
Hormônios Vegetais 

• • crescimento, determinado pela divisão das 
células e sua distensão; 

• • diferenciação, com as células passando a ter 
formas e funções definidas, constituindo os 
diversos tecidos da planta; 

• • organogênese, com os tecidos agrupando-se 
e constituindo os órgãos vegetais. 

 



• Entre os principais hormônios vegetais, 
encontram-se: 

• Auxinas,  

• Giberelinas,  

• Citocininas,  

• Etileno, 

• Ácido abscísico. 



1. Auxinas 

• ácido indolacético (AIA). 

• O AIA é produzido em folhas jovens. Elas são 
encontradas nas gemas ativas dos caules e também 
nos embriões do interior de sementes. As raízes não 
possuem folhas e, portanto, não produzem auxina. 

• As auxinas não são transportadas por vasos 
condutores, deslocando-se das extremidades para a 
base, ou seja, apresentando transporte polarizado. 
Sua principal ação é promover o crescimento por 
distensão das células. 

 



Gráfico 



Dominância apical 

• A auxina produzida no ápice inibe as gemas 
mais próximas situadas abaixo dela. Isso é o 
que se denomina dominância apical. Fazendo 
a poda da planta, com a remoção do ápice, 
cessa a produção de auxina, deixa de haver 
inibição e as gemas laterais desenvolvem-se 
em ramos. 





Formação de raízes adventícias 

• Pode-se promover a reprodução assexuada de 
plantas através de mudas obtidas a partir de 
folhas ou de ramos. 



Abscisão de folhas e frutos 

• Quando as folhas envelhecem, a sua produção 
de auxinas diminui. Com isso, surge no pecíolo 
um meristema de abscisão, formado por 
células fracamente ligadas, sem a presença de 
lamela média. 





Frutos partenocárpicos 

• A aplicação de auxinas no ovário de uma flor, 
pode gerar um fruto sem semente, ou seja, 
um fruto partenocárpico. 





Herbicidas 



Giberelinas 

• São muitas as ações das giberelinas, como 
potentes hormônios de crescimento. Atuam 
nas células principalmente provocando sua 
distensão, quando absorvem grande 
quantidade de água. Agem de modo sinérgico 
com as auxinas, promovendo o crescimento 
normal das plantas. São produzidas nos 
mesmos locais que produzem auxinas. 

• Outra ação das giberelinas é sua participação 
na germinação de sementes. 



Citocininas 

• Sabe-se que as citocininas são produzidas no 
meristema do ápice da raiz, sendo 
transportada pelo xilema a partes aéreas da 
planta. 



Etileno 

• A principal ação do etileno é promover a 
senescência, ou seja, o amadurecimento 
seguido de envelhecimento de folhas e frutos. 

 



Ácido Abscísico 

• É um hormônio que induz a dormência de 
sementes e gemas. Isso é bastante útil, pois 
pode preservar a planta diante de condições 
ambientais inadequadas, como falta de água e 
baixas temperaturas. 


