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INTRODUÇÃO 
 
 Crescimento é um fenômeno geral dos seres vivos, sendo entendido como aumento 
quantitativo irreversível  no volume (aumento do protoplasma vivo), seja este uma célula, um 
órgão, um tecido ou um organismo como um todo. Envolve dois processos; divisão celular e 
alongamento (expansão). 
 Parâmetros para a análise de crescimento: 
 

- Ponto de vista fitotécnico: 
 

a) Peso fresco:  não é um bom parâmetro pois, pelo que definimos, crescimento 

seria, um fenômeno que envolve um aumento em volume irreversível e, neste caso, este 

índice varia muito com o estado hídrico da planta.  A folha, por exemplo, sempre tem um 

peso fresco mais elevado pela manha do que ao meio dia,  o que ocorre devido ao nível de 

transpiração.  Pode ser tomado como parâmetro em determinados casos, em que haja 

controle total das condições ambiente. Ex: plantas cultivadas através de cultura de tecidos. 

b) Peso seco:  devido a problemas relacionados com a variação do conteúdo  de  

água,  muitas vezes  é preferível relacionar o crescimento ao aumento de peso seco da 

planta ou de partes da planta. A folha que tem peso fresco menor ao meio dia, terá 

provavelmente um maior peso seco, devido  ao fato de estar fotossintetizando e de ter  

absorvido  sais minerais do solo durante toda a manhã, entretanto, a matéria seca pode ser 

uma estimativa mais válida ao que nós denominamos de crescimento do que a matéria 

fresca. Em algumas situações o peso seco não nos fornece uma indicação adequada sob o 

crescimento.  Por exemplo, quando uma semente,  suprida apenas com água, germina e se 

desenvolve numa plântula em condições de total escuridão, o tamanho e o peso fresco 

aumentam bruscamente, mas o peso da matéria seca diminui,  devido as perdas 

respiratórias de C02. Embora  o peso da matéria seca total destas plântulas desenvolvidos 

na escuridão seja menor que o da semente original, as partes em crescimento dos ramos e 

raízes têm um aumento em peso da matéria seca, devido a translocação das regiões de 

armazenamento para as regiões em crescimento. 

Normalmente os estádios  iniciais do desenvolvimento das plântulas envolvem a 

produção de novas células através da mitose (divisão nuclear e subseqüente citocinese 

(divisão celular, mas plântulas aparentemente normais podem ser produzidos e partir de 

algumas espécies na ausência de mitose ou divisão celular. Quando sementes de alface e 

trigo são irradiadas com raios gama, através de fontes de cobalto e níveis altos o bastante 

para paralisar a síntese de DNA, a mitose e a divisão celular, mesmo  assim, a germinação 

ainda ocorre. O crescimento continua até as plântulas com células gigantes serem 
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produzidas. Estas plântulas, chamados plântulas gama, podem sobreviver mais de três 

semanas, morrendo logo após, provavelmente devido a necessidade de  células novas. 

Estas plântulas gama ilustram que, mesmo que se pudesse medir convenientemente o 

aumento no número de células, este número seria um parâmetro pouco real ao crescimento 

observado. Muitos outros exemplos de crescimento sem divisão de células são conhecidos, 

como o crescimento de certas folhas, ramos e frutos, após certo estádio de 

desenvolvimento. Há poucos exemplos de divisão celular sem aumento no tamanho máximo 

da célula,  como no caso da maturação do saco embrionário.  Portanto, um aumento no 

tamanho, é o critério fundamental no crescimento, apesar de que, nem sempre seja fácil 

medi-lo. 

Apesar do termo crescimento ser referido como alterações principalmente  

quantitativas irreversíveis, o caráter qualitativo também pode ser visualizado, através  do 

direcionamento do alongamento celular. 

 Os aspectos quantitativos do crescimento constituem a parte da fisiologia vegetal que 

mais utiliza recursos matemáticos na montagem de tabelas e gráficos, evidenciando 

características básicas do fenômeno do crescimento. 

 O crescimento de plantas inteiras, órgãos vegetais e colônias de microrganismos 

pode ser visualizado na clássica curva sigmóide (semelhante ao símbolo sigma grego).  

 A curva de crescimento de Zea mays  assim se apresenta:  

 
 Do ponto de vista fisiológico distingue-se quatro fases: 
 

1. Fase latente: o crescimento é dependente da quantidade de reservas contidas na 
semente - forma-se a plântula; 

2. Fase de crescimento exponencial ou logarítmico: a planta forma raízes aptas para 
absorção de água e nutrientes minerais e folhas aptas para realização de fotossíntese 
- é a fase juvenil, de crescimento vegetativo rápido (juvenilidade vegetal) 

3. Fase de crescimento exponencial decrescente: decresce a razão de crescimento e 
a atividade metabólica orienta-se para a produção de estruturas reprodutivas (flores, 
frutos, sementes) - é a fase de maturidade vegetal; 

4. Fase de equilíbrio dinâmico: o crescimento é nulo ou quase nulo (aparece no 
gráfico um patamar) - nesta fase tudo o que é produzido  é consumido, seguindo-se, 
após, a senescência vegetal. 

No caso de plantas perenes, como as árvores, observa-se no gráfico uma sucessão de 
“sigmas”, indicativo dos períodos de repouso e crescimento no decorrer das estações 
desfavoráveis e favoráveis ao crescimento. 
 Caracteristicamente, o processo de crescimento começa vagarosamente, depois 
chega o momento quando o crescimento atinge seus valores máximos. Nesta fase, o 
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crescimento é exponencial ou logarítmico, sendo representado no gráfico por uma reta, 
quando se usam os logaritmos das medidas. Há depois um retardamento do crescimento, 
evidenciado por um reduzido ângulo da curva com o eixo das abscissas. Isso acontece 
porque começa a haver predomínio da respiração em relação à fotossíntese, ou seja, há 
maior consumo do que produção; começa também a abscisão de órgãos - o organismo 
vegetal entra em senescência. 
  As curvas mostradas são ideais e somente são obtidas quando o material 
vegetal cresce em condições uniformes e as medidas são tomadas a intervalos 
relativamente longos de tempo. Na natureza, as flutuações irregulares são superpostas na 
curva de crescimento por flutuações de fatores ambientais (luz, temperatura, suprimento 
mineral e hídrico, etc.). Se as medidas forem tomadas em intervalos curtos de tempo, de 
hora em hora, p. ex., as alterações na curva de crescimento vão se tornar evidentes. 
 Em plantas inferiores, como algas unicelulares, o crescimento pode estar ocorrendo 
em todas as células, mas em plantas superiores, os meristemas situados nos ápices 
vegetativos tomam a função de crescimento. 
 
