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• Desempenham cooperativos papéis essenciais na regulação da defesa

das plantas contra pragas e patógenos.

• Ação desses hormônios na tolerância ao estresse abiótico das plantas.

• Durante estresse por frio diferencialmente regulam a via do fator de ligação

da repetição C (CBF), relacionados com proteínas componentes do complexo

mediador e membros de genes de fatores de trancrição que possuem funções

durante adaptação do estresse abiótico

• Melhor compreensão dos papéis desses fitohormônios na planta tolerância

ao estresse abiótico contribuirá para o desenvolvimento de plantas cultivadas

tolerantes a uma ampla gama de ambientes

Jasmonatos e Etileno



Portanto, aumentando a resiliência de plantas para fatores de estresse é

de crescente importância para garantir nosso futuro suprimento de alimentos.

Plantas exibem uma diversidade incrível e são capazes de se adaptar para

diferentes ambientes.

Sendo a adaptação das plantas ao seu ambiente melhor entendido, esse

conhecimento pode ser aproveitado para melhorar a tolerância a estresses

abióticos







Hormônios vegetais e tolerância ao estresse 

Hormônios vegetais desempenham papéis importantes na regulação 
respostas a uma grande variedade de estímulos internos e externos. 
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Está se tornando cada vez mais evidente que todos os

hormônios vegetais podem ter efeitos diretos e / ou indiretos

em várias funções da planta

Por exemplo JA e ET também estão envolvidos no

desenvolvimento de plantas e tolerância ao estresse abiótico

IAAs e GAs desempenham papéis na tolerância ao estresse

biótico e abiótico



Relação etileno/jasmonatos nas respostas a estresses

Positivo    Negativo



Compreensão molecular de tolerância ao frio congelamento em

plantas:

ICE1 fatores de transcrição (FTs) regulam positivamente a tolerância

ao frio, ativando os (CBFs), que codificam os FTs da família AP2 / ERF.

CBFs, vinculando-se ao elemento responsivo à desidratação, ativam

genes rguladores de frio (COR) com papéis no estresse proteção

Estresse por frio e congelamento

A baixa temperatura e o estresse de congelamento afetam negativamente 

crescimento e desenvolvimento de plantas

Plantas cultivadas em regiões temperadas têm a capacidade de desenvolver 

tolerância



Funções dos JAs na tolerância ao frio e ao congelamento 

JAs como reguladores positivos de tolerância ao frio e ao congelamento

A exposição ao frio eleva rapidamente níveis endógenos de JA induzindo 

genes de biossíntese

Tratamento exógeno de JA aumenta a
tolerância ao congelamento

Arabidopsis mutantes:
Deficientes na biossíntese ou sinalização de JA exibir maior sensibilidade ao 
estresse de congelamento em relação a plantas de tipo selvagem 

LOX1, AOS1, AOC1, JAR1 - OsAOS, OsOPR1, OsAOC, OsLOX2

Arabidopsis thaliana Oryza sativa



Funções dos JAs na tolerância ao frio e ao congelamento 

JAZ

JAZ como reguladores da tolerância ao frio 

Condições normais 
Suprimem as atividades 
transcricionais de ICE1 e ICE2 

Isso impede ativação 
específica de respostas de 
estresse frio.

Aumentado de JA acionam 
a degradação (JAZ) mediada 
por COI1 Libera ICEs

Ativação de CBF, 
promotor da regulação 
de respostas ao frio

Mostram que JA e vias de 
resposta ao frio compartilhar 
vários componentes comum.



Regulação da tolerância ao estresse abiótico de plantas pela via do jasmonato (JA) 

Regulação positiva

Regulação negativa



Funções do ET na tolerância ao frio e ao congelamento 

O estresse pelo frio altera os níveis endógenos de ET em muitas espécies.

