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I. INTRODUÇÃO 

 

I.1. A família Bromeliaceae e o hábito epifítico 

 

 O hábitat epífito representa um ambiente muito dinâmico, sujeito a variações 

temporais e espaciais de intensidade luminosa, disponibilidade de água e de nutrientes 

(FRESCHI et al., 2010a). Estima-se que cerca de 10% das plantas vasculares sejam 

epífitas, porém poucos táxons estão representados nesse ambiente, sendo a grande 

maioria monocotiledôneas (BENZING, 1990). Em algumas florestas pluviais 

neotropicais, as espécies epífitas podem constituir até 50% do total da flora vascular 

(BENZING, 2000). Dessa maneira, as plantas epífitas  são responsáveis por grande parte 

da diversidade biólógica, tornando as florestas tropicais, o mais complexo de todos os 

sistemas terrestres (GENRY & DODSON, 1987; BENZING, 2000).  

 Dentro das monocotiledôneas, destaca-se a família Bromeliaceae, a segunda maior 

representante em número de espécies epífitas entre as angiospermas (BENZING, 1987). 

Essa família possui aproximadamente 3.140 espécies distribuídas em 58 gêneros e em 8 

subfamílias: Bromelioideae, Puyoideae, Pitcairnioideae, Navioideae, Hechtioideae, 

Tillandsioideae, Lindmanioideae e Brocchinioideae (GIVNISH et al., 2007; GIVNISH et 

al., 2011; STEVENS, 2013; GIVNISH et al., 2014). As espécies dessa família sofreram 

uma extensa radiação adaptativa, podendo ocupar ambientes extremos e apresentar 

hábitos que variam de terrestre a epifítico (RANKER et al., 1990). Podem ser 

encontradas desde o nível do mar até altitudes que chegam a 4000 metros, em regiões 

úmidas e desérticas, em locais com muita ou pouca luminosidade, apresentando 

adaptabilidade a vários tipos de ambientes (LEME & MARIGO, 1993; MEDINA, 1990). 

As bromélias mostram pouca variação no número de cromossomos e possuem seu centro 

de diversidade em quatro regiões montanhosas, incluindo a América Central, Andes, 

Escudo das Guianas e a Serra do Mar (GIVNISH et al., 2011, 2014). 

 Devido ao seu pronunciado epifitismo e à sua importância ecológica em zonas 

tropicais e subtropicais, por muitos anos a família Bromeliaceae tem atraído a atenção de 

pesquisadores (CAMBUI, 2009). Dentre os vários interesses de investigação, está a 

elucidação das diversas adaptações que permitem às bromélias viver em habitats tão 

inóspitos. Exemplos são os trabalhos publicados por BENZING (1973), BENZING et al. 

(1976), BENZING et al. (1978), NYMAN et al. (1987) dentre muitos outros, que 

documentaram a existência da combinação de especializações funcionais e morfológicas 
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únicas para sobreviver no ambiente epifítico. Uma das adaptações constatada foi a 

presença de tanque, isto é, a estrutura formada por folhas parcialmente sobrepostas e 

dispostas em torno do eixo caulinar em forma de roseta, criando um reservatório de água 

e de detritos orgânicos (BENZING, 2000). Devido às bromélias epífitas com tanque 

serem extremamente dependentes das reservas de água no tanque, as suas folhas 

passaram a ser consideradas o mais importante órgão vegetativo, devido à sua capacidade 

de absorver e assimilar os nutrientes através de tricomas (estruturas especializadas 

localizadas na superfície da folha) (PITTENDRIGH, 1948; McWILLIAMS, 1974; 

BENZING, 1980, 1990, 2000; CRAYN et al., 2004; TAKAHASHI et al., 2007; 

SCHULTE  et al., 2009).  

 

I.2. Vriesea gigantea e a fisiologia das folhas das bromélias 

 

 A subfamília Tillandsioideae, à qual pertence o gênero Vriesea, apresenta nove 

gêneros e aproximadamente 1100 espécies, sendo que os gêneros Tillandsia, Vriesea e 

Guzmania, comportam o maior número de espécies: 540, 230 e 175, respectivamente 

(COSTA, 2002; PAGGI, 2009; DONADÍO et al., 2014). A bromélia epífita Vriesea 

gigantea Gaud é endêmica da Mata Atlântica, podendo ser encontrada desde o estado do 

Espírito Santo até o Rio Grande do Sul (SILVA, 2008).  

 A folha de uma bromélia tanque pode ser dividida em pelo menos três regiões 

principais: a porção basal, a qual forma o tanque e, portanto, geralmente  em contato com 

a água e nutrientes (BENZING, 1990) e as porções mediana e apical que estão mais 

expostas à luz do que a basal (POPP et al., 2003).  

 São raros os trabalhos que apresentam a existência de diferenças morfológicas, 

anatômicas ou fisiológicas entre regiões distintas de uma mesma folha em bromélias, 

sendo o Laboratório de Fisiologia do Desenvolvimento Vegetal do IB-USP um dos 

poucos que prioriza em  suas pesquisas as análises dessas diferenças fisiológicas entre as 

três porções foliares citadas anteriormente (TAKAHASHI  et al., 2007, TAKAHASHI & 

MERCIER, 2011). TAKAHASHI et al. (2007) sugeriram a existência de uma divisão 

espacial de funções ao longo da folha de bromélias tanque, uma vez que foram 

observadas diferenças anatômicas e fisiológicas nas distintas regiões foliares. 

 Popp et al. (2003) verificaram que nos tecidos foliares de Bromelia humilis, 

Aechmea fendler, Tillandsia flexuosa e Ananas comosus há um gradiente de concentração 

de ácidos orgânicos  ao longo da folha, aumentando da base para o ápice. Esse gradiente 
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de concentração de ácidos orgânicos ao longo da folha também foi observado  em 

Guzmania monostachia (PIKART, 2014).   

 TAKAHASHI & MERCIER (2011) observaram para Vriesea gigantea que as 

atividades da nitrato redutase (NR) e glutamina sintetase (GS) variaram nas diferentes 

porções foliares, sendo que, no período iluminado, a atividade de ambas as enzimas  foi 

maior na porção foliar apical do que na basal. Portanto, há fortes indícios da existência de 

uma divisão funcional entre as diferentes regiões das folhas de bromélias, em relação à 

assimilação do nitrogênio. 

 

I.3.  Déficit hídrico e metabolismo ácido das crassuláceas (CAM) 

 

  A seca é um dos principais fatores abióticos que afeta os organismos vivos, 

principalmente as plantas epífitas que vivem ancoradas nas copas das árvores, atuando 

fortemente sobre a  sobrevivência dessas espécies (BENZING, 1990). As plantas epífitas 

tendem a apresentar xeromorfismo. Possuem certas adaptações que lhes permite 

sobreviver às mudanças nas condições ambientais, principalmente em relação à falta de 

água. (AKINCI & LOSER, 2012). As plantas sob condições severas de estresse hídrico 

tendem a desenvolver características xeromórficas, como o menor número de estômatos 

por unidade de área foliar, menores estômatos, células da epiderme e células do mesofilo 

menores, maior densidade de pelos e paredes da epiderme externa mais espessas e 

apresentando cutícula (AKINCI & LOSER, 2012). Essas adaptações foliares estão entre 

os principais fatores que favorecem o sucesso de uma espécie em um ambiente com 

restrições hídricas (KUMMEROW, 1980). Dentre outras respostas fisiológicas ao 

estresse hídrico, em relação à proteção contra desidratação, pode ser destacado o controle 

do fechamento estomático, o qual reduz sensivelmente a transpiração (TAIZ & ZAIGER, 

2009). 

 Com desencadeamento do fechamento estomático ocorre uma maior conservação 

do conteúdo hídrico na planta, o qual pode resultar em um aumento no uso eficiente da 

água. Algumas espécies epífitas possuem a capacidade de alterar o seu metabolismo 

fotossintético, sendo induzidas ao metabolismo ácido das crassuláceas (CAM) em 

resposta à escassez de água. 

 A fotossíntese CAM  ocorre em aproximadamente 16.000 espécies de 328 gêneros 

pertencentes a 33 famílias (HERRERA, 2009). Esse metabolismo é uma importante 

adaptação das plantas a ambientes com baixa disponibilidade hídrica, uma vez que os 

estômatos das plantas CAM se abrem à noite, quando a umidade relativa do ar é mais alta 
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e se fecham durante o dia, comportamento oposto ao apresentado pelas plantas C3 ou C4 

(WINTER et al., 2005). Algumas espécies apresentam grande plasticidade quanto ao tipo 

de fotossíntese que realizam, podendo regular a fotossíntese CAM de acordo com as 

condições ambientais. 

 O CAM tem por característica proporcionar às plantas uma maior eficiência no 

uso da água, uma vez que desloca parcialmente ou totalmente a captação atmosférica do 

CO2 para o período de maior umidade relativa do ar, que geralmente é durante a noite. 

Adicionalmente, o CAM (clássico) é caracterizado também por um fluxo intenso de 

carbono diário proveniente dos carboidratos, como amido e sacarose, para a síntese de 

ácidos orgânicos, como malato, citrato e isocitrato, que são armazenados durante o 

período escuro para seu uso  durante o período de luz (FRESCHI  et al., 2010b). Em 

plantas com esse tipo de fotossíntese, o CO2 é fixado durante o período escuro através da 

ação da enzima fosfoenolpiruvato carboxilase (PEPC), que utiliza o CO2 como substrato, 

além do fosfoenolpiruvato (PEP), dando origem ao oxaloacetato (OAA). Este, então, é 

convertido em malato por ação da enzima malato desidrogenase (MDH). O malato é 

transportado para o interior do vacúolo, juntamente com íons H
+
, causando a acidificação 

noturna característica de plantas CAM. Durante o período de luz, o malato é liberado para 

fora do vacúolo e  descarboxilado,  sendo o CO2 gerado refixado pela enzima ribulose 

bifosfato carboxilase oxigenase (RUBISCO - ciclo C3). A descarboxilação do malato no 

citossol provoca uma diminuição da acidez nas células (KERBAUY et al., 2012). Há uma 

discussão ainda no meio científico se esse metabolismo, além de proporcionar uma maior 

eficiência no uso da água, pode trazer outras vantagens à planta, como a proteção do 

aparato fotossintético contra a fotoinibição, quando há baixa disponibilidade de água ou 

alta irradiância (LUTTGE, 2004; PIKART, 2014).  

 O CAM pode se expressar em diferentes intensidades, gerando um contínuo entre 

o metabolismo C3 e o CAM forte (SILVERA et al., 2010). Outros tipos de CAM 

(diferentes do clássico explicado anteriormente) são encontrados como o CAM “idling”, 

o qual é capaz de reciclar o CO2 respirado, numa condição extrema quando os estômatos 

encontram-se fechados tanto durante o dia quanto à noite (por exemplo, sob condição de 

déficit hídrico severo). Dessa maneira, as flutuações na acidez dos tecidos fotossintéticos 

no ciclo dia/noite são devidas ao malato produzido proveniente da reciclagem do CO2 

respirado. O CAM “cycling”, por sua vez, mostra flutuações na acidez nos tecidos 

fotossintéticos no ciclo diuturno e pouca ou nenhuma assimilação noturna de carbono, 

sendo considerado uma forma basal do CAM. Existem também espécies chamadas CAM 



  

5 

 

constitutivas ou obrigatórias, em que o CAM é expresso nos tecidos fotossintéticos 

dependendo única e exclusivamente da maturidade dos tecidos fotossintéticos. O C3-

CAM facultativo, também conhecido como CAM induzível, tem sua ocorrência em 

plantas que manifestam o CAM em respostas a estímulos ambientais (SILVEIRA et al., 

2010). Essa capacidade de indução ao CAM parece ser mais importante para o balanço 

hídrico, a fotoproteção e a reprodução da planta do que para a aquisição de carbono, já 

que a maioria das plantas induzíveis já estudadas apresenta, em média, uma assimilação 

noturna menor do que 30% do balanço de carbono (HERRERA et al., 2009).  