Meristemas e Crescimento ao Nível de Órgãos Vegetais 
 
 Nos meristemas estão ocorrendo 3 eventos, em seqüência ou concomitantemente: 
  - divisão celular; 
  - distensão ou alongamento celular  
  - diferenciação celular. 
 O crescimento se faz então por aumento do número e do tamanho das células, em 
processo de diferenciação, conforme as funções que exercerão.  O aumento de volume 
ocorre por síntese citoplasmática, seguida de duplicação dos cromossomos, desintegração 
do nucléolo, migração polar, reorganização do novo núcleo e nucléolo, formação da nova 
parede, a partir da lamela média, na qual está presente pectato de cálcio e magnésio.  
Durante a distensão celular a parede primária se mantém elástica, ocorre a vacuolização 
com entrada d’água, síntese de proteínas, lipídeos, ácidos nucléicos, enzimas e outros 
componentes, além do aumento do número de organelas.  
 A diferenciação celular se dá pelo aparecimento de modificações leves ou profundas 
na estrutura celular, como um preparo para a célula exercer funções especializadas.  Desta 
forma, algumas células alongadas perdem o conteúdo protoplasmático, com simultânea 
lignificação da parede originando elementos condutores (vasos); outras células aumentam 
as células parenquimáticas do mesofilo e outras ainda, mais achatadas, tem a parede 
externa recoberta por cutina, originando células epidérmicas cuticularizadas.  
 Após a divisão celular, normalmente uma célula permanece meristemática e a outra 
sofre diferenciação, levando a formação de um tecido adulto especializado, o qual, após 
desempenhar sua função, entra em senescência e morre.  
 Os meristemas são responsáveis pela formação de todos os tecidos diferenciados ou 
adultos das plantas. Denominam-se meristemas primários os grupos de células embrionárias 
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ou descendentes diretos das células embrionárias e meristemas secundários os grupos de 
células originados por dediferenciação de tecidos adultos.  
 Quanto à localização denominam-se:  
a) meristemas apicais, situados nos ápices caulinares e radiculares, responsáveis pelo 

crescimento em extensão (crescimento primário), resultando em um aumento da altura da 
planta, ramificação da parte aérea, extensão do sistema subterrâneo; 

b) meristemas laterais, situados como anéis junto aos tecidos vasculares e corticais dos 
caules e raízes, compreendendo o câmbio vascular, responsável pela formação do 
xilema, floema e câmbio cortical (felogênio), responsável pela formação do feloderma 
para dentro e súber para fora (ambos constituindo a periderme); os meristemas laterais 
proporcionam o crescimento secundário em diâmetro de órgãos cilíndricos (caules e 
raízes) em dicotiledôneas, assim, a atividade de ambos os câmbios proporcionam o 
crescimento diamétrico de modo concomitante e as tensões internas são amortecidas e 
compensadas;  

c) meristemas intercalares, situados nos internós e bainhas de monocotiledôneas, que 
permitem o alongamento de caules (colmos) e o crescimento da bainha em torno dos 
caules de gramíneas.  

 As raízes crescem longitudinalmente por ação de um meristema subapical, assim 
denominado porque está revestida pela coifa, uma estrutura de proteção contra o atrito com 
as partículas do solo. As células periféricas da coifa, uma estrutura de proteção contra o 
atrito com as partículas do solo. As células periféricas da coifa são continuamente 
descamadas e ao mesmo tempo substituídas por outras adicionadas pelo meristema 
radicular. Diferenciam-se em regiões de divisão celular, alongamento e de maturação (Ver 
figura abaixo) 
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Diagrama ilustrando os estádios iniciais do desenvolvimento primário do ápice da raiz. A região de divisões 
celulares estende-se por uma distância considerável, atrás do meristema apical. Estas divisões celulares se 
sobrepõem com o crescimento celular e também com a maturação, ou diferenciação celular. A distâncias 
variáveis do meristema apical, as células estão crescendo e diferenciando-se em células específicas de acordo 
com a posição na raiz. Os três meristemas primários - protoderme, meristema fundamental e procâmbio - são 
delineados próximo ao meristema apical. Os elementos de tubos crivados do protofloema amadurecem antes 
(mais próximo do meristema apical) dos elementos de protoxilema. A endoderme completa sua diferenciação 
(com estrias de Caspary) antes do protoxilema e do desenvolvimento dos pêlos radiculares. 

 
A formação de raízes laterais é proporcionada pela atividade do periciclo (anel de 

células interno à endoderme). Por incentivo hormonal, as células do periciclo sofrem divisões  
periclinais e anticlinais num grupo de células, que aumentam em número e tamanho; 
aparece então, uma protuberância na superfície da raiz. As células da endoderme também 
podem se dividir originando um primórdio de raiz lateral, que cresce e atravessa 
gradualmente o córtex, até atingir a superfície, irrompendo de dentro para fora da raiz 
principal. A passagem dessa raiz em formação através do córtex, pode ser auxiliada por 
uma ação enzimática desintegradora sobre as células corticais que estão na faixa de 
passagem. Ao fim do processo da emergência da raiz lateral, acabará surgindo uma ligação 
vascular entre a raiz principal e a lateral. 
 O crescimento em diâmetro das raízes se faz por ação do câmbio vascular e do 
câmbio cortical; o câmbio vascular se origina de células procambiais que permanecem 
indiferenciadas entre o floema primário e o xilema primário; o câmbio cortical (felogênio) 
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situa-se abaixo da epiderme e origina a periderme da raiz, formada de feloderme para dentro 
e súber para fora. O tecido suberoso caracteriza-se por intenso depósito de suberina nas 
paredes celulares, impermeabilizando-as e causando a morte das células do tecido, o qual 
vai exercer funções de revestimento e proteção. 
 Os caules crescem longitudinalmente por ação de um meristema apical (gema apical), 
geralmente protegido por folhas modificadas (escamas e catáfilos) contra ação do 
intemperismo e do ataque de fitófagos ou herbívoros, principalmente insetos.No ápice 
caulinar localizam-se os primórdios foliares que originarão as folhas e os primórdios de 
gemas nas axilas das folhas; os primórdios de gemas, são futuras gemas laterais, que se 
desenvolverão em ramos laterais, de padrão semelhante à gema apical (ver figura) 
 