Arabidopsis: Papel do etileno na tolerância ao congelamento é controverso

Mudas de Arabidopsis tratadas com o precursor ET 1- ácido

aminociclopropano-1-carboxílico (ACC) mostra tolerância ao

congelamento com ou sem aclimatação ao frio

Aplicação de aminoetoxivinilglicina (AVG) inibidor da biossíntese

de ACC, aumenta a tolerância ao congelamento, indicando um

efeito negativo do etileno na tolerância ao frio

Medicago truncatula: Correlação negativa entre Níveis de ET e tolerância ao 

congelamento dependente de frio



Tomate:  Inibidor da biossíntese de ET 1-metilciclopropeno (1-MCP) 

reduz a tolerância ao frio sugerindo que  o etileno tem efeito positivo 

na tolerância ao frio

Tabaco: Por contraste, o tratamento com A AVG eleva a tolerância ao

congelamento sugerindo que o etileno tem um efeito negativo na

tolerância ao frio

Papel do ET na tolerância congelamento: dependente da espécie. 

Controle rigoroso da homeostase do ET durante a adaptação ao frio 

parece ser crucial para tolerância

Em contraste com a sinalização JA, que regula positivamente a

tolerância ao congelamento, a via de sinalização ET parece regular

negativamente tolerância de congelamento em Arabidopsis





Papeis do Jasmonato na tolerância 

ao Sal

• Fator de estresse abiótico que restringe a

produtividade das plantas:

– causando estresse iônico

– oxidativo

– osmótico

Consequências adversas para o crescimento e

desenvolvimento das plantas



Jasmonato como regula positivamente da 
tolerância ao sal



Expressão transgênica do gene TaAOC1 

– Codifica uma enzima alenoxido ciclase (AOC) em 

Arabidopsis

• Eleva os níveis de Jasmonato e promove a tolerância ao sal

– Sugerindo que os Jasmonato regulam positivamente a 

tolerância ao sal

– O fenótipo de tolerância ao sal parece ocorrer 

independentemente do ABA

» Porque a expressão transgênica (TaAOC1) no 

mutante ABA2 deficiente em ABA não compromete o 

fenótipo de tolerância ao sal. 



» A expressão de TaAOC1 no mutante MYC2 

compromete a tolerância ao sal.

» O ramo catalisado por AOC da via de 

biossíntese de Jasmonato:

• Confere tolerância ao sal em uma forma 

dependente de MYC2 Independente de 

ABA  



• Gene de trigo TaOPR1 

– codifica uma 12-oxophytodienoate reductase 1 

(OPR1) que promove a mediação tolerância ao 

sal quando superexpressa em Arabidopsis

– É dependente de ABA. 

– Desintoxicar espécies reativas de oxigênio (ROS) 

– Jasmonato:

• Aumenta as atividades de enzimas antioxidantes ( 

SOD, POD, CAT e APX) 

• Tolerância à salinidade no trigo





Subunidade mediadora PFT1 / MED25 de Arabidopsis:

– Regula a sinalização de Jasmonato por meio de interações com 

os principais Fatores de transcrição (ERF1 e MYC2 )

– Interage com a proteína 2A (DREB2A) de ligação a DRE do fator 

de transcrição (AP2 / ERF) que regula a tolerância ao estresse 

abiótico de uma maneira independente do ABA.

– Sensibilidade aumentada ao sal , implicando o PFT1 / MED25 

como um regulador positivo da sinalização de Jasmonato e da 

tolerância ao sal em Arabidopsis.





RICE SALT SENSITIVE3 (RSS3)

– Proteína nuclear expressa na ponta da raiz

– Promove o alongamento celular, que é necessário 

para o crescimento das raízes sob condições salinas, 

suprimindo as respostas da JA da raiz.

• Perda de função de RSS3 causa inibição do crescimento 

das raízes sob estresse salino através da ativação de genes 

responsivos a JA nas pontas das raízes.



• O RSS3 interage com os componentes de 

sinalização Jasmonato (OsbHLH089 e 

OsbHLH094) e forma um complexo estável com 

OsJAZ9 e OsbHLH089 que é necessário para 

reprimir a atividade transcricional de OsbHLH094.



• OsJAZ9, um regulador negativo da tolerância ao 

sal, interage e suprime o OsbHLH062, que regula a 

expressão de genes chave (OsSKC1, OsHAK21 e 

OsHAK27) que estão envolvidos na homeostase 

dos íons.