 A maioria dos estudos em relação aos sinais ambientais que regulam a expressão 

do CAM tem se focado na espécie Mesembryanthemum crystallinum (THOMAS et al., 

1992; SCHIMITT & PIEPENBROCK, 1992; TAYBI & CUSHMAN, 1999; CUSHMAN, 

2001; TAYBI et al., 2002). Essa espécie tem sido proposta por alguns autores como uma 

planta modelo para estudos da indução do CAM, tendo em vista sua facilidade de cultivo 

em condições de laboratório, seu rápido ciclo de vida e seu genoma relativamente 

pequeno (CUSHMAN, 2001; CUSHMAN & BORLAND, 2002; CUSHMAN et al., 

2008). Entretanto, assim como outras espécies pertencentes à família Aizoaceae, M. 

crystallinum sofre uma transição gradual do metabolismo C3 para o CAM ao longo da 

ontogenia. Essa transição pode ocorrer mesmo na ausência dos sinais ambientais 

indutores do CAM, tais como, alterações no fotoperiodismo, déficit hídrico ou salinidade 

(HERPPICH et al., 1992; CUSHMAN, 2001; CUSHMAN & BORLAND, 2002). Além 

disso, a indução do CAM nessa espécie ocorre de modo irreversível, impossibilitando, 

portanto, avaliar os mecanismos de sinalização envolvidos na reversão da fotossíntese 

CAM para C3.  

 Em compensação, sabe-se que as espécies C3-CAM facultativas pertencentes às 

famílias Clusiaceae e Bromeliaceae podem alternar entre a fotossíntese C3 e CAM de 

maneira rápida e reversível em resposta a alterações ambientais, independentemente da 

ontogenia foliar ou da planta (SMITH et al., 1986; MAXWELL et al., 1995; ZOTZ & 

WINTER, 1993; BORLAND et al., 1998; CUSHMAN & BORLAND, 2002; LUTTGE, 

2006).  

 FRESCHI et al. (2010b), em um trabalho realizado no Laboratório de Fisiologia 

do Desenvolvimento Vegetal do IB-USP, verificaram que diferentes regiões das folhas de 

Guzmania monostachia, uma bromélia epífita com tanque,  podiam ter papéis distintos 

durante as respostas fisiológicas provocadas por uma das variáveis mais importantes no 

nicho das epífitas: a disponibilidade de água. A ausência quase completa de estômatos e 
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os baixos níveis de clorofila e carotenoides sugeriram pouca atividade fotossintética na 

região basal da folha. Diferentemente, as regiões foliares fora da área do tanque exibiram 

um conjunto de características indicativas de alta capacidade fotossintética, como elevada 

densidade estomática, grande contribuição do clorênquima para a espessura do mesofilo e 

grande quantidade de clorofilas e carotenoides. Além do mais, os níveis de acidez noturna 

e atividades de algumas enzimas do CAM, na porção basal, mostraram pouca ou 

nenhuma mudança em resposta ao déficit hídrico. Por outro lado, o tratamento de indução 

ao CAM por suspensão da rega aumentou a acidez noturna principalmente na porção 

apical da folha, onde foi detectada a maior atividade das enzimas do metabolismo CAM.  

 Anteriormente, POPP et al. (2003) obtiveram resultados semelhantes em sete 

espécies de bromélias submetidas ao déficit hídrico, sendo uma delas do gênero 

Guzmania (Guzmania mucronata). Eles detectaram uma menor acumulação de malato na 

região basal da folha em comparação às porções apical e mediana e propuseram que, 

provavelmente, existiria um gradiente longitudinal de concentração de ácidos orgânicos 

na folha que acompanharia um aumento de idade dos tecidos e da exposição à luz no 

sentido da base para o ápice da lâmina foliar.  

  Os resultados obtidos por POPP et al. (2003) e por FRESCHI et al. (2010b) 

relativos às respostas fisiológicas ao longo da folha são fortes indícios de que a 

intensificação do CAM no ápice da folha de Guzmanias sp. pode estar associada com o 

desenvolvimento foliar, com o incremento geral da capacidade fotossintética do tecido, 

com a maior incidência de luz e com a menor restrição à realização de trocas gasosas 

nessa porção. Portanto, a intensificação do CAM em resposta à seca não ocorre 

homogeneamente ao longo da lâmina foliar nessas bromélias. 

 Há relatos de ocorrência de espécies C3-CAM facultativas também nos gêneros 

Greigia, Puya, Billbergia, Wittrockia, Catopsis, Nidularium e Vriesea (MARTIN, 1994; 

BENZING, 2000). 

 Embora existam poucos estudos sobre fotossíntese em Vriesea gigantea, essa 

bromélia tem sido classificada na literatura como C3 (BENZING, 2000). Entretanto, 

estudos preliminares conduzidos em nosso laboratório demonstraram que essa espécie, 

também apresenta certa flexibilidade em expressar o CAM quando submetida a certo 

período de escassez de água. MATIZ (2012), trabalhando com folhas destacadas de V. 

gigantea, observou que após 8 dias de escassez hídrica (induzida por PEG 6000 30%), 

houve uma queda significativa no teor de água na região basal da folha, em comparação 

com as regiões mediana e apical. Também foi observado que a porção apical apresentou 
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um aumento significativo na atividade da PEPC e nos acúmulos noturnos de citrato e 

malato, sugerindo que essa porção pode expressar o CAM quando submetida ao déficit 

hídrico. No entanto, quando folhas de plantas adultas de Vriesea gigantea foram 

coletadas na natureza após um período de seca (1 mês), e posteriormente no início do 

período de chuva, foi observado que em ambas as épocas tanto a região mediana quanto a 

apical acumularam citrato e malato à noite, indicando que nas duas situações as folhas 

expressam algum grau de CAM. Portanto, essa bromélia epífita  seria um bom modelo de 

estudo, para aprofundar os conhecimentos existentes sobre uma possível transição 

metabólica de C3 para CAM quando exposta à escassez hídrica. 

 

I.3.1. CAM e ontogenia foliar  

 

Sabe-se que a expressão do CAM apresenta grande plasticidade sob influência do 

desenvolvimento dos tecidos, podendo estar relacionado com a capacidade de 

armazenamento de malato nos vacúlos (JONES, 1975). Além disso, sabe-se que os 

transcritos da fosfoenolpiruvato carboxilase cinase, a enzima que fosforila a PEPC 

ativando-a, detectados em coletas noturnas aumentam com a idade da folha (NIMMO, 

2000). 

JONES (1975), estudando o efeito da idade na resistência foliar e trocas gasosas 

em Bryophyuum fedtschenko, uma planta CAM, observou que há uma plasticidade da 

expressão do CAM, em relação ao desenvolvimento foliar. Folhas jovens apresentaram 

fotossíntese C3, com baixa resistência foliar, captando CO2 durante o dia e eliminando o 

CO2 durante a noite. Já as folhas maduras, apresentaram a fotossíntese CAM, com alta 

resistência foliar no período diurno e baixa no período noturno, invertendo o período de 

captação de CO2. Trabalhos realizados por MARKOVSKA & DIMITROV (2001), sobre 

o efeito da idade foliar na trocas gasosas e acumulação de malato em Marrubium 

frivaldskyanum (Lamiaceae), planta C3-CAM facultativa, mostraram a plasticidade da 

expressão do CAM em relação ao desenvolvimento foliar; onde folhas mais jovens 

apresentaram menor acúmulo de malato em relação às folhas mais velhas. Os resultados 

obtidos por JONES (1975) e MARKOVSKA & DIMITROV (2001), relativos às idades 

foliares e grau de expressão do CAM, seriam fortes indícios de que este metabolismo 

pode estar associado com a ontogenia foliar ao longo da planta. 
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I.4. Justificativa 

  

 Uma das linhas de nosso Laboratório que vem sendo desenvolvida há mais de 10 

anos trata da influência de fatores ambientais e endógenos sobre a expressão da 

fotossíntese CAM em bromélias. Tem-se mostrado que bromélias epífitas com tanque 

podem apresentar fotossíntese C3-CAM facultativa, como é o caso da bromélia Guzmania 

monostachia. Essa bromélia é capaz de alternar entre esses dois tipos de fotossíntese de 

maneira bastante rápida e intensa. Essa mudança parece ocorrer em diferentes graus de 

intensidade ao longo do comprimento das folhas, sendo mais pronunciada na porção 

apical. Apesar de V. gigantea ter sido reportada na literatura como planta C3, dados 

obtidos em nosso Laboratório com folhas destacadas sugeriram que essa espécie seria 

CAM-"cycling" quando bem hidratada e sob déficit hídrico passaria a expressar o CAM-

"idling" na porção apical das folhas. Essa bromélia pareceu ter a capacidade de expressar 

o CAM em folhas destacadas quando submetidas ao PEG 6000 30% por 8 dias 

(resultados obtidos por outro aluno do Laboratório). O acúmulo de malato ocorreu em 

diferentes graus de intensidade ao longo do comprimento das folhas, sendo mais 

pronunciado no ápice foliar.   

 Assim sendo, diante dos estudos prévios realizados no Laboratório de Fisiologia 

do Desenvolvimento Vegetal, os quais geraram informações a respeito de Vriesea 

gigantea em relação à sua capacidade de alterar o tipo de fotossíntese de C3 para CAM 

em folhas destacadas e sob deficiência hídrica, o presente trabalho visou aprofundar os 

conhecimentos sobre o metabolismo fotossintético dessa espécie, utilizando a planta 

inteira. Questionamos se as folhas de V. gigantea, quando ligadas à planta-mãe, teriam a 

capacidade de expressar a fotossíntese CAM sob déficit hídrico. Neste caso, será que 

poderiam ser realmente consideradas C3-CAM facultativas? Portanto, pretendeu-se 

analisar os principais parâmetros bioquímicos envolvidos na expressão do CAM na planta 

inteira submetida à escassez d’água, como, por exemplo, as atividades das enzimas 

fosfoenolpiruvato carboxilase (PEPC) e malato desidrogenase (MDH) foliares, além do 

acúmulo noturno de ácidos orgânicos (malato e citrato). 

 

 

 

 

 



  

9 

 

II. OBJETIVO 

  

 O presente trabalho teve como principais objetivos investigar a fotossíntese na 

bromélia epífita com tanque Viresea gigantea, quando submetida ao déficit hídrico. Além 

disso, pretendeu-se investigar se folhas em diferentes estágios do desenvolvimento teriam 

capacidade diferencial de expressar o CAM, bem como se a intensidade da expressão do 

CAM poderia variar nas diferentes porções foliares.  

 

II.1 Objetivos específicos 

 

1. Caracterizar a modulação do status hídrico da planta de V. gigantea submetida à 

escassez d’água (7, 14 ou 21 dias) por meio da determinação do potencial hídrico 

foliar. 

2. Determinar o teor relativo de água (TRA) nos diferentes grupos foliares e diferentes 

porções foliares (apical, mediana e basal) quando plantas de V. gigantea foram 

submetidas ao déficit hídrico por 7, 14 ou 21 dias. 

3. Caracterizar o metabolismo fotossintético em plantas de V. gigantea através da análise  

de quantificação de ácidos orgânicos (malato e citrato) quando submetidas à 

deficiência hídrica (7, 14 ou 21 dias). 

4. Quantificar carboidratos solúveis e amido nas diferentes porções foliares (apical, 

mediana e basal) durante o ciclo diuturno quando plantas V. gigantea foram 

submetidas à deficiência hídrica (7, 14 ou 21 dias). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

10 

 

III. MATERIAL E MÉTODOS 

 

III.1. Obtenção do material vegetal 

 

 Plantas jovens com tanque de 4 anos de idade da espécie Vriesea gigantea Gaudich  

foram utilizadas nesta pesquisa. As plantas foram germinadas inicialmente in vitro em 

meio composto por macronutrientes da formulação de Knudson (KNUDSON, 1946) e 

micronutrientes MS (MURASHIGE & SKOOG, 1962), sendo aclimatadas em sala de 

cultivo com condições ambientais controladas (temperatura de 25ºC e fotoperíodo de 12 

horas). Após um período de um ano e meio de crescimento in vitro, as plantas de V. 

gigantea foram transferidas para vasos contendo substrato, o qual foi constituído por uma 

mistura de “Tropstrato HT Hortaliças” (à base de casca de pinus, turfa, vermiculita 

expandida, enriquecido com macro e micronutrientes), casca de pinus em decomposição 

4K tipo CH2 e casca de pinus seca 4K para cultivo de orquídeas, na proporção 3:3:1, 

respectivamente. Essas plantas foram mantidas em casa de vegetação até atingirem a 

idade aproximada de quatro anos. Esta parte da obtenção de mudas foi realizada por 

técnicos do Laboratório, antes do meu ingresso na pós-graduação. O processo de 

obtenção do material vegetal está apresentado na figura 1.  