 
 

 

 

Organização túnica-corpo. (a), (b) Detalhe do ápice do sistema caulinar de Coleus blumei. Coleus tem uma 
túnica com duas camadas, representadas pelas camadas L1 e L2 do meristema apical. A camada inicial do 
corpo é representada pela camada L3. O corpo corresponde à zona de células-mães centrais. (c) divisões 
anticlinais e periclinais. As divisões celulares das camadas da túnica são quase exclusivamente anticlinais. 
Aquelas da camada inicial do corpo são tanto anticlinais quanto periclinais. Dividindo-se periclinalmente, estas 
células da camada inicial adicionam células ao corpo. 
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 O meristema apical é dominante sobre os meristemas abaixo situados, as gemas axilares 
ou laterais, as quais tem a função de formar folhas e ramos; as inflorescências podem se 
desenvolver diretamente do caule (caulifloria) ou nas extremidades dos ramos.  As posições 
do caule onde ocorrem as folhas são denominados nós e as posições desfolhadas internós. 
 O ápice caulinar da maioria das plantas floríferas apresenta o tipo de organização 
denominado túnica-corpo (ver figura). As duas regiões túnica corpo, são comumente 
distinguíveis pelos planos de divisão das células que nelas ocorrem. A túnica consiste em 
uma ou mais camadas de células localizadas perifericamente à superfície do meristema 
(divisões anticlinais) e contribuem para o crescimento em superfície. O corpo consiste em 
uma massa de células localizadas abaixo da camada da túnica; as células dividem-se em 
vários planos (periclinais e anticlinais), aumentando o volume da estrutura. 

 
Seção longitudinal do ápice do sistema caulinar de Coleus blumei, uma eudicotiledôneas. As folhas em Coleus 
são opostas umas às outras luz nossa, cada par sucessivo estar em ângulo reto como o par anterior (filotaxia 
decussada); assim, as folhas de um nó marcado estão em ângulos retos com o plano da seção. 

 
 O sistema túnica-corpo, tem uma área de células com vacúolos conspícuos 
denominada de zona de células mães centrais, circundado pelo meristema periférico, e 
tendo abaixo o meristema da medula. A protoderme se origina da camada mais externa da 
túnica, enquanto o procâmbio e parte do meristema fundamental (o córtex e algumas partes 
da medula) são derivadas do meristema periférico. O resto do meristema fundamental é 
formado em parte pelo meristema da medula. 
 O crescimento caulinar em diâmetro se dá de forma idêntica ao das raízes, por 
atividade dos meristemas laterais cambiais. Há caules que aparentemente não crescem, 
como é o caso de muitas hortaliças e tais plantas são ditas acaules (Ex. Daucus carota, 
Plantago sp). Meristemas intercalares permitem alongamento de internós e crescimento de 
bainha foliar (monocotiledôneas). 
 Assim, como na raiz, o meristema apical do caule origina os meristemas primários – 
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protoderme, meristema fundamental e procâmbio, que originarão, por sua vez, a epiderme, a 
córtex e os tecidos vasculares primários, respectivamente. 
 O meristema apical é dominante sobre os meristemas abaixo situados, as gemas 
axilares ou laterais, as quais tem a função de formar folhas e ramos; as inflorescências 
podem se desenvolver diretamente do caule (caulefloria) ou nas extremidades dos ramos. 
As posições do caule onde ocorrem as folhas são denominados nós e as posições 
desfolhadas internos. Meristemas intercalares  (na base do entrenós) permitem alongamento 
de internos e cresci mento da bainha foliar (monocotiledôneas). 
 As folhas originam-se de divisões periclinais de um grupo de células nas partes 
laterais do meristema apical; forma-se uma protuberância chamada primórdio foliar, que já 
obedece à filotaxia da espécie; em posição axilar aos primórdios foliares, formam-se os 
primórdios de gemas axilares. O tamanho e a forma de uma folha serão determinados por 
vários fatores, tais como o tamanho do primórdio, a velocidade de divisão e alongamento 
celular, a duração do período de crescimento, etc. O primórdio assume uma forma afilada e 
quase circular em seção transversal, mas desenvolve um lado achatado perto do ápice. Esta 
região afilada será a futura nervura central ou pecíolo da folha e contém as células 
meristemáticas das quais surgirá o limbo foliar, por expansão lateral; o formato das margens 
será determinado pelos meristemas marginais e os tecidos internos da folha pelos 
meristemas submarginais. 
 
Controle do crescimento e desenvolvimento vegetal 
 
O controle do crescimento e desenvolvimento vegetal se faz em três níveis: 
 
1º - nível intracelular ou genético, que parte do princípio que cada espécie possui em suas 

células um “programa” impresso no sistema de fitas DNA/RNA. Estudos nesse sentido 
são feitos em meio de cultura de tecidos, considerando que cada célula ou grupo de 
células deve possuir a potencialidade para regenerar um novo indivíduo. Fragmentos 
de meristemas são colocados em meio de cultura apropriados e depois são tratados 
com hormônios vegetais ou substâncias reguladoras do crescimento visando a 
obtenção de indivíduos viáveis. 

