indol-3-acético, que se 
concentra mais no lado sombreado do que no lado iluminado, causando um 
crescimento desigual e, por isso, as curvaturas (SPAEPEN et al., 2007).
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Hormônios vegetais e suas funções

Várias moléculas sinalizadoras que participam nos processos de 
resistência a patógenos e de defesa contra herbívoros têm sido identificadas 
em plantas, incluindo formas conjugadas e não conjugadas de ácido jasmónico, 
ácido salicílico e pequenos polipeptídios. Recentemente, foi demonstrado 
que a estrigolactona e uma molécula de sinalização transmissível regulam 
o crescimento de gemas laterais. Outras classes de moléculas, como os 
flavonoides, atuam como moduladores de transdução de sinal, localizadas 
dentro ou fora das células. Na verdade, continua aumentando a lista de 
agentes sinalizadores e de reguladores do crescimento (PAUWELS & 
GOOSSENS, 2011).

Porém, os hormônios tradicionalmente descritos são compostos 
por 5 tipos principais: Auxinas; Citocininas; Etileno; Ácido abscísico e as 
Giberelinas.

Auxinas: Estimulam o alongamento das células, aparecimento dos 
órgãos e desenvolvimento das raízes e caules, retardam a abscisão (queda 
de folhas e frutos). Induzidas porfototropismo, heliotropismo e gravitropismo. 
As principais auxinas são o ácido indol-3-acético (AIA), ácido 4-cloroindol-
3-acético (4-Cl-AIA), ácido indol-3-butírico (AIB), e também existem auxinas 
sintéticas, representadas principalmente pelo ácido 2,4-diclorofenoxiacético 
(2,4-D) e ácido 2-metoxi-3,6-diclorobenzoico (dicamba) (MATHESIUS, 2008).

Citocininas: Controlam a divisão celular e aparecimento dos órgãos 
e atenuam a sua degradação. Dentre as citocininas, a cinetina foi a primeira 
a ser descoberta, que é um análogo sintético da zeatina, que foi descoberta 
no endosperma líquido do coco e do milho. A citocininas do tipo difenilureia, 
conhecida como tidiazuron é utilizado como desfolhante e herbicida 
(MURRAY et al., 2007).

Etileno: Estimula o amadurecimento dos frutos e promove a abscisão 
das estruturas. Apesar de ser um gás, e de difícil manuseio no campo, tem-
se utilizado este hormônio através de compostos que liberam o etileno. O 
composto mais amplamente utilizado é o etefon para amadurecimento de frutos, 
sincronização de florescimento, porém trabalha-se com inibidores de ligação 
do etileno, para prolongar o tempo pós-colheita (CASTRO & VIEIRA, 2001).

Acido abscísico: Inibe o crescimento e provoca a dormência, 
bloqueando a germinação. Interfere na impermeabilidade das células 
estomáticas, provocando fechamento dos estômatos. Promove a abscisão. 
Através de um carotenoide intermediário, o ABA é sintetizado com 15 
carbonos, sendo a orientação do grupo carboxila no carbono dois, que define 
os isômeros cis ou trans. Outras formas possíveis, são as alterações que 
resultam o enantiômeros S (forma natural) ou R (forma sintética), as formas 
comerciais são a mistura dos dois (KLAHOLD et al., 2006).
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Giberelinas: Estas estimulam o alongamento das células e divisão 
celular (alongamento do caule), germinação das sementes, transição para o 
florescimento em algumas plantas e formação/maturação de frutos. Foram 
descobertas quase trinta anos após as auxinas, estudando-se uma doença 
causada por Gibberella fujikuroi, elucidaram a estrutura química do composto 
que foi purificado de filtrados deste fungo, ao qual denominaram ácido 
giberélico, tornado o principal produto comercial do grupo das giberelinas. A 
este grupo, estão relacionadas atualmente, pelo menos 136 compostos de 
ocorrência natural (KHAN et al., 2006).

Efeito do ácido giberélico em plantas copo-de-leite (Zantedeschia sp)

A floricultura brasileira vem se destacando no agronegócio por seu 
crescimento acelerado. A movimentação financeira em torno dos produtos 
da floricultura cresce de forma acentuada, exibindo taxas acima de 10% 
ao ano. Sendo fonte de lucro a pequenos produtores, é um segmento que 
demanda muita mão-de-obra, o que revela a responsabilidade social como 
uma de suas características (SCHOENMAKER, 2014).

Dentre as plantas ornamentais cultivadas para corte, vale ressaltar a 
importância agronômica das espécies do Gênero Zantedeschia, conhecidas 
pelo nome comum de copo-de-leite. Neste gênero, encontram-se espécies 
com variados híbridos e cores, sendo o copo-de-leite branco (Zantedeschia 
aethiopica) o de maior relevância. Muito apreciada para ornamentações 
diversas, esta planta é caracterizada pela presença de uma espádice 
amarela, envolta por uma folha modificada de coloração branca denominada 
espata (CASTRO, 1998). 

As plantas de copo-de-leite têm seu florescimento ótimo logo após 
a passagem por períodos de baixas temperaturas. Este tipo de estímulo 
é ocasionado pela resposta endógena de substâncias químicas. As 
giberelinas no meristema subapical ativam a divisão celular, promovendo o 
seu crescimento, anterior ao florescimento que, em circunstâncias naturais, 
vem acompanhado do aumento do nível deste hormônio, cuja  aplicação 
exógena apresenta respostas positivas sobre a indução e a aceleração do 
florescimento em muitas espécies (BROOKING & COHEN, 2002).

A aplicação de giberelinas exógenas (GA3) em gemas cultivadas sob 
condições que não induzem o florescimento, suplementam a atividade da 
giberelina endógena, levando ao florescimento (CASTRO et al., 2008). Este 
aumento da atividade de giberelinas está associado com a mobilização de 
carboidratos para o crescimento de ápices. Sendo que sua aplicação nos 
bulbos ou parte aérea de copos-de-leite coloridos é utilizada comumente em 
campos de produção comerciais, para promover o florescimento, aumentando 
a produção, pelo aumento do número de gemas que emergem e formam as 
gemas primárias (QUILOT et al., 2004).
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Considerações finais

A evolução da agricultura tem solicitado novas tecnologias, cada vez 
mais específicas para o ganho de produção, tornando o desenvolvimento e 
utilização dos hormônios vegetais, uma nova forma de se agregar a cadeia 
produtiva de diversas culturas. Os reguladores vegetais foram descobertos 
no final do século XIX e, ainda hoje, existe muito para descobrir. Aos 
procedimentos comprovados, temos a aplicação do ácido giberélico em copo-
de-leite, que induz o florescimento, garantindo aos floricultores aumentos de 
produção e rentabilidade.
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