 

                                               

 

Figura 1. Obtenção das plantas de Vriesea gigantea. 

 

 As plantas de Vriesea gigantea utilizadas nos experimentos apresentaram as 

características morfológicas listadas na tabela 1 e representadas na figura 2. 

 

 

Germinação in vitro Crescimento in vitro Plantas de V. gigantea  

em casa de vegetação. 

( ± 4 anos) 
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III.2. Indução do CAM por déficit hídrico  

 

 Um mês antes do início dos experimentos de indução ao CAM, os vasos contendo 

as bromélias foram transferidos para sala de cultivo (“Fitotron”) para a aclimatação nas 

seguintes condições: 25ºC ± 2ºC, 70 ± 5% de umidade relativa, fotoperíodo de 12 horas, 

250 µmol de fótons.m
-2

.s
-1

 fornecido por lâmpadas fluorescentes. Durante esse período de 

aclimatação, as plantas também ficaram sem receber solução nutritiva, uma vez que a  

disponibilidade de nutrientes, principalmente o nitrogênio, interfere negativamente na 

expressão do CAM, como observado para a bromélia Guzmania monostachia 

(RODRIGUES et al., 2014). Dessa maneira, as plantas foram privadas de solução 

nutritiva, sendo regadas somente com água destilada durante a aclimatação. Após esse 

período, a indução ao CAM em plantas de V. gigantea por déficit hídrico se deu por meio 

de suspensão de rega no tanque durante 7, 14 ou 21 dias. As plantas sob déficit hídrico 

tiveram os tanques esvaziados de água, enquanto as plantas do grupo controle 

continuaram a receber a rega diariamente no tanque. Após os diferentes períodos de 

déficit hídrico, as folhas foram caracterizadas em relação ao grau de expressão do CAM. 

Para um  detalhamento sobre a indução do CAM, foi realizado um ciclo de 24 horas com 

coletas a cada 4 horas no 21º dia de deficiência hídrica.  

 

 

 

Parâmetros morfológicos Média ± DP 

Altura da roseta (cm) 16,18 ± 2,45 

Diâmetro da roseta (cm) 27,79 ± 2,25 

Volume total de água no tanque (mL) 131,88 ± 24,96 

Número  total de folhas na roseta 22,61 ± 1,63 

Tabela 1 - Caracterização  morfológica da bromélia epífita com 

tanque Vriesea gigantea (± 4 anos) cultivada em casa de 

vegetação  (n = 80 plantas; DP = desvio padrão). 

 

Figura 2. Representação 

esquemática da altura e diâmetro 

médios de V. gigantea com 

aproximadamente 4 anos de 

idade. 

 

27,79 cm 

cm 

16,18 cm 
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III.3. Relações hídricas  

  

 A determinação do status hídrico dos tecidos foliares de V. gigantea foi avaliada 

ao longo dos tratamentos de modulação na disponibilidade hídrica por meio dos  métodos 

descritos a seguir. 

 

III.3.1. Determinação do potencial hídrico foliar 

  

 O potencial hídrico das amostras do tecido foliar foi diretamente determinado por 

meio de um psicrômetro de termopar (Câmara L-51, Wescor), conectado a um 

microvoltímetro de ponto de orvalho (Psy-PRO, Wescor, Logan, USA). Para a 

mensuração do potencial hídrico, o psicrômetro foi conectado na porção apical das folhas 

de V. gigantea, sendo vedado com uma massa (a base de petróleo) fornecida pela 

empresa Wescor juntamente com o equipamento, para que a área de mensuração ficasse 

totalmente isolada do ambiente externo. Após a conexão do sensor, o microvoltímetro foi 

ligado e esperou-se a estabilização dos sensores. As quantificações do potencial hídrico 

foram realizadas continuamente de 30 em 30 minutos durante um período contínuo de 21 

dias. Foram feitas medições do potencial hídrico tanto em plantas submetidas ao déficit 

hídrico, assim bem como em plantas bem hidratadas (controle). Os valores da 

determinação do potencial hídrico foliar foram expressos em megapascal (MPa). 

 

III.3.2. Determinação do teor relativo de água 

 

 O teor relativo de água (TRA) foi determinado em folhas de plantas de V. 

gigantea submetidas ao déficit hídrico por 7, 14 ou 21 dias e em plantas controle (plantas 

hidratadas). O TRA foi determinado em 3 grupos foliares ao longo da roseta (folhas 

jovens -G1, folhas jovens expandidas -G2 e folhas maduras -G3), bem como nas 3 

porções foliares (apical, mediana e basal). De cada porção foram retirados 3 discos 

foliares para a obtenção da massa fresca, massa túrgida e massa seca. Imediatamente após 

a coletada dos discos foliares, estes foram pesados para a obtenção da massa fresca (MF). 

Em seguida esses mesmos segmentos foram armazenados em placas de cultura de célula, 

onde foram imersos em água durante 24 horas e após esse período foram pesados (foram 

levemente secos com papel toalha, para retirada do excesso de água), visando determinar 

a massa túrgida (MT). Após essa etapa, os discos foram armazenados em estufa a 60ºC 
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por 72 horas e logo após foram pesados para a obtenção da massa seca (MS).  O TRA foi 

determinado por meio da seguinte equação:  

TRA (%) = [(MF-MS) / (MT-MS)] x 100 

 

III.4. Grau da expressão do CAM 

 

 O grau de expressão do CAM foi analisado ao longo dos três tempos de 

deficiência hídrica (7, 14 e 21 dias) por meio dos ensaios enzimáticos da 

fosfoenolpiruvato carboxilase (PEPC) e da malato desidrogenase (MDH), do acúmulo 

noturno de ácidos orgânicos (malato e citrato). Para essas análises as folhas de V. 

gigantea foram agrupadas em três conjuntos: folhas jovens (G1) conjunto constituído do 

1º ao 7º nó, folhas jovens expandidas (G2) composto do 8º ao 14º nó e folhas maduras 

(G3) composto do 15º ao 21º nó. As folhas desses 3 conjuntos foram divididas em três 

porções foliares: basal (delimitada pelo limite máximo da coloração arroxeada da folha), 

mediana e apical (delimitação dessas duas porções foi feita dividindo-se ao meio o 

restante da folha), as quais foram usadas nos ensaios bioquímicos, conforme mostrado na 

figura 3.  

                                    

 

Figura 3. Representação esquemática de folhas de V. gigantea removidas do caule e separadas em 3 

conjuntos: (G1) folhas jovens; (G2) folhas jovens expandidas e (G3) folhas maduras. As folhas desses 

conjuntos foram divididas em 3 porções foliares (ápice, mediana e base). 

III.4.1. Atividades in vitro das enzimas PEPC e MDH 

 

 O método para avaliação da atividade da PEPC foi baseado em NIEVOLA et al. 

(2005) com adaptações. Amostras de 0,5 g de massa fresca provenientes da porção apical, 

mediana ou basal de folhas em diferentes estágios de desenvolvimento foram maceradas 

em nitrogênio líquido e em seguida imersas em tampão de extração (pH 8), composto por 

100 mM de Tris-HCl, MgCl2, 1mM de ditiotreitol (DTT), 1mM de EDTA e 10% de 

G1 

(1º ao 7º nós) 

 

G3 

(15º ao 21º nós) 

 

G2 

(8º ao 14º nós) 

 

Ápice 

 

Mediana 

 
Base 

 
Lâmina foliar 

dividida em 3 

porções  
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glicerol. As amostras foram centrifugadas a 15.000 g por 2 minutos. O sobrenadante 

resultante foi coletado e utilizado nos ensaios enzimáticos.  

 O ensaio para a PEPC foi feito a 30
°
C em 2 mL de um meio de reação, contendo 

Tris-HCl 50 mM (pH 8.0), 1 mM de DTT, 10 mM de MgCl2, 100 mM de NaHCO3, 20 

mM de NADH e 3 mM de fosfoenolpiruvato (PEP). A reação foi  iniciada com a adição 

de 400 µL do extrato. 

 O método para avaliação da atividade da MDH foi baseado em CUERVAS & 

PODESTA (2000) e modificado por FRESCHI et al. 2010b para bromélias. Para o ensaio 

da atividade da MDH foi avaliado a redução do oxaloacetato em um meio de reação 

contendo Tris-HCl 50 mM (pH 8.0), 5 mM de MgCl2, 0.1% m/v BSA, e 0.2 mM de 

NADH. A reação foi iniciada pela adição de 2 mM de oxaloacetato. 

 Nos dois ensaios, o consumo de NADH foi quantificado em espectrofotômetro 

(340 nm) no momento inicial da reação e após 4 minutos, sendo os resultados expressos 

em µmol NADH. min
-1

.g
 
MS

-1
. As análises foram realizadas em triplicata. 

 

III.4.2. Extração e quantificação de ácidos orgânicos 

 

 A metodologia para a extração e quantificação de ácidos orgânicos (malato, 

citrato) foi baseada em ROESSNER et al. (2000) e FRESCHI et al. (2010b), com 

modificações. Para tanto, foram coletadas amostras  de 0,5 g de folhas (massa fresca), no 

começo (acidez noturna) e no final (acidez diurna) do período luminoso. Essas amostras, 

inicialmente, foram trituradas em nitrogênio líquido. Do material triturado, foram 

retiradas alíquotas de 0,1 g as quais foram transferidas para 3 microtubos (triplicata). Aos 

microtubos contendo as alíquotas de 0,1g de material, foram adicionados 500 μL de 

solução MCW (solução de metanol - CH4O, clorofórmio - CHCl3  e água) nas proporções 

de 12:5:1 (v/v/v) para a extração do material vegetal. O padrão interno utilizado para 

estimar perdas do malato e citrato no processo de extração foi o ácido salicílico (1mg/mL 

em metanol). Após a adição da solução MCW, as amostras foram incubadas durante 30 

minutos em banho seco a 60º C. Ao término da incubação, foram adicionadas às amostras 

500 μL de água, sendo em seguida centrifugadas a 4ºC por 10 minutos a 16.000 g. O 

sobrenadante resultante  da centrifugação foi coletado para quantificação de ácidos 

orgânicos por GC-MS. Para a quantificação dos ácidos orgânicos, 100 μL do 

sobrenadante extraído foram secos em SPEED-VAC a 60ºC por 60 minutos. Após a 

secagem, as amostras foram ressuspendidas em 25 μL de piridina (99,8%, Sigma-Aldrich, 

USA) e agitadas. A derivatização foi feita adicionando às amostras 25μL de N-tert-
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butildimetilsilil-N metiltrifluoroacetamida (Sigma-Aldrich, USA), sendo agitadas e 

incubadas em banho seco a 92ºC por 60 minutos.  Após a derivatização, as amostras 

foram injetadas no GC-MS. A quantificação foi realizada utilizando cromatografia gasosa 

acoplada à espectrometria de massas (QP2010SE, Shimadzu, JP), com detector 

quadrupolo com ionização por impacto de elétrons. A coluna utilizada foi da Agilent 

(USA) modelo  DB-5MS de 30 metros, com diâmetro de 0,25 mm e fase estacionária de 

0,25 μm. Os resultados foram expressos em µmol de malato ou citrato por grama de 

massa seca (MS).  

 

III.5. Extração e quantificação de carboidratos solúveis 

 

A metodologia para a extração e quantificação de carboidratos solúveis (glicose, frutose 

e sacarose) foi baseada em ROESSNER et al. (2000) e FRESCHI et al. (2010b), com 

modificações. Para tanto, foram coletadas amostras de 0,5 g de massa fresca de folhas. Essas 

amostras, inicialmente, foram trituradas em nitrogênio líquido. Do material triturado, foram 

retiradas alíquotas de 0,1 g e transferidas para 3 microtubos (triplicata). Ao microtubo 

contendo a alíquota de 0,1g de material, foram adicionados 500 μL de solução MCW (solução 

de metanol (CH4O), clorofórmio (CHCl3) e água (H2O)) nas proporções de 12:5:1 (v/v/v) para 

a extração do material vegetal. O padrão interno utilizado para estimar perdas de açúcares no 

processo de extração foi o fenil-β-glucopiranosídeo (2 mg/mL em metanol). Após a adição da 

solução MCW, as amostras foram incubadas durante 30 minutos em banho seco a 60º C. Ao 

término da incubação foram adicionadas às amostras 500 μL de água, sendo em seguida 

centrifugadas a 4ºC por 10 minutos a 16.000 g. O sobrenadante resultante da centrifugação foi 

coletado e armazenado em -20ºC para quantificação de carboidratos solúveis por GC-MS. 