2º - nível intercelular ou das correlações, que parte do princípio de que há uma 
interdependência entre células, tecidos e órgãos vegetais e que estes exercem mútua 
influência no crescimento. No campo, essa correlação pode ser demonstrada com a 
poda de gemas apicais, o que faz cessar a dominância desta sobre as gemas axilares, 
as quais passam a se desenvolver. Em laboratório, foi demonstrado que pontas de 
raízes de tomateiro só crescem em placas onde se coloque além de água, nutrientes 
minerais e açúcar, também as vitaminas B1 (tiamina) e B6 (piridoxina), normalmente 
produzido pelas folhas e transportadas via floema até as raízes. 

3º -   nível extracelular ou ambiental, que leva em conta o fato da planta estar sendo 
submetida continuamente à ação dos fatores ambientais e que estes influenciam 
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decisivamente na execução do “programa” de crescimento da espécie. Assim, fatores 
físicos, químicos e biológicos, agindo através da gravidade, natureza e propriedades do 
solo, luz, temperatura, abundância ou escassez de água e nutrientes minerais, grau de 
atividade das comunidades microbianas, competição intra e interespecífica, herbivoria, 
agentes patológicos e manejos das culturas, terão efeito determinante no crescimento 
e desenvolvimento vegetal. 

 
 Desenvolvimento é um fenômeno paralelo ao crescimento, sendo entendido como 
aumento qualitativo; biologicamente falando refere-se a um incremento de caracteres, pode 
ser visualizado, descrito, fotografado mas não medido; consiste na aquisição de capacidade 
funcional. Pode ser definido também como uma sucessão de alterações irreversíveis ou 
fases do ciclo de vida de uma célula, um órgão ou um organismo, ou seja, é um conjunto 
das diferentes fases que leva à formação do corpo total da planta.  

SUBSTÂNCIAS DE CRESCIMENTO  
 
Diferenças entre hormônio animal e hormônio vegetal (fitormônios): 

1. Complexidade: hormônios vegetais são bem mais simples que os hormônios animais 
(ex: etileno x insulina). 

2. Peso molecular: os hormônios animais apresentam elevado peso molecular e os 
vegetais baixo peso molecular. 

3. Especificidade: os hormônios animais são altamente específicos (um hormônio para 
cada ação), enquanto que,  nos vegetais os hormônios podem ter várias ações (ex: 
auxinas) 

4. Penetrabilidade: o hormônio animal é de difícil penetração, ao contrário acontece com 
o hormônio vegetal. 

5. Sítio de produção e ação: os hormônios vegetais são produzidos em um local 
podendo ter ação neste mesmo local, ou serem transportados e agirem em outro 
local. Os hormônios animais nunca agem no local em que foram produzidos. 

 
Substância de crescimento: para um composto ser considerado uma substância de 

crescimento deve ser sintetizado pela planta, agir em baixas concentrações, promover 
resposta amplificada, não deve ter valor energético, calórico ou nutricional, podendo ou não 
agir no local de síntese.  
 Regulador de crescimento: termo geral que se aplica a substâncias sintéticas ou 
naturais 
 Principais grupos substâncias de crescimento são: auxinas, giberelinas, citocininas, 
etileno, ácido abscísico, brassinosteróides, ácido salicílico, poliaminas, ácido salicílico e 
jasmonatos.  
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A U X I N A S  

1. Conceituação e síntese histórica 
 As auxinas são substâncias quimicamente relacionadas com o ácido indolil-3-acético 
(AIA), que promovem o crescimento das plantas, principalmente através do alongamento 
celular. 
 As primeiras experiências com substâncias de crescimento foram realizadas por 
Darwin (1880), com coleóptilos de alpiste (Phalaris canariensis); verificou-se que, quando 
iluminados unilateralmente, inclinam-se em direção à luz. Verificou-se posteriormente que 
substâncias transportadas do ápice para as regiões inferiores do coleóptilo causavam o 
movimento de curvatura. Foi Went (1928) que, utilizando cubos de ágar colocados sobre 
coleóptilos decapitadas de aveia, conseguiu demonstrar efeitos de crescimento de forma 
quantitativa. Um esquema completo dos experimentos iniciais com auxinas são mostrados 
no esquema abaixo. 
 A pesquisa sobre a natureza química das auxinas teve a contribuição de Nielsen 
(Copenhagen, 1930), trabalhando com extrato do meio de cultura do fungo Rhizopus suinus  
e de Kogl & Haagen Smit (Universidade de Utrecht, 1934), que conseguiram isolar e 
identificar a substância ativa no Avena-teste. Estudos de Thimann (EUA, 1935), 
comprovaram a identidade do AIA. Verificou-se ainda que a substância era conhecida desde 
1904, quando de sua síntese na Alemanha, desconhecendo-se, entretanto, na época, sua 
tividade biológica. a 
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Sumário dos experimentos iniciais com auxinas. Dos experimentos de fototropismo em coleóptilo, Darwin 
concluiu que o estímulo ao crescimento é produzido no ápice do coleóptilo é transmitido para a zona de 
crescimento. Em 1913, P. Boysen-Jensen descobriu que o estímulo do crescimento passa  através de 
materiais como a gelatina mas não de barreiras impermeáveis a água como a mica. Em 1919, A. Paál obteve 
evidências que a promoção do estímulo do crescimento foi devido  à substância de natureza química. Em 
1926, F.W. Went mostrou que a substância que promove o crescimento pode se difundir em blocos de gelatina. 
Ele também fez experimentos para quantificar a auxina. 
 
 
2. Estrutura química e biossíntese 
 O ácido indolil-3-acético, caracteriza-se pela presença de um anel de indol e seu 
precursor identificado é o aminoácido triptofano. 
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Estrutura de algumas auxinas naturais. Embora o ácido-indolil-acético (AIA) ocorrer em todas as plantas, outros 
compostos relacionados às plantas têm atividade auxínica. Em ervilha, por exemplo, contém o ácido 4-
cloroindolil-3-acético. Outros compostos que não são indolils, tais como o ácido fenilacético, também possuí 
atividade auxínica. Ainda não é claro, a função destas auxinas naturais no desenvolvimento das plantas. 