• A via etileno afeta positivamente ou negativamente a

tolerância ao estresse salino.

• Durante a aclimatação do sal, um grande número de

genes responsivos ao Etileno mostra alterações.

• Etileno parece afetar negativamente a tolerância ao

sal, porque uma correlação entre aumento dos níveis

de ACC e redução da tolerância ao sal foi encontrada

em Arabidopsis .



• Mutante acs7 com níveis significativamente menores de

Etileno

– mostra aumento da tolerância ao sal durante a germinação

» sugerindo que o ACS7, um dos 12 ACSs codificados

no genoma de Arabidopsis, regula negativamente a

tolerância ao sal.

• O mutante acs7 também mostra hipersensibilidade ao ABA,

com expressão elevada ( RD29B, RAB18, MYC2 e RD22)

– A susceptibilidade ao sal mediada por ACS ocorre mais

provavelmente devido a uma sinalização atenuada do ABA.



Interações entre as vias ABA e ET (Vias Já 
conhecidas). 

• A sensibilidade ao sal mediada por ET também pode

ocorrer através da supressão de vias independentes de

ABA.

• Exemplo: expressão transgênica do gene *TaACO1) que

codifica uma aminociclopropano-1-carboxilato oxidase

de trigo (ACO) leva ao aumento da acumulação de ET e

aumento da sensibilidade ao sal em Arabidopsis.



Plantas superexpressoras de TaACO1 

• Mostram expressão reduzida dos dois principais Fatores 

de transcrição (DREB1B / CBF1 e DREB1A / CBF3). 

– Regulação negativa dessas vias que regulam 

a tolerância ao estresse por meio de vias 

independentes do ABA

• Pode ser responsável pelo aumento da 

sensibilidade ao sal observado em plantas 

superexpressoras de TaACO1.





Proteínas quinases ativadas por mitógenos (MAPKs) 

– Papéis importantes na sinalização Etileno

– MKK9 ativa a via MPK3 / MPK6, que regula 

positivamente o EIN3

• Necessária para a ativação dos genes ACS 

envolvidos na biossíntese de Etileno

• Regulador positivo da tolerância ao sal  



• Etileno age como regulador negativo ou 

positivo da tolerância ao sal.

• Sinalização do etileno regula 

positivamente a tolerância ao sal. 

– Os mutantes do receptor etileno (ETR1 E 

EIN4) apresentam aumento da sensibilidade 

ao sal. 

• Sob estresse salino, ETR1 e EIN4 estimulam a 

biossíntese de ABA para inibir a germinação. 



Jasmonato na tolerância a seca

• O fechamento estomático pode reduzir a perda de água 

mediada pela transpiração 

– É um mecanismo potencial pelo qual a tolerância à 

seca pode ser conferida. 

– ABA e ROS estão entre os sinais essenciais 

envolvidos nos movimentos estomáticos nas plantas. 

– Os ACA foram implicados na promoção do fechamento 

estomático. 



Tratamento da Arabidopsis com o precursor jasmonato 12-OPDA 

• Causa o fechamento estomático. 

• Níveis elevados de OPDA estão correlacionados com a 

abertura estomática reduzida e maior tolerância à seca em 

Arabidopsis

• O estresse hídrico impede a conversão do 12-OPDA em 

jasmonato. 

– OPDA então age de forma independente ou junto com o ABA 

para promover o fechamento dos estômatos, levando ao 

aumento da tolerância à seca.



• Jasmonato desempenha um papel na modulação da

condutividade hidráulica da raiz, que pode contribuir para

a absorção de água do solo com umidade limitada.

• O efeito dos Jasmonato parece ser influenciado tanto

pelas vias independentes e dependentes de cálcio,

quanto pelas vias independente e dependente de ABA.