Para a quantificação dos carboidratos, 50 μL do sobrenadante extraído  foram secos em 

SPEED-VAC  a 60ºC por 60 minutos. Após a secagem as amostras foram ressuspendidas em 

25 μL de piridina (99,8%, Sigma-Aldrich, USA) e agitadas. A derivatização foi feita 

adicionando às amostras 25 μL de N,O-bis(trimetilsilil)trifluoroacetamida com 

trimetilclorosilano (Sigma-Aldrich, USA), sendo agitadas e incubadas em banho seco a 75ºC 

por 60 minutos.  Após a derivatização, as amostras foram injetadas no GC-MS. A 

quantificação foi realizada utilizando-se cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de 

massas (QP2010SE, Shimadzu, JP), contendo um detector quadrupolo com ionização por 

impacto de elétrons. A coluna utilizada foi da Agilent (USA) modelo DB-5MS de 30 metros, 

com diâmetro de 0,25 mm e fase estacionária de 0,25 μm. Os resultados foram expressos em 

μmol de glicose, frutose ou sacarose por micrograma de massa seca.  
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III.6. Quantificação de amido 

 

 A quantificação do amido foi realizada conforme o método descrito por 

AMARAL  et al. (2007) com modificações. Foram utilizados os precipitados “pellets” 

provenientes da extração de ácidos orgânicos e carboidratos solúveis. Após a extração, 

esses (“pellets”) foram secos em SPEED-VAC a 60ºC por 60 minutos e armazenados em 

-20ºC. Do precipitado seco e armazenado, foram pesados 5 mg  e transferidos para 

microtubos de 2 mL para a quantificação de amido.  Para essa quantificação, 

primeiramente foi necessário eliminar possíveis açúcares solúveis e outras substâncias 

presentes na amostra, pois o ensaio resume-se no fracionamento do amido por método 

enzimático e a quantificação dos açúcares resultantes. A eliminação de açúcares solúveis 

consistiu na lavagem das amostras em etanol 80%. Aos microtubos contendo amostras, 

foram adicionados 1,5 mL de etanol 80% e em seguida elas foram agitadas. Após a 

agitação, essas amostras foram incubadas a 80 ºC em banho úmido por 15 minutos, sendo 

centrifugadas a 25.000 g por 10 minutos, e o sobrenadante foi descartado. Esse processo 

foi repetido 6 vezes. Após a lavagem com etanol 80%, as amostras foram lavadas 3 vezes 

com  1,5 mL de água destilada para eliminar o etanol. O processo de digestão enzimática 

consistiu em adicionar primeiramente a enzima α-amilase. A enzima α-amilase 

termoestável de Bacillus licheniformis (3000 unidades/mL, MEGAZYME) foi diluída em 

tampão MOPS (10 mM, pH 6,5) para 120 unidades/mL. Adicionou-se 0,5 ml de α-

amilase diluída nas amostras e essas foram incubadas a 75ºC em banho-maria por 30 

minutos. Essa etapa foi repetida novamente. Após essa etapa, a digestão enzimática 

continuou com a adição da enzima amiloglucosidase. A enzima amiloglucosidase de 

Aspergillus niger (3260 unidades/mL, MEGAZYME) foi diluída em tampão acetato de 

sódio (100 mM, pH 4,5) para 30 unidades/mL. Adicionou-se 0,5 mL de amiloglucosidase 

diluída nas amostras, quando então, foram incubadas a 50ºC em banho-maria por 30 

minutos. Essa etapa foi repetida novamente. Concluída essa etapa, foram adicionados 100 

µL de ácido perclórico 0,8 M para parar a reação e precipitar as proteínas. Ao final de 

todas as etapas, foram feitas as montagens das placas ELISA, utilizando como curva 

padrão- glicose (1mg/mL). As placas foram incubadas a 37ºC em banho-maria por 15 

minutos e em seguida foi realizada a leitura em leitor de placa ELISA em comprimento 

de onda de 490 nm. Os resultados foram expressos em µmol glicose/g. MS. 
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III.7. Análise estatística 

 

 Os resultados foram submetidos à análise de variância multifatorial (ANOVA) e a 

comparação de médias foi realizada por meio do teste T-student (p<0,05) ou pelo teste 

Tukey (p<0,05) (GOMES, 1984). 
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IV. RESULTADOS 

 

IV.1. Determinação do status hídrico foliar de V. gigantea quando submetida ao 

déficit hídrico. 

  

 Foi realizado primeiramente um teste para avaliar o comportamento hídrico foliar 

ao longo de 21 dias em plantas de V. gigantea quando colocadas em câmara de 

aclimatação com controle de umidade e temperatura. Essas plantas foram submetidas ao 

déficit hídrico ao longo de 21 dias por meio da suspensão de rega no tanque e tiveram a 

medição do potencial hídrico realizada na parte apical do grupo das folhas jovens 

expandidas (G2), conforme mostrado na figura 4. 

 

 
Figura 4. Medição do potencial hídrico foliar na porção apical do grupo de folhas jovens totalmente 

expandidas (G2) de V. gigantea submetida ao déficit hídrico por 21 dias. Déficit hídrico (preto), controle 

(cinza). 
 

 É possível observar que, de modo geral, durante os 7 primeiros dias houve uma 

pequena diminuição no potencial hídrico da planta quando submetida ao déficit hídrico 

(preto). Em dois momentos, entretanto, o potencial hídrico diminuiu drasticamente, mas, 

depois, elevou-se novamente (figura 4). Já entre o sétimo e o décimo quarto dia, o 

potencial hídrico decresceu mais acentuadamente, atingindo -2,3 MPa. Após o décimo 

quarto dia, esse decréscimo foi menor comparativamente, sendo registrados valores ao 

redor de -2,5 MPa. Nesse último período, houve uma estabilização do potencial hídrico 

ao redor do 21º dia de suspensão de rega. As plantas controle (cinza) durante os 21 dias 

de medição do potencial hídrico apresentaram medidas entre -0,1 a -0,5 MPa, mostrando 

que houve pouca variação no conteúdo hídrico das folhas ao longo dos 21 dias (figura 4). 

 

-3,0

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240 264 288 312 336 360 384 408 432 456 480 504

P
o

te
n

ci
a

l h
íd

ri
co

 (M
P

a
)

Tempo em horas

Controle Déficit hídrico

21 dias14 dias7 dias



  

19 

 

IV.1.2. Determinação do Teor Relativo de Água (TRA) 

 

 Após a realização do teste para avaliar o comportamento hídrico das folhas de 

Vriesea gigantea quando submetidas ao déficit hídrico, foi analisado o teor relativo de 

água (TRA) nas diferentes porções foliares, bem como ao longo da planta inteira durante 

7, 14 e 21 dias de suspensão de rega. Por meio da figura 5A, pode ser observado que em 

7 dias de suspensão de rega, não houve um decréscimo significativo no teor relativo de 

água entre controle e tratamento; seja para o grupo (G1, G2 e G3). 

 

 

 

 
Figura 5. Teor relativo de água – TRA (%) nas diferentes porções foliares e grupos de folhas de Vriesea 

gigantea após 7 dias (A), 14 dias (B) ou 21 dias (C) de deficiência hídrica induzida por suspensão de rega 

no tanque. Os asteriscos indicam diferenças estatísticas entre tratamento e controle segundo o teste T-

student em nível de 5% de significância. Letras diferentes indicam diferenças significativas entre as porções 

foliares (ápice, mediana e base) dentro do mesmo grupo (G1, G2 ou G3) segundo o teste de Tukey 5%. 

Letras maiúsculas  foram usadas para comparação no controle e letras minúsculas no tratamento.    
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 Após 14 dias de suspensão de rega, podemos observar que as porções mediana e 

basal dos grupos G2 e G3 apresentaram uma perda significativa no teor relativo de água 

comparando-se com o controle (figura 5B). No grupo G2 as porções mediana e basal  

tiveram uma diminuição ao redor de 5% de sua água. Já no grupo G3 essas porções 

apresentaram uma queda ao redor de 20% no TRA conforme mostrado na figura 5B. Ao 

contrário dos dois grupos G2 e G3, o grupo G1 apresentou um discreto aumento, porém 

não significativo, no teor relativo de água nas 3 porções foliares (ápice, mediana e base). 

Com base nos resultados apresentados na figura 5B, podemos observar que houve uma 

tendência de remobilização hídrica entre as folhas dos grupos, indicando que pode ter 

ocorrido um transporte da água das folhas mais velhas (G2 e G3) para as mais jovens 

(G1), uma vez que, aparentemente, as folhas de G1 mostraram um leve aumento no TRA. 

 Em 21 dias de deficiência hídrica, o teor relativo de água decresceu 

significativamente em todos os grupos G1, G2 e G3 e porções foliares (ápice, mediana e 

base) comparando-se com o controle. Observou-se que após esse período mais 

prolongado de seca, a planta começou a apresentar os efeitos da escassez de água até 

mesmo nas folhas mais jovens. No grupo G1 a porção apical e mediana tiveram uma 

perda de 20% de água, enquanto a porção basal perdeu 35% de água. No grupo G2 houve 

uma perda média de água de 25% nas porções apical e basal e uma perda de 10% na 

porção mediana. Já o grupo G3 foi o que teve a maior perda de água, com uma 

diminuição aproximada de 40% em todas as porções foliares (figura 5C).   

   

 De maneira geral nota-se que a perda de água foi gradual nos três grupos foliares 

(G1, G2 e G3), bem como nas diferentes porções foliares (ápice, mediana e base) com o 

passar do tempo (21 dias). Conforme observado, em 7 dias de suspensão de rega o teor 

relativo de água pareceu não apresentar alterações significativas. Em 14 dias houve uma 

pequena diminuição, principalmente nas folhas mais velhas. Após 21 dias de suspensão 

de rega, notou-se uma redução no conteúdo de água em todos os grupos. Em 14 dias, 

além do grupo G3, o grupo G2 também teve perda de água. Em 21 dias, a perda de água 

ocorreu em todos os grupos foliares. 
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IV.2. Caracterização do metabolismo fotossintético em plantas de Vriesea gigantea 

 

 O metabolismo fotossintético das plantas de Vriesea gigantea após 7, 14 e 21 dias 

em déficit hídrico por suspensão de rega no tanque, foi caracterizado nos diferentes 

grupos (G1, G2, G3) e porções foliares (ápice, mediana e base). As análises foram 

realizadas por meio do ensaio enzimático da fosfoenolpiruvato carboxilase (PEPC) e da 

malato desidrogenase (MDH), seguido pelo acúmulo noturno de ácidos orgânicos (malato 

e citrato), que são os principais parâmetros bioquímicos de expressão da fotossíntese 

CAM.  

 

 

IV.2.1  Atividades enzimáticas de PEPC e MDH. 

 

 Quanto à caracterização do metabolismo fotossintético das plantas de Vriesea 

gigantea após 7, 14 ou 21 dias em déficit hídrico por suspensão de rega no tanque, nos 

diferentes grupos (G1, G2, G3) e porções foliares (ápice, mediana e base), foram 

analisadas as atividades de PEPC e MDH. Em relação à atividade noturna da PEPC, foi 

observado que em 7 dias de deficiência hídrica não houve variação nos três grupos 

foliares comparando-se controle com tratamento, havendo somente um aumento 

significativo dessa enzima na porção mediana no tratamento com déficit hídrico do grupo 

G3 (figura 6A). Em 14 dias de déficit hídrico, houve uma queda significativa da PEPC 

na porção basal do grupo G1 e nas porções mediana e basal do grupo G3 (figura 6B). Já 

em 21 dias de déficit hídrico, a atividade da PEPC aumentou significativamente na 

porção mediana do grupo G1 quando comparada com o controle. Entretanto, nesse 

mesmo período houve uma queda significativa dessa enzima na porção apical do grupo 

G1 e na porção basal do grupo G3 (figura 6C). Comparando-se esses dados com os 

apresentados em 7 e 14 dias de déficit hídrico (figura 6A e 6B), observou-se que em 21 

dias de deficiência hídrica os valores da PEPC aumentaram em geral nos três grupos 

foliares para o tratamento e  controle. 
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Figura 6. Atividades de PEPC nos diferentes grupos e porções foliares de plantas de Vriesea gigantea.  A, 

B e C mostram as atividades da PEPC em, 7, 14 ou 21 dias de deficiência hídrica, respectivamente. Os 

asteriscos indicam diferenças estatísticas significativas entre o tratamento e o controle, segundo o teste de 

T-student em nível de 5% de significância. 