 Há várias evidências indicando que o triptofano é o precursor do AIA:  
1) aplicação de triptofano em ápices de coleóptilo sofre rápida transformação em AIA;  
2) plantas deficientes em Zn apresentam pequeno crescimento, pois Zn é importante para 

síntese de triptofano;  
3) aplicação de serina tritiada e indol com carbono radioativo em ervilha, resultam em 

triptofano e AIA marcados, pois serina e indol são precursores do triptofano.  
 Outros compostos indólicos mostraram-se ativos no Avena-teste, tais como o ácido 
indolil-3 acetonitrila, ácido indolil-3-acetaldeído e ácido indolil-3-pirúvico. 
 

 
Biossíntese de auxinas dependente de L-triptofano. 
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3. Ocorrência, metabolismo e transporte de auxinas 
 As auxinas são de ocorrência ampla no reino vegetal, sendo encontradas 
principalmente em órgãos que estão em crescimento ativo, tais como as regiões 
meristemáticas dos ápices radiculares e caulinares, folhas jovens, coleóptilos e sementes 
em desenvolvimento. São sintetizadas em regiões de crescimento ativo, como o meristema 
apical do caule, gemas axilares ou laterais, folhas jovens e meristemas das raízes. 
 A síntese de auxinas é influenciada por fatores do meio tais como a luz e a 
temperatura. Verifica-se assim que a síntese em órgãos clorofilados é maior em presença de 
luz do que no escuro. Em plantas perenes de regiões temperadas os níveis de auxina 
variam com as estações do ano, ocorrendo maiores concentrações durante a primavera e 
menores concentrações durante o outono e inverno. 
 A síntese é também influenciada por fatores internos da planta, como por exemplo, a 
idade fisiológica: é maior em tecidos ou órgãos que estão em crescimento ativo e muito 
baixa em tecidos já diferenciados. 
 Os níveis de AIA nos tecidos vegetais são controlados por variações nas velocidades 
de síntese, inativação e degradação. Assim, através de processos ou reações enzimáticas a 
molécula de AIA pode se ligar a outras moléculas, produzindo compostos inativos, como o 
AIA-aspartato e o AIA-glutamato. 
 As auxinas são catabolizadas pela ação da AIA-oxidase, sendo um dos produtos 
finais, o metileno-oxindol. Ocorre também fotoxidação da molécula de AIA, na qual 
substâncias como a riboflavina, absorvem a energia utilizada para ativar a oxidação do AIA. 
 
Movimento da Auxina na Planta 
  
 O movimento da auxina na planta está resumido na figura abaixo.  

O transporte das auxinas em órgão aéreos é polar, e se faz do ápice para a base (basípeta), 

o que já foi verificado por Went (1926), porém em órgãos senescentes, pode ser fracamente 

acrópeto (da base para ápice). 

 O transporte pelo floema, primariamente através das células do parênquima em 

contato com os feixes vasculares, independe da ação da gravidade e do gradiente de 

concentração. Nas raízes o transporte também é polar, porém na direção da base para o 

ápice, isto é, acrópeto. 
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Modelo quimiosmótico do transporte polar de auxina. Aqui é mostrada uma célula em uma 
coluna de células transportando auxina. A parede celular é mantida em um pH ácido pela 
atividade da H +-ATPase da membrana plasmática. A auxina (AIA ou IAA) entra na célula 
passivamente na forma não dissociada (IAAH) ou na forma dissociada (aniônica) em co-
transporte com prótons pelo transporte ativo secundário com auxílio de uma permease. No 
citossol, no qual o pH é neutro, a forma aniônica predomina. Os ânions saem da célula  via 
carreador de ânions de auxina e são concentradas no final da saída de cada célula na rota 
longitudinal. 
 
 A velocidade de transporte das auxinas em órgãos aéreos e raízes é de cerca de 5 a 
15 mm/h, o que é muito superior a uma simples difusão. Há, então, uma aceleração 
fisiológica, contra o gradiente de concentração, o que sugere que o processo não é 
puramente físico, mas requer energia metabólica. A ausência de oxigênio, presença de 
inibidores da respiração, temperaturas baixas, reprimem ou inibem o fluxo de auxinas. 
Também substâncias competidoras das auxinas (anti-auxinas) bloqueiam o sistema de 
transporte de hormônios. Ex. TIBA, NPA, morfactina (ver figura abaixo) 
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Estrutura de inibidores do transporte de auxinas. O mais ativo é o PBA. Curcumina  (composto fenólico) e 
ginesteína (flavonóides) são compostos naturais de plantas. 

 

4. Auxinas sintéticas 
 Logo após a descoberta do AIA, os fisiologistas passaram a pesquisar outros 
compostos de natureza química similar que possuíssem atividade fisiológica semelhante. 
Assim foram produzidas outras substâncias indólicas, tais como o ácido indolil-3-propiônico 
(AIP) e o ácido indolil-3-butírico (AIB), sendo que este último tem a capacidade de promover 
a formação de primórdios radiculares, útil no enraizamento de estacas para propagação 
vegetativa; verificou-se que o AIB ocorre naturalmente em folhas de milho e de várias 
dicotiledôneas.   
 Posteriormente foram descobertas novas substâncias que, embora possuíssem 
estrutura química diferente do AIA, apresentavam propriedades semelhantes, como os 
derivados do ácido fenoxiacético: ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D), ácido 2,4,5-
triclorofenoxiacético (2,4,5-T) e ácido 2-metil-4-clorofenoxiacético (MCPA).  Essas 
substâncias são utilizadas na agricultura como herbicidas seletivos, isto é, em 
concentrações relativamente altas eliminam as dicotiledôneas, protegendo cultura de 
cereais, como o trigo.  
 Entre outras auxinas sintéticas citam-se o ácido naftaleno-acético (ANA), o ácido ###-
naftoxi -acético (NOA), o ácido 2,4,6-triclorobenzóico (TCBA).  
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Estrutura de algumas auxinas sintéticas. A maioria destas auxinas sintéticas são utilizadas como herbicidas na 
horticultura e na agricultura. As mais amplamente utilizadas são provavelmente o dicamba e o 2,4D, os quais 
não estão sujeitos a quebra pela planta e são muito estáveis. 