Arroz

• Via de sinalização jasmonato também está implicada

na tolerância à seca. A proteína que confere a seca

(bHLH OsbHLH148) quando superexpressa

– Interage com o OsJAZ1 para ativar a

expressão deum marcador para as respostas

à seca (OsDREB1)



Etileno na tolerância a seca

• Abertura e fechamento dos estômatos

– Etileno inibe o fechamento estomático induzido pelo ABA

– O mutante eto1 superprodutor de etileno fecha seus estômatos mais 

devagar do que as plantas do tipo selvagem durante o estresse hídrico

– Os componentes de sinalização etileno (EIN3 e ETR1) não afetam o 

fechamento estomático

– Etileno promove o fechamento estomático promovendo a produção de 

ROS mediada pela NADPH oxidase nas células de guarda dos estômatos 

– A produção mediada por etileno de flavonóides antioxidantes, que se 

acumulam em células-guarda sob condições de estresse de uma maneira 

dependente de EIN2, regula negativamente o fechamento estomático 

inibindo a produção de ROS. 



Papéis dos JAs e ET na tolerância 

ao calor
• Efeitos adversos a fisiologia da planta:

• Mudança nos transcritos

• Desnaturação de proteínas

Regulação da tolerância ao estresse térmico em Arabidopsis

• Jasmonato:

– Regulam positivamente

• Etileno:

– Regulam negativamente



Primeiro:

Aplicação JA exógena aumenta a tolerância ao

estresse térmico.

Segundo:

Níveis elevados de tolerância ao estresse pelo calor

apresentados pelo mutante cpr5 de Arabidopsis com vias

Jasmonato, SA e Etileno constitutivamente ativas estão

comprometidos nos mutantes duplos (cpr5 opr3, cpr5 coi1 e

cpr5)

– sugerindo que tanto a biossíntese e a sinalização de

jasmonato são necessárias para a termotolerância .



Etileno:

• Apesar de ser produzido sob estresse 

térmico, não confere tolerância ao calor. 

• Mutante EIN2 apresenta aumento da 

termotolerância, sugerindo que a via 

mediada pelo EIN2 regula negativamente a 

tolerância térmica.





Papel do ET na tolerância à inundação

Etileno é um regulador bem estabelecido da tolerância à submersão,

▪ Arroz : promove o acúmulo de ET → antagoniza o ABA, um regulador negativo 

alongamento de caule mediado por GA

SK1 - SK2 > ERF FTs responsivos a ET reduzem o antagonismo entre

ABA e GA sinalizando alongamento do caule

Induz SUB1A outro ERF / AP2 TF necessário para a sobrevivência sob

total submersão, SUB1A regula a tolerância à desidratação em tecidos

aéreos recuperados de inundações a longo prazo, limitando as respostas

de estresse

Hipóxia (deficiência de oxigênio) causada por inundações, os níveis ET

aumentam e vários genes responsivos ET incluindo um conjunto

específico de ERF / AP2 FTs



JAs e ET como reguladores de outros estresses abióticos

▪ Ambas as vias fitohormônicas modulam vários outros fatores de estresse

• Crosstalk entre as vias JA e ET regula a morte celular induzida 

pelo ozônio em Arabidopsis

• JAs estresse foto –oxidativo

• JAs e ET estão envolvidos na regulação de estresses causada 

pelo excesso ou ausência de nutrientes específicos

• Por exemplo: a deficiência de potássio induz JA

• JA e ET colaboram para regular as respostas ao estresse 

induzidas pelo selênio, um nutriente essencial da planta que pode 

causar toxicidade quando em excesso 



▪ Mudança na visão de que apenas alguns hormônios específicos desempenham 

papéis importantes no regulamento da fisiologia vegetal

▪ JA e ET regulam tolerância ao estresse abiotico de maneira complexa

▪ JA e os genes AP2 / ERF indutíveis por ET conferem tolerância > estresse sem

efeitos adversos no desenvolvimento da planta

→ Respostas controladas por esses reguladores podem ser um bom ponto de partida

para melhoramento genético da tolerância ao estresse em plantas

▪ Engenharia de vias de sinalização JA e ET pode potencialmente oferecem novos 

caminhos para a melhoria da tolerância ao estresse em plantas.

Conclusão

• Todos hormônios estão associados a diversos processos incluindo estresses

• O efeito dos hormonios sobre a via esta ligado Ca e EROS