 

 Em relação à atividade da enzima MDH, foi observado que em 7 dias de déficit 

hídrico houve um aumento significativo dessa enzima na porção mediana do grupo G3 

quando comparada ao controle. No entanto, houve também uma queda expressiva dessa 

enzima nas porções basais dos grupos G1 e G3 quando comparada com o controle 

(figura 7A). 

 Em  14 dias de déficit hídrico, houve um aumento significativo da atividade da 

MDH nos três grupos foliares quando comparado com o controle. Esse aumento da 

atividade da MDH ocorreu na porção mediana do grupo G1; na porção apical e basal do 
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grupo G2 e na porção apical do grupo G3 (figura 7B). No entanto, a porção basal do 

grupo G1 apresentou uma queda na atividade dessa enzima nesse período. 

 Em 21 dias de deficiência hídrica, a atividade da MDH continuou  apresentando 

um aumento significativo na porção mediana do grupo G1 e basal do grupo G2 conforme 

observado também em 14 dias de déficit hídrico. Juntamente com essas duas porções, foi 

observado uma aumento dessa enzima também na porção mediana do grupo G2 (figura 

7C). Entretanto, nesse mesmo período houve uma queda significativa da MDH na porção 

basal do grupo G1 e nas porções mediana e basal do grupo G3 (figura 7C). 

 

 

 

 
Figura 7. Atividades da MDH nos diferentes grupos e porções foliares de plantas de Vriesea gigantea. A, 

B e C mostram as atividades da MDH em, 7, 14 ou 21 dias de deficiência hídrica, respectivamente. Os 

asteriscos indicam diferenças estatísticas entre o tratamento e o controle, segundo o teste de T-student em 

nível de 5% de significância. 
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IV.2.2 Conteúdo  noturno de ácidos orgânicos em plantas de V. gigantea  sob déficit 

hídrico. 

 

Realizada as análises das atividades enzimáticas de PEPC e MDH, foi 

quantificado o acúmulo noturno de ácidos orgânicos (malato e citrato) após 7, 14 e 21 

dias de suspensão de rega. De acordo com a figura 8, podemos observar que no grupo G1 

houve um acúmulo noturno significativo de malato nas porções apical e mediana somente 

após 14 dias de tratamento de déficit hídrico, seguido de uma queda em 21 dias de 

tratamento.  

No grupo G2, houve um acúmulo noturno significativo de malato nos três tempos 

de coleta  do tratamento de deficiência hídrica (7, 14 ou 21 dias), sendo que o acúmulo de 

malato  foi mais expressivo no tratamento de 21 dias de déficit hídrico para todas as 

porções foliares (figura 8). Já o grupo G3, apresentou acúmulo noturno  significativo de 

malato nas três porções foliares (ápice, mediana e base) apenas para o tratamento de 7 

dias de déficit hídrico (figura 8). 
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Figura 8. Acúmulo noturno de ácido málico nos diferentes grupos G1, G2 e G3 de plantas de Vriesea 

gigantea submetidas ao déficit hídrico por 7, 14 ou 21 dias. Valores positivos representam acúmulo noturno 

de malato e valores negativos representam acúmulo diurno. Os asteriscos indicam diferenças estatísticas 

entre o tratamento e o controle, segundo o teste de T-student em nível de 5% de significância. 

 

 Em relação ao acúmulo noturno de citrato, este foi significativo apenas no grupo 

G1(figura 9) nas porções apical e mediana após 14 dias de tratamento de déficit hídrico; 

perfil semelhante ao encontrado para o malato (figura 8). 

 No grupo G2, foi observado que o acúmulo noturno de citrato acorreu 

gradativamente com o decorrer do tempo, sendo que o acúmulo noturmo de citrato mais 

expressivo ocorreu no tratamento de 21 dias de déficit hídrico para todas as porcões 
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foliares (figura 9). Já o grupo G3, apresentou acúmulo noturno  significativo de citrato na 

porção apical em tratamento de 7 dias de défict hídrico e também na porção basal em 14 

dias de déficit hídrico (figura 9).  

  

 

 

 
Figura 9. Acúmulo noturno de citrato nos diferentes grupos G1, G2 e G3 de plantas de Vriesea gigantea 

submetidas ao déficit hídrico por 7, 14 ou 21 dias. Valores positivos representam acúmulo noturno de 

citrato e valores negativos representam acúmulo diurno. Os asteriscos indicam diferenças estatísticas entre 

o tratamento e o controle, segundo o teste de T-student em nível de 5% de significância. 
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IV.3. Metabolismo fotossintético de Vriesea gigantea durante ciclo de 24 horas em 21 

dias de deficiência hídrica. 

 

 A partir das análises bioquímicas de caracterização fotossintética para avaliar o 

grau de expressão do CAM em Vriesea gigantea quando submetida à deficiência hídrica, 

observou-se que os dados bioquímicos obtidos não permitiram uma interpretação clara 

sobre o metabolismo fotossintético dessa espécie. Apesar das análises enzimáticas de 

PEPC e MDH não seguirem um padrão de expressão do CAM, como descrito na 

literatura, foi observado uma variação no acúmulo noturno de ácidos orgânicos (malato e 

citrato) nos tecidos foliares, podendo essa variação estar ou não relacionada à expressão 

do CAM. 

 Para tentar compreender melhor o metabolismo fotossintético, optou-se por 

detalhar a dinâmica dos acúmulos de malato e citrato nas folhas de V. gigantea em um 

ciclo de 24 horas após 21 dias de deficiência hídrica. Nesse sentido, seria importante 

verificar se as variações de malato e citrato, obtidas neste estudo, seriam decorrentes do 

ritmo diuturno próprio do CAM ou consequências de pequenas flutuações que não 

estariam relacionadas diretamente com o CAM.  

 

IV.3.1 Ciclo de acúmulo noturno de ácidos orgânicos (malato e citrato). 

 

 Partindo para uma investigação mais aprofundada a respeito da caracterização 

fotossintética de V. gigantea, folhas do grupo G2, isto é, aquelas que responderam mais 

intensamente à escassez de água após 21 dias, foram utilizadas para a quantificação de 

ácidos orgânicos ao longo de um ciclo de 24 horas. De acordo com os resultados 

apresentados na figura 10A, podemos observar que os teores de malato para ambos os 

tratamentos (controle e déficit hídrico) na porção apical mostraram uma tendência muito 

semelhante ao longo do ciclo, havendo somente um pequeno aumento no teor de malato 

no início da manhã (10h) nas folhas sob déficit hídrico. Na porção mediana o teor de 

malato no controle foi sempre superior ao tratamento de déficit hídrico durante todo o 

ciclo (figura  10B). Já na porção basal, houve um aumento no teor de malato no período 

noturno (22h), seguido de uma queda poucas horas depois (figura 10C). Aparentemente, 

as porções foliares apical e mediana apresentaram pouca variação no teor de malato 

durante o ciclo. 
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Figura 10. Teores de ácido málico nas diferentes porções foliares - ápice (A), mediana (B) e base (C) - no 

grupo G2 (folhas expandidas) de plantas de Vriesea gigantea submetidas ao déficit hídrico por 21 dias 

(ciclo de 24h). Os asteriscos indicam diferenças estatísticas entre o tratamento e o controle, segundo o teste 

de    T-student em nível de 5% de significância. 

 

 Em relação ao teor de citrato, a porção apical de ambos os tratamentos (controle e 

déficit hídrico) mostrou valores muito semelhantes ao longo do ciclo. O horário em que 

houve uma diferença significativa entre os tratamentos foi no final do período escuro 

(6h), quando o tratamento de deficiência hídrica acumulou um maior teor de citrato 

(figura 11A).  Na porção mediana, podemos observar que o teor de citrato no controle foi 

praticamente maior que em deficiência hídrica durante todo o ciclo. Apenas no final do 
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período escuro o tratamento de deficiência hídrica mostrou um teor de citrato mais 

elevado do que o controle (figura 11B). Na porção basal, o tratamento de deficiência 

hídrica mostrou um teor de citrato mais elevado no início do período escuro do ciclo 

(18h), seguido de uma queda no início do período claro (6h) (figura 11C).   

 

 

 

 
Figura 11. Teores de citrato nas diferentes porções foliares - ápice (A), mediana (B) e base (C) - no grupo 

G2 (folhas expandidas) de plantas de Vriesea gigantea submetidas ao déficit hídrico por 21 dias (ciclo de 

24h). Os asteriscos indicam diferenças estatísticas entre o tratamento e o controle, segundo o teste de T-

student em nível de 5% de significância. 
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IV. 3.2. Ciclo de teores de carboidratos solúveis 

 

 Visando continuar a caracterização fotossintética de V. gigantea durante 24 horas, 

foi realizada a dosagem dos teores de carboidratos solúveis (frutose, glicose e sacarose) e 

amido.  

 Analisando a porção apical, observamos que essa porção apresentou um padrão 

similar dos teores de frutose e glicose quando comparado ao controle ao longo do ciclo de 

24 horas. Os teores desses carboidratos no controle foram maiores que os obtidos para a 

deficiência hídrica (figura 12A, 12B). Já os níveis de sacarose no tratamento de 

deficiência hídrica, na porção apical decresceram gradualmente durante o período claro 

do ciclo e continuaram com essa tendência durante o período escuro, sendo o nível mais 

baixo às 2h e aumentando novamente às 6h da manhã (figura 12C).  
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Figura 12. Teores de carboidratos solúveis frutose (A), glicose (B) e sacarose (C) na porção apical  do 

grupo G2 (folhas expandidas) de plantas de Vriesea gigantea submetidas ao déficit hídrico por 21 dias 

(ciclo de 24h). Os asteriscos indicam diferenças estatísticas entre o tratamento e o controle segundo o teste 

de T-student em nível de 5% de significância. 
 

 Ao analisar a porção mediana, foi observado que os teores de frutose e glicose das 

plantas controle e tratamento seguiram um mesmo perfil ao longo de um ciclo de 24 

horas. Porém, para ambos os monossacarídeos, o teor do controle foi maior que o do 

tratamento com deficiência hídrica (figura 13A, 13B).  Os teores de sacarose observados 

no controle foram maiores que os obtidos para o tratamento de deficiência hídrica durante 

toda a fase clara, enquanto que, na fase escura do ciclo as concentrações de sacarose não 

apresentaram diferenças significativas entre controle e tratamento (figura 13C). 
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Figura 13. Teores de carboidratos solúveis frutose (A), glicose (B) e sacarose (C) na porção mediana do 

grupo G2 (folhas expandidas) de plantas de Vriesea gigantea submetidas ao déficit hídrico por 21 dias 

(ciclo de 24 h). Os asteriscos indicam diferenças estatísticas entre o tratamento e o controle segundo o teste 

de T-student em nível de 5% de significância. 
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frutose e glicose (figura 14A, 14B) apresentaram um aumento expressivo desses dois 

monossacarídeos em relação às porções apical e mediana (figura 12 e 13). Observou-se 
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o controle (figura 14A). Os níveis de frutose continuaram decrescendo gradualmente 

durante o restante do período escuro do ciclo, atingindo a concentração mais baixa às 6h.  
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          O teor de glicose encontrado no controle  foi sempre superior ao tratamento durante 

todo o ciclo na porção basal (figura 14B). Já os níveis de sacarose na porção basal 

(figura 14C), apresentaram um perfil similar ao observado na porção mediana (figura 

13C), diferindo somente na concentração absoluta desse dissacarídeo, sendo a base a 

porção que mostrou maior quantidade desse açúcar. De maneira interessante, os teores de 

sacarose das plantas-controle apresentaram uma variação diuturna, enquanto que, esse 

mesmo resultado não foi observado nas plantas sob deficiência hídrica (figura 14C). 