 
Regulação das auxinas 
 

O nível de auxina é mantido por mecanismos endógenos na planta, e os limites variam 
com a parte da planta. Os mecanismos para manter na planta níveis aceitáveis de AIA são: 
síntese dependente ou não de triptofano, conjugação, transporte, oxidação ou degradação e 
compartimentalização como mostrado no esquema abaixo. 

 

 
Fatores que interferem no nível de auxina livre nas células das plantas. As rotas de biossíntese de auxina 
dependentes e não dependentes do triptofano podem conduzir a um incremento na concentração de AIA livre. 
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A degradação (tanto carboxilativa como não carboxilativa) conduz somente o decréscimo na concentração de 
auxina, enquanto que a conjugação é reversível e podem conduzir a um aumento ou um decréscimo na 
concentração de AIA. Tanto o transporte como a compartimentalização pode aumentar ou diminuir a 
concentração citossólica de AIA, dependendo da direção do movimento do fitormônio. 

 As auxinas podem estar na forma livre (ativa) ou com substância de baixo peso 

molecular (PM) como ésteres de glicose, galactose, mioinositol, aminoácidos e proteínas. Na 

forma conjugada perde sua função auxínica. Pode haver em algumas plantas acúmulo de 50 

a 90% de AIA na forma conjugada. Em milho 90% da forma conjugada volta a ter atividade 

(reversível por hidrólise).  

 A conjugação é muito importante pois determina a homeostase celular, reserva, e 

transporte sem ataque de enzimas. 

EFEITOS FISIOLÓGICOS DA AUXINA 
 
O efeito da AIA nas plantas vai depender de alguns fatores como: 
 

- Estádio de desenvolvimento do tecido ou órgão 
- Concentração de auxina 
- Tipo de AIA (natural ou sintética) 
- Interação com outros fitormônios 
- Tipo de tecido e uso de tecidos (intactos ou cortados) 
 

Crescimento e/ou  alongamento celular: aumenta o tamanho das células pela extensão 
da parede celular; as células sofrem alongamento por alteração da plasticidade e pela 
incorporação de material à parede celular. O alongamento celular é resultante das 
alterações das propriedades mecânicas da parede celular, principalmente no arranjo das 
microfibrilas de celulose. A hipótese que melhor explica a ação das auxinas no crescimento 
celular é a “teoria do crescimento ácido”. Nas duas figuras seguintes pode-se verificar as 
hipóteses de como o crescimento ocorre. 
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Porções de epicótilo, hipocótilo e coleóptilo são congelados e desconsolados e colocados sob estresse 
constante. (A) quando a solução que banha a porção congelada-descongelada é alterada do pH 7,0 para 4,5, o 
alongamento ocorre quase que imediatamente. (B) Se a porção é inativada por aquecimento, nenhum 
alongamento ocorre independentemente do pH. Todavia, quando as expansinas são adicionadas, o 
alongamento é restaurado no pH acidificado. Nenhuma hidrolases de plantas nem endotransglicolase do 
xiloglucano é capaz de causar o efeito "in vitro". 

 
Crescimento do caule: o crescimento se faz por divisão celular das células do meristema 
apical, aumento de volume celular por vacuolização e alongamento das células . Vários 
hormônios agem sobre a distensão celular, destacando-se as auxinas, que são encontradas 
em altos níveis nas regiões do caule que estão crescendo ativamente.  Em caules de 
bambu, durante a vacuolização e distensão, as células aumentam mais de 10 vezes seu 
tamanho original.  
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Modelo atual para a extrusão de prótons induzido por auxina (AIA). De acordo com a hipótese 1, a auxina inicia 
a rota de transdução de sinal que resulta na produção de um mensageiro secundário que ativa diretamente a 
próton ATPase pré-existente na membrana plasmática (passo 1). A hipótese2 sugere que um segundo 
mensageiro induzido por auxina (AIA) ativa a expressão dos genes (passo 2) que codifica a próton ATPase da 
membrana plasmática (passo 3). A proteína é sintetizada pelo retículo endoplasmático rugoso (passo 4) e 
encaminhadas via rota secretória para a membrana plasmática (passos 5 e 6). O aumento de extrusão de 
prótons resulta de um aumento no número de prótons sendo bombeados pela membrana. Independentemente 
de como o bombeamento é aumentar, o relaxamento da parede induzido por ácido sugerido se mediado por 
expansinas. 

 Crescimento de folhas:  A aplicação de auxinas promove o crescimento das nervuras e 
inibe a expansão do mesófilo. Folhas bem jovens funcionam como centros ativos de síntese 
de auxinas, tendo elevados teores de hormônio, que vai decrescendo com a idade da folha.  
Crescimento da raiz:  o AIA estimula o crescimento radical em baixíssimas concentrações 
da ordem de 10-8 g/l, inibindo a partir de 10-7. Todavia, como se observa na figura abaixo a 
sensibilidade do tecido varia com a parte da planta considerada.  
 

 
O AIA presente nas raízes tem como origem a parte aérea da planta, movimentando-

se na direção base-ápice e tem como função principal a promoção do alongamento uniforme 
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da raiz.  
 Produção de raízes adventícias: Verifica-se que estacas formam raízes mais facilmente 
quando tem folhas ou gemas em desenvolvimento do que quando desprovido delas.  Isto 
sugeriu que um hormônio formador de raízes se translocaria das gemas para a parte basal 
das estacas, promovendo o enraizamento. Entende-se que a ação hormonal se faz 
estimulando a formação de novos centros meristemáticos por dediferenciação celular ou 
ativando os meristemas existentes. Ex. AIB.  
 Reativação da atividade cambial em plantas lenhosas: Em árvores de regiões 
temperadas, o câmbio permanece inativo durante o inverno; quando na primavera começa a 
atividade de divisão celular na base das gemas, uma onda de atividade cambial se 
desenvolve gradualmente a partir do ápice em direção as partes inferiores dos ramos e 
caules.  As auxinas produzidas pelas gemas em desenvolvimento estimulam a atividade 
cambial na primavera.  Em troncos cortados pode se reconhecer os anéis de crescimento 
primaveril e estival, conseqüência das fases de atividade e repouso do câmbio vascular. A 
remoção das gemas paralisa a divisão celular no câmbio e aplicação de auxina exógena na 
parte superior de ramos sem gemas, resulta na ativação basípeta do câmbio.  
 

