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Apresentação

O uso e as aplicações de reguladores vegetais dizem 
respeito ao estudo sistemático e generalizado de subs-
tâncias similares aos hormônios vegetais e que atuam 
controlando e regulando o crescimento e desenvolvi-
mento das plantas no ambiente. 

Os hormônios e seus análogos sintéticos, os reguladores 
vegetais, têm grande impacto nas plantas, sobretudo 
no crescimento, desenvolvimento, reprodução, sobrevi-
vência e produção desses vegetais. Também, a atividade 
antrópica pode atuar e modificar a resposta vegetal ao 
ambiente e especialmente o clima, de modo a favorecer 
o desenvolvimento das principais culturas agrícolas.

Por fim, certamente, o uso e aplicação de reguladores 
vegetais nas diversas culturas agrícolas têm sido um 
segmento de estudo e trabalho promissor, com possi-
bilidade de incremento de produtividade e melhor 
qualidade sanitária, medicinal, organoléptica e alimentar 
das plantas. Portanto, torna-se extremamente relevante 
lançar mão deste livro e contribuir para discussões e 
esclarecimentos sobre o tema.
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