 

 

 
Figura 14. Teores de carboidratos solúveis frutose (A), glicose (B) e sacarose (C) na porção basal de folhas 

do grupo G2 (folhas expandidas) de plantas de Vriesea gigantea submetidas ao déficit hídrico por 21 dias 

(ciclo de 24 h). Os asteriscos indicam diferenças estatísticas entre o tratamento e o controle, segundo o teste 

de T-student em nível de 5% de significância. 
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IV. 3.3. Ciclo de teores de amido 

 

 

 Foi realizada, ainda, a análise dos teores de amido durante o ciclo diuturno em 

21 dias de deficiência hídrica nas porções foliares das folhas do grupo G2 (folhas 

intermediárias). Foi observado que nas porções apical, mediana e basal os teores de 

amido foram significativamente menores nas plantas submetidas à deficiência hídrica 

quando comparados com os das plantas-controle, durante todo o período do ciclo 

diuturno (figuras 15A, 15B e 15C).  

 Os teores de amido observados nas porções apical e basal da planta em 

deficiência hídrica foram relativamente constantes durante todo o período diuturno 

apresentando valores em torno de 100 µmol de glicose /g.MS (figuras 15A e 15C). Na 

porção mediana os teores de amido também foram relativamente constantes durante 

todo o ciclo, porém os níveis de amido observados foram mais baixos que os 

encontrados na porção apical e basal, apresentando valores em torno de 70 µmol de 

glicose /g.MS (figuras 15B). 
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Figura 15. Teores de amido nas porções apical (A), mediana (B) e basal (C) do grupo G2 (folhas 

expandidas) de plantas de Vriesea gigantea submetidas ao déficit hídrico por 21 dias (ciclo 24h). Os 

asteriscos indicam diferenças estatísticas entre o tratamento e o controle segundo o teste de T-student em 

nível de 5% de significância. 

 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

06:00 10:00 14:00 18:00 22:00 02:00 06:00

µ
m

ol
 g

lic
os

e/
g 

M
S

Tempo em horas

Controle Deficit hídrico

* *
*

*

*

*

A

0

50

100

150

200

250

300

06:00 10:00 14:00 18:00 22:00 02:00 06:00

µ
m

ol
 g

lic
os

e/
g 

M
S

Tempo em horas

Controle Deficit hídrico

*

*
*

*
* *

*

B

0

50

100

150

200

250

300

06:00 10:00 14:00 18:00 22:00 02:00 06:00

µm
ol

 g
lic

os
e/

g 
M

S

Tempo em horas

Controle Deficit hídrico

*

**
*

**

*

C



  

36 

 

V. DISCUSSÃO 

  

 Ainda que a água seja o componente mais abundante na natureza, ela ainda é 

considerada um fator de limitação mais comum para o desenvolvimento das plantas 

(KRAMER, 1969; KRAMER, 1983; ROCHA & MORALES, 1997). Dentre os fatores 

abióticos, o estresse hídrico é considerado um dos principais fatores ambientais que afeta 

os organismos, podendo atuar fortemente e seletivamente sobre a sobrevivência das 

plantas (BENZING, 1990). Para sobreviver à escassez hídrica, algumas plantas, como as 

epífitas, desenvolveram adaptações que lhes permitiram tolerar até certo ponto, a falta 

d'água, como presença de hidrênquima, espessamento da cutícula, bem como mudança de 

metabolismo fotossintético (AKINCI & LOSEL, 2012). 

 Espécies como Mesembreantemun cristalinum (THOMAS et al., 1992; 

SCHIMITT &  PIEPENBROCK, 1992; TAYBI & CUSHMAN, 1999; CUSHMAN, 

2001; TAYBI et al., 2002), Clusia spp. (BORLAND et al., 1992; BORLAND et al. 1998, 

LUTTGE, 2006) e Guzmania monostachia (MEDINA et al., 1977; LUTTGE et al., 1986; 

MAXWELL et al., 1998; FRESCHI et al., 2010b; MIOTO & MERCIER, 2013)  

apresentam essa plasticidade de alterar o metabolismo fotossintético de C3 para o 

metabolismo ácido das crassuláceas (CAM) em resposta à escassez d’água. 

 Entretanto, atualmente são poucos os trabalhos desenvolvidos com a bromélia 

tanque epífita Vriesea gigantea visando caracterizar seu metabolismo fotossintético tanto 

em condição de déficit hídrico como em situação hídrica favorável. Recentemente em 

nosso laboratório, estudos com folhas destacadas de V. gigantea (considerada na 

literatura como C3), sugeriram que essa espécie seria CAM-"cycling" quando bem 

hidratada e sob déficit hídrico passaria a expressar o CAM-"idlling" na porção apical das 

folhas quando submetidas ao PEG 6000 30% por 8 dias (MATIZ, 2012). 

 Devido à falta de conhecimento mais aprofundado sobre o efeito do déficit hídrico 

e a possível intensificação ou indução do CAM nas folhas de V. gigantea, foi realizado 

um primeiro teste (figura 4) para avaliar o comportamento hídrico foliar ao longo de 21 

dias de suspensão de rega. Foi possível observar que o abaixamento do potencial hídrico 

em V. gigantea ocorreu lenta e progressivo com o passar dos dias, atingindo os valores 

mais baixos por volta do 21º dia, quando o potencial hídrico se tornou relativamente 

estável. É interessante notar (figura 4) uma flutuação do potencial hídrico ao longo dos 

dias, o que pode estar relacionado com abertura e fechamento dos estômatos. Dessa 

forma, é possível supor que ao longo dos 21 dias sob déficit hídrico essa espécie parece 
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ter fechado os estômatos durante o dia, evitando a perda de água para o ambiente, sendo 

que ao final do período de 21 dias, a planta alcançaria o nível mais baixo de potencial 

hídrico. 

 Um padrão bastante similar dessa ritmicidade de flutuação dia/noite do potencial 

hídrico também foi observado em trabalhos realizados em nosso laboratório com a 

bromélia tanque - epífita C3-CAM facultativa Guzmania monostachia (dados ainda não 

publicados). O potencial hídrico de G. monostachia também caiu em resposta ao déficit 

hídrico, porém a duração do abaixamento do potencial  deu por um período mais curto -7 

dias- quando, então, V. gigantea se torna CAM. Em estudo semelhante referente ao 

estresse hídrico em Tillanssia utriculata, uma planta CAM epífita, STILIES & MARTIN 

(1996), também constataram uma abaixamento do potencial hídrico quando o déficit 

hídrico foi aplicado ao longo do tempo. Outros trabalhos semelhantes realizados por  

ZOTZ & ANDRADE (1997), envolvendo a relação e comportamento de duas bromélias 

epífitas Guzmania monostachia e Tilandsia fasciculata sob  estresse hídrico durante 12 

meses, mostraram que os potenciais hídricos mais baixos observados foram registrados 

na estação seca. Ainda no trabalho de ZOTZ & ANDRADE (1997), notou-se que a 

escassez hídrica causou uma redução da acidificação noturna em T. fasciculata e também 

induziu a fotossíntese CAM em G. monostachia.  

 As medidas do teor relativo de água (TRA) realizadas com V. gigantea durante o 

período de deficiência hídrica corroboram os dados observados do potencial hídrico, uma 

vez que a queda no teor relativo de água refletiu-se sobre o comportamento do potencial 

hídrico. Constatou-se que inicialmente não houve alterações significativas no teor relativo 

d'água em todos os grupos foliares - G1, G2 e G3 (figura 5A), havendo uma redução 

gradativa dessa disponibilidade hídrica até o final do período de escassez de água 

(figuras 5B e 5C). Após 21 dias de déficit hídrico, coincidindo com o momento de 

potencial hídrico mais baixo, notou-se uma diminuição geral no conteúdo de água em 

todos os grupos foliares. 

 As respostas das folhas mais comuns para minimizar os primeiros estágios de 

estresse hídrico são: fechamento estomático e ajuste osmótico (CANO et al., 2014). A 

ausência de queda do TRA em V. gigantea,  durante esse período inicial de 7 dias, pode 

estar relacionada, em um primeiro momento, com o fechamento estomático da planta 

durante o dia; uma vez que a planta se encontra em uma situação de escassez de água é 

necessário que haja uma resposta rápida para evitar a transpiração e aumentar as chances 

de sobrevivência (ARVE et al., 2011). Outra possibilidade acerca da pouca variação do 
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teor hídrico foliar durante o período inicial, seria o acúmulo de compostos que possuem 

função osmorreguladora (osmólitos), ajudando a manter a pressão de turgor positiva sob 

desidratação (AKINCI & LOSEL, 2012; CANO et al., 2014). 

 As bromélias com tanque obtém água e nutrientes através da solução estocada nesse 

tanque, o qual é formado pela sobreposição das bases das folhas da roseta (NORTH et al., 

2013). As folhas dessas bromélias parecem ter funções diferenciais ao longo do limbo. 

Alguns estudos têm evidenciado essa divisão funcional e anatômica ao longo das folhas 

de bromélias (ZOTZ et al., 2002; POPP et al., 2003; FRESCHI et al., 2010a; MIOTO, 

2011; TAKAHASHI & MERCIER, 2007; MATIZ, 2012; NORTH et al., 2013; PIKART, 

2014). No presente estudo, observou-se que os dados de disponibilidade hídrica para V. 

gigantea corroboraram essa hipótese sobre divisão funcional ao longo do tecido foliar. 

Constatou-se que as porções mediana e basal dos dois grupos foliares (G2 e G3) 

apresentaram uma perda significativa de água em 14 dias de deficiência hídrica. Ao 

contrário, a porção apical desses dois grupos não apresentou mudanças no conteúdo 

hídrico (figura 5B). Esses resultados se assemelham aos obtidos por POPP et al. (2003), 

que relataram variações na translocação de metabólitos ao longo da roseta de Ananas 

comosus, juntamente com variações no teor de água ao longo do limbo foliar, sendo a 

perda no conteúdo hídrico maior na base do que nas porções mediana e apical. 

 De maneira interessante, foi observado também que em 14 dias de déficit hídrico  

houve diminuição mais acentuada do TRA nas folhas mais velhas (G3) do que nas jovens 

(G1) (figura 5B). Os resultados observados neste trabalho permitem supor que haja uma 

tendência de remobilização hídrica entre as folhas dos grupos, ocorrendo a priorização 

dos tecidos mais jovens no recebimento de água a partir de folhas mais velhas em 

situação de falta d'água. Para a ocorrência de remobilização d’água sob condições de 

déficit hídrico, acredita-se que exista a participação de aquaporinas, as quais são canais 

proteicos de transporte de água, que facilitam o transporte de água entre os tecidos 

(KJELLBOM et al., 1999). Esses canais podem ajudar no deslocamento de água para 

outras regiões da folha, por meio do aumento da condutividade hídrica, mesmo em 

condições em que há um baixo fluxo de transpiração decorrente do fechamento 

estomático (KJELLBOM et al., 1999; MATIZ, 2012; CHAUMONT & TYERMAN, 

2014). Os resultados de teor relativo de água (TRA) obtidos para V. gigantea  

assemelharam-se  aos encontrados em estudos com Guzmania monostachia (dados ainda 

não publicados), em que também foi observado a remobilização hídrica entre os tecidos 

foliares na roseta. Esse comportamento de priorização dos tecidos mais jovens em 
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detrimento dos mais velhos deve ser vantajoso ao vegetal, porém ainda são poucos os 

trabalhos que demonstram a ocorrência de remobilização sob déficit hídrico (como 

EVANS,1932; KRAMER, 1983; SCHIMIDT & KAISER, 1987; TUFFERS et al., 1995). 

 Sabe-se que a imposição do déficit hídrico possui uma grande influência sobre a 

abundância e a regulação de determinadas enzimas envolvidas no metabolismo de ácidos 

orgânicos, carboidratos e nas funções de transporte intracelular (CUSHMAN & 

BORLAND, 2002). Embora ainda não se tenha conhecimento de enzimas exclusivas 

necessárias para facilitar a transição de um metabolismo fotossintético para outro 

(CUSHMAN & BORLAND, 2002), muitos estudos têm focado no papel da PEPC na 

indução da fotossíntese CAM, uma vez que essa enzima é mais abundante em plantas 

CAM, bem como há uma maior ocorrência de isoformas específicas de PEPC com função 

fotossintética participando da assimilação primária de CO2 e síntese de malato (GEHRIG 

et al., 1995; NIMMO, 2000). Respostas de regulação positiva da PEPC ao estresse 

hídrico têm sido bem documentadas em plantas C3, C4 e CAM (ECHEVARRÍA et al., 

2001; SANCHEZ et al., 2006; LEBOUTEILLER et al., 2007; LEARY et al., 2011). 