 
Auxina induz regeneração do xilema em torno do ferimento em tecidos do caule de melão 
(Cucumis sativus). O colmo foi ferido, e as folhas e gemas acima do local de ferimento foram 
removidas para evitar a produção de auxina endógena. Imediatamente após o ferimento, 
uma pasta de lanolina contendo auxina foi aplicada no internó acima do ferimento. Novos 
elementos de vasos foram formados acima do ferimento (exceto). A auxina se direcionou 
para o local do ferimento através das células vasculares. A diferenciação polar de novos 
tecidos vasculares ao redor no sítio de ferimento é aparentemente devido a abundância de 
elementos de vasos no sítio apical do ferimento. 
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 Dominância apical: seria o efeito inibitório da gema apical sobre as gemas laterais. O 
crescimento de ramos laterais está sob controle do ápice vegetativo. O domínio das gemas 
apicais sobre as gemas laterais ou axilares se faz pela contínua produção de AIA.  A poda 
ou eliminação da gema apical "desperta" as gemas axilares em dormência e daí brotam 
ramos, folhas e flores.  Experimentalmente verifica-se que a poda da gema apical seguida 
de aplicação de AIA em pasta de lanolina, mantém as gemas axilares dormentes.  Por outro 
lado, quando a gema apical é eliminada por agentes naturais como fogo, geada ou ataque 
de animais, as gemas laterais, quando subsistem, desenvolvem-se em seguida.  Uma 
possível explicação da dominância apical aceita que as auxinas produzidas nos ápices 
proporcionam eficiente transporte de nutrientes para essa região, em detrimento das gemas 
laterais, que ficam carentes de substrato para crescimento.  
 A aplicação de inibidores do transporte de auxinas nas proximidades da gema apical 
exerce feito semelhante ao corte da gema.  A aplicação de citocininas nas gemas laterais 
(gemas) resulta no desenvolvimento desses meristemas e sua liberação do controle apical; 
as citocininas tem ação antagônica em relação às auxinas e contribuem para formação de 
feixes vasculares. 
 

 
(a) Esquema mostrando o movimento da auxina do meristema em direção a base da planta. (b) Efeito da 
remoção do ápice na formação (local de síntese de AIA) de gemas laterais. 
 
 Desenvolvimento floral: As auxinas e giberelinas contribuem para o crescimento da flor; o 
ovário é uma fonte de auxinas e a sua remoção provoca, em geral, abscisão floral. 
 Desenvolvimento do ovário em fruto: Após a polinização, ocorre um rápido crescimento 
do ovário, devido em parte às altas concentrações de auxinas presentes no pólen.  
Formadas as sementes, elas próprias produzem auxinas que estimulam o crescimento e 
desenvolvimento da parede do ovário para transformá-lo em fruto. Na maioria das plantas a 
polinização e a fecundação resultam no desenvolvimento do ovário em fruto, do óvulo em 
semente, e de tecidos associados (receptáculo da maçã, p. ex.), em anexos do fruto. A 
maior parte do desenvolvimento do fruto resulta do alongamento celular, que é geralmente 
controlado por auxinas. 
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A auxina, produzida por embriões em desenvolvimento, promove a maturação da parede do 
ovário e o desenvolvimento de frutos carnosos.(a) Morango normal (Fragaria ananassa), (b) 
morango no qual todas as sementes foram removidas, e (c) se morango no qual uma linha 
horizontal de sementes foi removida. Se uma pasta contendo auxina for aplicada ao (b), o 
morango poderá crescer normalmente. Cada semente de morango é na verdade um fruto 
não carnoso do tipo aquênio. A auxina produzida pelos embriões contidos em cada aquênio 
promove o desenvolvimento do receptáculo da inflorescência do morangueiro formando o 
pseudofruto carnoso que denominamos morango. 
 
Partenocarpia: nos frutos partenogenéticos (sem sementes), o desenvolvimento ocorre sem 
fecundação e às vezes até sem polinização.  Na partenogênese vegetativa o 
desenvolvimento do ovário ocorre sem polinização nem fecundação, provavelmente devido 
ao alto nível de auxinas e de outros reguladores endógenos, presentes no ovário que 
permitem seu crescimento sem estímulo externo.  Exemplos típicos de partenogênese são 
as frutas desprovidas de sementes de laranja baiana, abacaxi e banana. Na partenogênese 
estimulativa, o desenvolvimento do ovário não necessita de fecundação mas somente de 
polinização.  O estímulo da polinização poderia ser substituído pela aplicação de auxina ou 
de uma enzima que promoveria a conversão de triptofano em AIA, como ocorre no estigma 
floral de certas variedades de tabaco.  Frutos partenocárpicos podem ser obtidos em 
pimentão, tomate, quiabo, berinjela e uva; frutos com sementes abortadas podem ser 
obtidas em cereja, pêssego e uva.  
 
Abscisão  de folhas, flores e frutos: A queda de folhas de plantas decíduas pode ocorrer 
em resposta a sinais do meio ambiente, tais como dias curtos ou baixas temperaturas no 
outono, ou devido a condições adversas ao desenvolvimento vegetal. A folha jovem tem 
capacidade de sintetizar níveis de auxina relativamente altos; durante a senescência, a 
síntese de auxinas no limbo foliar diminui consideravelmente; antes da folha cair, forma-se 
no pecíolo a camada de abscisão. Esta camada forma-se transversalmente ao pecíolo, por 
ação do etileno, o qual, em vista da baixa concentração de auxinas, provoca a síntese e o 
transporte de enzimas que atuam na parede celular (celulases) e na lamela média 
(pectinases). A dissolução parcial ou total da parede celular e da lamela média forma a 
região de abscisão por afrouxamento de ligação entre as células e enfraquecimento do feixe 
vascular. A ação de um vento leve ou o pousar de um inseto pode causar abscisão. A 
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abscisão de frutos é muito semelhante à abscisão foliar, somente que nos frutos e em 
algumas folhas, ocorre antes da abscisão um aumento no nível de ácido abscísico, que no 
caso, poderia promover a síntese de etileno e possivelmente a síntese das enzimas que 
atuam na parede celular e lamela média. 
 