 No presente trabalho, observou-se que as respostas em relação às atividades de 

PEPC e MDH, enzimas chaves da regulação do CAM, não seguiram um padrão de 

expressão do CAM observados em espécies capazes de alterar o metabolismo 

fotossintético de C3 para CAM. Praticamente não houve aumentos na atividade da PEPC 

nos três grupos foliares (G1,G2 e G3) no período inicial de deficiência hídrica, exceto na 

porção mediana do grupo G3 (figura 6A). Com o passar dos dias, sob escassez d'água,  

houve um queda dessa atividade em porções foliares dos grupos G1 e G3 (figura 6B) e 

ao final do período de deficiência hídrica houve um aumento da PEPC na porção mediana 

do grupo G1 e queda na porção apical desse mesmo grupo além da porção basal do grupo 

G3 (figura 6C).  

 Em relação à atividade da MDH, foi observado que no inicio do déficit hídrico 

houve um aumento dessa enzima na porção mediana do grupo G3, havendo também uma 

queda expressiva dessa enzima nas porções basais dos grupos G1 e G3 (figura 7A). Já na 

segunda semana de escassez de água houve um aumento da MDH nos três grupos 

foliares, nas  porções mediana do grupo G1; apical e basal do grupo G2 e na porção 

apical do grupo G3 (figura 7B). No entanto, a porção basal do grupo G1 apresentou uma 

queda na atividade dessa enzima nesse período. No final do período de déficit hídrico a 

atividade da MDH continuou apresentando um aumento na porção mediana de G1 e basal 

de G2, juntamente com essas duas porções, houve um aumento na mediana de G2 (figura 
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7C). Entretanto, houve uma queda da MDH na porção basal do grupo G1 e porção 

mediana e basal do grupo G3. Esses resultados enzimáticos foram distintos dos obtidos 

em estudo com folhas destacadas de Guzmania monostachia sob deficiência hídrica por 

meio  da aplicação de PEG 6000 30% , uma vez que quando instaurada a falta d’água o 

padrão das atividades de PEPC e MDH tenderam a aumentar significativamente 

(FRESCHI et al., 2010b;  PEREIRA et al., 2013; MIOTO & MERCIER, 2013).   

 Além de sua função fotossintética fundamental na fixação inicial de CO2 

atmosférico durante a fotossíntese em C4 e CAM, a PEPC também participa de outras 

funções não fotossintéticas conhecidas como funções anapleuróticas. A visão tradicional 

da função da PEPC é a sua participação como catalisadora em reações para repor 

esqueletos carbônicos ao ciclo do TCA (Tricarboxílico) através da carboxilação da PEP 

(LEARY et al., 2011). No entanto, a PEPC pode desempenhar funções especializadas, 

como na formação de malato em células-guarda durante a abertura dos estômatos; no 

metabolismo do nitrogênio, onde os ácidos orgânicos fornecidos pela PEPC tem vários 

papéis distintos, especialmente OAA e 2-OG (2-oxoglutarato) que são esqueletos de 

carbono obrigatórios para que NH4
+
 seja assimilado e exportado para outros tecidos 

(LEARY et al., 2011). Além disso, a PEPC quando combinada com MDH (malato-

desidrogenase) e NAD-ME (enzima málica dependente de NAD+) auxilia, de modo 

alternativo, para a geração de piruvato, funcionando no lugar de PKC (piruvato quinase 

citosólica) (PLAXTON & PODESTA, 2006; LONIEN & SCHWENDER, 2009; 

SWEETLOVE et al., 2010; LEARY et al., 2011). Devido a essas outras funções 

desempenhadas pela PEPC, supõe-se que as atividades da PEPC e MDH observadas neste 

estudo, não estariam ligadas diretamente ao metabolismo fotossintético, e sim a outras 

funções dessa enzima.  

 Apesar de as enzimas PEPC e MDH apresentarem um comportamento que não 

seguiu um padrão de expressão característico do CAM, curiosamente, observou-se no 

presente trabalho, que em deficiência hídrica V. gigantea apresentou um acúmulo noturno 

de ácidos orgânicos (malato e citrato) em alguns grupos foliares. O metabolismo de 

ácidos orgânicos é de fundamental importância em nível celular para as várias vias 

metabólicas, que incluem a produção de energia e formação de precursores de biossíntese 

de aminoácidos (LÓPEZ-BUCIO et al., 2000). Os ácidos orgânicos podem ter um papel 

como solutos metabolicamente ativos para o ajuste osmótico e o balanço de excesso de 

cátions, bem como também podem participar como componentes-chave nos mecanismos 

que algumas plantas usam para lidar com as deficiências de nutrientes, tolerância a metais 
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e interações planta-microorganismo (LÓPEZ-BUCIO et al., 2000). Contudo, o acúmulo 

de ácidos orgânicos nos tecidos vegetais mais amplamente investigado é devido à  função  

como intermediário fotossintético, fenômeno característico de plantas C4 e CAM.  

 De modo geral, houve acúmulos noturnos de malato e citrato nos três grupos 

foliares (G1, G2 e G3) com o decorrer do tratamento de deficiência hídrica (figuras 8 e 

9). Entretanto, podemos observar que dentre os grupos e os dias de tratamento de 

deficiência hídrica, o G2 (folhas expandidas) foi o que apresentou um maior acúmulo 

noturno de ácidos orgânicos (malato e citrato) em 21 dias de déficit hídrico. Portanto, o 

grupo G2 pareceu responder mais intensamente à escassez de água, podendo vir a 

expressar a fotossíntese CAM de forma mais intensa.  Esse resultado foi semelhante ao 

obtido com Guzmania monostachia, onde o grupo G2 foliar foi o que mais respondeu à 

indução do CAM por déficit hídrico (dados ainda não publicados).  

 Em relação aos níveis de ácidos orgânicos acumulados no período noturno, os 

valores observados em V. gigantea foram inferiores quando comparados com outras 

espécies, como Guzmania monostachia (FRESCHI et al., 2010b) e Mesembryanthemum 

crystallinum (CUSHMAN et al., 2008). 

  Quanto ao acúmulo de acidez noturna ao longo da folha, V. gigantea mostrou que 

as três porções foliares ao longo do período de déficit hídrico podem produzir ácidos 

orgânicos. Entretanto, levando em conta 1) a capacidade fotossintética do tecido (porção 

apical e mediana) para a expressão do CAM e 2) a maior incidência de luz e 3) a menor 

restrição à realização de trocas gasosas, explica-se o maior acúmulo noturno desses 

ácidos na porção mediana em relação à apical. Resultados diferentes foram encontrados 

por MATIZ (2012), em que se observou que folhas destacadas de V. gigantea submetidas 

ao déficit hídrico (usando PEG 6000 (30%)) por 8 dias, mostraram um  maior acúmulo 

noturno de ácidos orgânicos na porção apical ao invés da mediana.  

 De modo interessante, observou-se ainda um acúmulo de acidez durante o dia em 

todos os grupos e porções foliares (figura 8 e 9), porém não se compreende muito bem a 

função desse acúmulo de acidez diurna. Alguns ácidos orgânicos, como o ácido málico, 

são componentes complexos do metabolismo da planta (FERNIE & MARTINOIA, 

2009). Sabe-se que o íon malato além de servir como estoque de reserva transitória de 

CO2, tem grande importância nas reações de equilíbrio redox NAD (P) H / NAD(P)+ 

(MIOTO, 2011; LEARY et al., 2011). Portanto, o acúmulo dos ácidos orgânicos - malato 

e citrato durante o dia, possivelmente pode estar relacionado com reserva de poder 

redutor para o metabolismo da planta. 
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 A partir das análises bioquímicas de caracterização fotossintética para analisar o 

grau de expressão do CAM em Vriesea gigantea quando submetida à deficiência hídrica, 

observou-se que os dados bioquímicos obtidos não apresentaram muita clareza para poder 

compreender o metabolismo fotossintético dessa espécie. Apesar das análises enzimáticas 

de PEPC e MDH não seguirem um padrão de expressão do CAM, como descrito na 

literatura, foi observado uma variação no acúmulo noturno de ácidos orgânicos (malato e 

citrato) nos tecidos foliares, podendo essa variação estar ou não relacionada à expressão 

do CAM. 

 Para tentar compreender melhor o metabolismo fotossintético, optou-se por 

detalhar  a dinâmica do malato e citrato nas folhas de V. gigantea em um ciclo de 24 

horas após 21 dias de deficiência hídrica. Nesse sentido, seria importante verificar se as 

variações desses ácidos obtidas neste estudo seriam decorrentes do ritmo diuturno próprio 

do CAM ou devidas às pequenas flutuações que não estariam relacionadas ao CAM. 

Também foram quantificados os teores de carboidratos solúveis nesses experimentos. 

 No presente trabalho, as análises realizadas durante o período de 24 horas em 21 

dias de déficit hídrico e apresentadas na  figura 10A,  demonstraram que na porção apical 

de V. gigantea houve um pequeno aumento de malato no início da manhã, explicando por 

que havia sido encontrado acúmulo noturno nos resultados da figura 8A. As porções 

mediana e basal também mostraram pouca variação de malato ao longo de 24 horas 

(figuras 10B e 10C).   

 Aparentemente, as porções foliares apical e mediana apresentaram pouca variação 

no teor de malato durante o ciclo. Esses dados são opostos aos encontrados por CHEN et 

al. (2002), que estudando  variações diurnas de malato, citrato, isocitrato em folhas de 

três espécies CAM: Ananas comosus, Kalanchoe daigremontiana e Kalanchoe pinnata, 

observaram um aumento nos teores de malato durante o período noturno e diminuição 

desse ácido orgânico durante o período diurno para as três espécies. O acúmulo de malato 

observado em V. gigantea foi praticamente insignificante comparando com o da espécie 

Guzmania monostachia conforme os resultados apresentados por FRESCHI et al. 

(2010b).  

 Os teores de citrato obervados, também mostraram pouca variação durante o 

período de 24 horas nas três porções foliares (ápice, mediana e base), onde nas porções 

apical e mediana houve um leve aumento no início da manhã e na porção basal no início 

da noite (figura 11A e 11B). CHEN et al. (2002) observaram que para  duas espécies de  

Kalanchoe (K. daigremontiana  e K. pinnata) houve um aumento noturno de citrato, ao 
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passo que no abacaxizeiro (Ananas comosus), os níveis de citrato mantiveram-se 

inalterados durante o ciclo diuturno. A ausência de flutuação dos ácido málico e citrato 

durante o ciclo de 24h nas porções foliares de V. gigantea sugere que  essas  plantas, sob 

deficiência hídrica, não apresentavam um comportamento característico de CAM. 

 Conforme discutido anteriormente, os ácidos orgânicos são de fundamental 

importância para diversas vias metabólicas da planta.  De acordo com os resultados 

apresentado neste estudo, supõe -se que o acúmulo de ácidos orgânicos observado em V. 

gigantea seria decorrente de outras funções que não relacionadas com intermediários 

fotossintéticos. Eles poderiam ter um papel como solutos metabolicamente ativos para o 

ajuste osmótico. 

 A fixação do carbono proveniente do CO2 é realizada através da bioquímica da 

fotossíntese, no qual resulta na formação de triose fosfato, que pode ser utilizada para a 

formação de amido no próprio cloroplasto ou de sacarose no citosol. Normalmente as 

plantas apresentam um aumento no conteúdo de carboidratos com o passar do período 

diurno, resultante do processo de fixação do carbono e uma redução no período escuro 

devido à exportação e respiração (KERBAUY, 2008). Sabe-se que os teores de açúcares 

solúveis e outros carboidratos em folhas de plantas em estresse hídrico são alterados e 

podem atuar como um sinal metabólico em resposta à seca (JANG & SHEEN, 1997; 

CHAVES et al., 2003;  AKINCI & LOSEL, 2009; AKINCI & LOSEL, 2010; AKINCI & 

LOSEL, 2012). No entanto, o acúmulo ou redução desses açúcares dependem da 

intensidade do estresse e o papel na sinalização ainda não está totalmente esclarecida. 