Fototropismo: é o  movimento do órgão da planta em resposta ao fluxo direcional ou 
gradiente de luz. A explicação de como ocorre o processo está descrito abaixo da figura a 
seguir. 
 

 
Experimentos de Briggs e colaboradores, demonstrando deslocamento lateral de AIA em ápices de coleóptilos 
de milho iluminados unilateralmente.  A auxina capaz difundir-se foi coletada em blocos de ágar. As unidades 
indicam as quantidades relativas de AIA presentes em cada bloco. (a), (b) A mesma quantidade de AIA é 
coletada de coleóptilos intactos, mantidos no claro ou escuro. (c), (d) Se os coleóptilos forem divididos ao meio 
por um delgado pedaço de vidro, mas permanecendo intactos, a mesma quantidade de AIA é coletada como 
em (a) e (b). (e) Se as duas metades e o bloco de ágar abaixo forem completamente separados, as mesmas 
quantidades de auxina são coletadas nos lados escuro e iluminado.(f) Quando o coleóptilo não é dividido 
completamente até o ápice, mais auxina difunde-se da metade obscurecida do que da metade iluminada. 
Esses resultados apóiam a idéia de que a iluminação unilateral induz um movimento de AIA da metade 
iluminada para a metade obscurecida do coleóptilo. 

 
Gravitropismo: é o movimento do órgão da planta em resposta a gravidade. O 
gravitropismo pode ser positivo ou negativo. Abaixo são colocadas algumas figuras com 
explicações de como é o movimento gravitrópico. 
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Respostas gravitrópicas do sistema caulinar de uma planta jovem de tomate. A planta em (a) foi deitada e 
mantida imóvel; a planta em (b) foi colocada de cabeça para baixo e mantida nessa posição por meio de um 
anel e suporte. Embora originalmente retilíneo, o caule dobra-se e cresce para cima em ambos os casos. Se a 
planta for mantida na horizontal e lentamente girada ao redor de seu eixo horizontal, nenhuma curvatura 
(resposta gravitrópica) ocorre, isto é, a planta continuará a crescer horizontalmente. Você pode explicar as 
diferenças entre o crescimento de uma planta girada horizontalmente e o das plantas mostradas aqui? 

 
 

 
Modelo proposto para a redistribuição de auxinas durante o gravitropismo em raízes de milho. (A) A auxina é 
sintetizada na parte aérea e transportada para a raiz no estelo. Quando a raiz está disposta verticalmente, os 
estatólitos da coifa dirigem-se para o final basal da células. A auxina (AIA) (transportada acropetamente na raiz 
via estelo) é distribuída igualmente em todos os lados da coifa. A auxina (AIA) é então transportada 
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basipetamente dentro do córtex para a zona de alongamento, aonde é regulado o alongamento celular. (B) Nas 
raízes dispostas horizontalmente os estatólitos dirigem-se para o lado da células da coifa, disparando o 
transporte polar de auxina para o lado inferior da coifa. A maior parte da auxina na coifa é então transportada 
basipetamente no córtex para a parte inferior da raiz. A alta concentração de auxina na porção inferior da raiz 
inibe o crescimento neste lado, enquanto a concentração de auxinas do lado superior estimula o crescimento 
naquele lado. Como resultado as raízes dirigem-se para baixo. 

 

 
Amiloplastos. (a) Fotomicrografias de uma seção longitudinal mediana da coifa da raiz primária do feijão 
comum (Phaseolus vulgaris). As setas apontam para os amiloplastos (plastídios que contêm amido) sedimentar 
atos próximo as paredes transversais da coluna central de células (columela) da coifa. (b) Eletromicrografia das 
células da como bela de maconha, semelhante àquela mostrada em (a). Os amiloplastos (setas) são visíveis 
da base de cada célula, próximo às paredes transversais. Os grãos de amido são claramente visíveis dentro 
dos amiloplastos. 

 

 
A resposta da gravidade dos amiloplastos nas células da columela de uma coifa. (a) Os amiloplastos são 
normalmente sedimentados próximos às paredes transversais numa coifa de uma raiz crescendo verticalmente 
para baixo. Quando a raiz é colocada de lado, (b) e (c), os amiloplastos deslizam para baixo em direção às 
paredes normalmente verticais, que estão agora paralelas à superfície do solo. Esse movimento dos 
amiloplastos pode desempenhar um importante papel da percepção da gravidade pelas raízes. 
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Enraizamento de estacas: devida sua ação no sistema radicular a auxina dependendo da 
relação com auxina produz raízes. Devido a este fato a auxina, principalmente o ácido indolil 
butírico, é muito utilizado comercialmente para induzir ao enraizamento de estacas, como 
mostrado abaixo. 

 

Formação de raízes pela exposição das estacas em auxina. 

Efeito herbicida e na síntese de etileno: A auxina utilizada em alta concentração estimula 

a produção de etileno. A produção de etileno por sua vez causa amarelecimento, abscisão 

foliar e epinastia. As auxinas sintéticas mais usadas é o 2,4D(2, 4 diclorofenoxiacético) e o 

ANA (ácido naftaleno acético). 

MECANISMOS DE AÇÃO  

 As auxinas agem em células receptoras denominadas de células alvo. Quando as 

auxinas se acoplam das células alvo, há uma amplificação do sinal e subseqüentemente um 

efeito fisiológico. As respostas podem ser rápidas ou lentas. Se a auxina atinge a célula alvo, 

em aproximadamente 10-15 min há resposta fisiológica. A longo prazo as auxinas induzem a 

síntese de RNAm e outros.  

 

          27 
 
 