Entre os principais efeitos dos carboidratos durante o estresse hídrico, está a contribuição 

deles para o ajustamento osmótico da planta. Entretanto, em plantas CAM, os 

carboidratos também apresentam função como fornecedores de esqueletos carbônicos 

para a formação de fosfoenolpiruvato (PEP), molécula utilizada no processo de 

carboxilação noturna. Já no período claro, ocorre a descarboxilação dos ácidos formados, 

resultando em CO2 e piruvato que é convertido a triose fosfato, retornando para o estoque 

de carboidratos. Desse modo, nas plantas CAM têm-se uma rota a mais, contribuindo 

para a formação e também para o consumo dos carboidratos.  

 No presente trabalho foram feitas análises do conteúdo de carboidratos em V. 

gigantea, ao longo de 24 horas. Pode-se observar que nas três porções foliares, 

praticamente não houve uma flutuação dia/noite de frutose e glicose e sacarose ao longo 

de 24 horas, havendo somente  um leve aumento no meio do período noturno de frutose e 

glicose na porção apical e frutose meio na porção basal (figura 12, 13 e 14). Baseado 
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ainda nesses resultados, foi possível notar que V. gigantea tem teores maiores de frutose e 

glicose em relação à sacarose, sendo esse comportamento observado em todas as porções 

foliares (ápice, mediana e base). No entanto, a porção basal foi a que apresentou maior 

disponibilidade desses carboidratos solúveis totais comparando-se com as porções apical 

e mediana.  

 Levando em consideração o ciclo de 24 horas esses resultados diferem dos 

encontrados por POPP et al. (2003) Esses autores mostraram um padrão de variação na 

concentração de açúcares muito claro nas porções apical e mediana, sendo as 

concentrações mais altas coincidentes com o final do dia e as mais baixas com o final da 

noite. Já em relação aos teores de açúcares solúveis observados nas diferentes porções 

foliares de V. gigantea, esses foram semelhantes aos obtidos por PIKART (2014) na 

bromélia epífita Guzmania monostachia. Esse autor observou os maiores teores de 

açúcares na região basal da folha, em comparação com as porções mediana e apical. 

Entretanto, esses teores foram menores do que os encontrados em V. gigantea.  

 A maior disponibilidade de açúcares solúveis na base possivelmente está 

relacionada ao crescimento (fornecimento de energia para as divisões celulares, por 

exemplo), já que é nesta região da folha onde está localizado o meristema intercalar nas 

bromélias. Outra hipótese seria associada a uma redução do potencial osmótico e com 

isso uma melhor capacidade para absorção de água. Conforme  AKINCI & LOSEL 

(2012),  solutos como cátions inorgânicos, ácidos orgânicos, carboidratos e aminoácidos 

livres  podem se acumular em resposta ao estresse hídrico, contribuindo para o ajuste 

osmótico das plantas. 

 Em relação ao conteúdo de amido, foi observado que nas três porções foliares - 

ápice, mediana e base - os valores do teor de amido foram semelhantes (figura 15: 

A,B,C). As quantidades de amido nas porções apical e mediana também se assemelham 

aos observados para  frutose e glicose. Já na porção basal, o teor de amido encontrado foi 

menor do que as quantidades de frutose e glicose. Esses resultados diferem dos obtidos 

por  POPP et al. (2003), já que para esses pesquisadores houve um aumento no teor de 

amido durante o período diurno, seguido de uma diminuição no período noturno. Os 

resultados obtidos para Vriesea gigantea, também diferem daqueles apresentados por 

PIKART (2014). Esse autor observou que em G. monostachia houve um maior conteúdo 

de amido em relação aos de carboidratos solúveis no ápice e na mediana, o que leva a 

supor que o amido foi a principal forma de reserva nessas porções com maior atividade 

fotossintética. 
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 Uma das estratégias utilizadas pelas plantas para sobreviver ao estresse hídrico, e 

que possivelmente ocorre em V. gigantea, é a síntese de compostos de proteção, que 

podem atuar através da estabilização de membranas e proteínas ou mediando o ajuste 

osmótico (BOHNERT et al., 1995;HARE et al., 1998; HOEKSTRA et al., 2001; 

AMIARD et al., 2013). Estes compostos de proteção incluem aminoácidos, compostos 

quaternários, aminas e vários açúcares, como trealose e oligossacarídeos da família 

rafinose (RFO) (MAHAJAN & TUTEJA, 2005; ELSAYED et al., 2014).  

 Oligossacarídeos da família de rafinose (RFO), tais como a rafinose e estaquiose, 

se acumulam durante o desenvolvimento da semente, desempenhando um papel 

importante na tolerância à dessecação (BLACKMAN et al., 1992; BRENAC et al., 1997; 

AMIARD et al., 2013). Entretanto, açúcares da família Rafinose também se acumulam 

nos tecidos vegetativos quando em presença de estresse hídrico. Os açúcares RFO 

(rafinose, estaquiose, verbascose) que se acumulam nos tecidos vegetais desempenham 

papel de osmólitos, mantendo o turgor celular e estabilizando proteínas celulares, bem 

como atuando como antioxidantes para combater o acúmulo de espécies reativas de 

oxigênio (ROS), sob condições de estresse. 

 Um grupo de proteínas conhecidas como LEA (abundantes na embriogênese 

tardia) também podem estar atuando durante o estresse hídrico em V. gigantea. Essas 

proteínas LEA desempenham funções principalmente na tolerância à desidratação e na 

resistência ao frio e salinidade em plantas inteiras, (GARAY-ARROYO et al., 2000; 

HONGO-BO et al., 2005). Elas são altamente hidrofílicas, ricas em glicina e altamente 

solúveis e são reguladas por ABA (ARVE et al., 2011). Essas proteínas atuam como 

chaperonas, protegendo as atividades enzimáticas (REYES et al., 2005) e impedindo que 

haja desnaturação de proteínas importantes (XIONG & ZHU, 2002; ARVE et al., 2011).  

 O estresse hídrico também faz com que as plantas alterem seu metabolismo 

bioquímico, resultando em mudanças nas vias metabólicas, tais como fotossíntese e 

respiração, bem como alterações na absorção, transporte e extrusão de íons (XIONG & 

ZHU, 2002; ARVE et al., 2011). Algumas destas alterações podem conduzir a danos 

oxidativos, gerando as espécies reativas de oxigênio (ROS). O acúmulo de ROS nos 

tecidos induz o estresse oxidativo, que pode causar danos em  proteínas, lipídeos, DNA, 

RNA, clorofila, etc., prejudicando as funções normais das células (FOYER & 

FLERCHER, 2001; FAROOQ et al., 2009; ARVE et al., 2011). Muitos sistemas 

antioxidantes, tanto enzimáticos como não enzimáticos são regulados positivamente em 

resposta a esse aumento de ROS durante a deficiência hídrica, atuando como 
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sequestradores de radicais livres e eliminando essas espécies reativas 

(PROCHAZKROVA et al., 2001; JALEEL et al., 2009; ARVE et al., 2011).  

 Assim, com base nos resultados apresentados nesse trabalho, notou-se que V. 

gigantea  não possui a plasticidade de mudar seu metabolismo fotossintético de C3 para 

CAM, como forma de proteção contra à escassez hídrica. Dessa forma, o CAM parece 

não ser uma estratégia adotada, visando diminuir a perda d'água de seus tecidos durante 

um período de 21 dias de suspensão de rega no tanque. No entanto, essa espécie parece 

conseguir fazer um ajuste eficiente do potencial hídrico (acúmulo de açúcares e de 

malato) e, provavelmente, consegue de alguma maneira reduzir o provável estresse 

oxidativo gerado pelo estresse hídrico.  
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VI. CONCLUSÕES 

 

 De acordos com os dados obtidos nesse trabalho, é possível indicar algumas 

conclusões sobre a caracterização do metabolismo fotossintético de Vriesea gigantea 

submetida à deficiência hídrica: 

 

- O estresse hídrico foi detectado ao longo dos 21 dias, através da queda do potencial 

hídrico e da perda de água ao longo dos tecidos foliares. Houve uma clara tendência de 

remobilização hídrica entre os tecidos foliares dessa planta, principalmente de folhas 

maduras para as jovens. 

- Ontogeneticamente, o estágio de desenvolvimento das folhas jovens expandidas (grupo 

G2)  pôde ser considerado como um grupo que melhor apresentou respostas fisiológicas 

nesse estudo de deficiência hídrica. 

- Durante o estresse hídrico, o acúmulo de carboidratos solúveis pareceu ter um papel de 

osmorregulação, para que houvesse um ajuste osmótico eficiente, bem como serviria 

como matéria-prima (esqueleto carbônico) para a formação de compostos orgânicos, 

como malato e citrato. 

- Como resposta ao período de déficit hídrico de até 21 dias, pôde-se concluir que Vriesea 

gigantea não possui plasticidade para alterar seu metabolismo fotossintético de C3 para 

CAM nas condições testadas neste trabalho. 
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VII. PERSPECTIVAS 

 

 A disponibilidade hídrica é um dos fatores ambientais mais importantes que 

limitam o crescimento e sobrevivência das bromélias epífitas. Compreender as respostas 

fisiológicas, bioquímicas e moleculares dessas bromélias epífitas quando essas se 

encontram sob deficiência hídrica, tem sido de extrema importância e também 

fundamental para entender a dinâmica de sobrevivência dessas espécies sob a influência 

desse fator ambiental.  

 O estresse hídrico não somente afeta as relações hídricas nas plantas através da 

redução do teor hídrico e  turgor celular, mas também faz com que essas plantas alterem 

seu metabolismo, resultando em mudanças nas vias metabólicas, tais como fotossíntese e 

respiração, bem como alterações na absorção, transporte e extrusão de íons.  Umas das  

características observadas em algumas plantas epífitas é a capacidade de alterar o 

metabolismo fotossintético de C3 para CAM quando esta se encontra sob estresse hídrico. 

  O conhecimento limitado do metabolismo vegetal sob efeito do estresse ainda é 

uma lacuna importante na compreensão da tolerância à seca na bromélia epífita Vriesea 

gigantea. Neste estudo, V. gigantea mostrou que, apesar de não alterar seu metabolismo 

fotossintético (de C3 para CAM) quando exposta ao déficit hídrico, possui capacidade de 

suportar longos períodos de escassez de água (21 dias). Os trabalhos futuros com V. 

gigantea deverão enfocar estudos mais aprofundados acerca dos mecanismos que fazem 

com que essa planta tenha essa capacidade de tolerância à seca.  O estresse abiótico 

desencadeia uma série de respostas nas plantas em geral, começando com a percepção do 

estresse, o que leva à ativação de vias de sinalização e alterações dos níveis de expressão 

gênica, consequentemente, alterando a fisiologia da planta, o crescimento e o 

desenvolvimento. Estudos enfocando 1) a sinalização hormonal do estresse hídrico, 2) o 

detalhamento da síntese de compostos de proteção, que podem atuar através da 

estabilização de membranas e proteínas ou mediando o ajuste osmótico (como 

aminoácidos, compostos quaternários, aminas e vários açúcares, como trealose e 

oligossacarídeos da família rafinose), 3) a produção de espécies reativas de oxigênio 

(ROS) e 4) a formação de compostos de eliminação de radicais livres, como superóxido 

dismutase, peroxidase, peroxidase de ascorbato,  catalase, polifenol-oxidase e glutationa 

redutase seriam de grande ajuda na compreensão das diferentes estratégias adotadas pelos 

vegetais e particularmente por Vriesea gigantea. 
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VIII. RESUMO 

 

  

 Embora a água seja o componente mais abundante na natureza, ela é o fator 

limitante mais comum para o desenvolvimento das plantas. O estresse hídrico é um dos 

principais fatores abióticos que afeta os organismos vivos, incluindo as plantas epífitas. 

Esse sinal ambiental atua fortemente e seletivamente sobre a sobrevivência dessas 

plantas. Algumas espécies vegetais possuem a capacidade de alterar seu metabolismo 

fotossintético, sendo induzidas ao metabolismo ácido das crassuláceas (CAM) em 

resposta a escassez d’água. Vriesea gigantea é uma bromélia C3 tanque-epífita que pode 

estar sujeita a variações ambientais, como a sazonalidade hídrica. A expressão facultativa 

do CAM pode ser de extrema importância para essa bromélia lidar com a restrição hídrica 

sazonal. O CAM é uma adaptação caracterizada principalmente pela fixação do carbono 

atmosférico durante a noite por meio da enzima fosfoenolpiruvato carboxilase (PEPC). 

Em decorrência do fechamento estomático na maior parte do dia, a eficiência no uso da 

água das plantas CAM é maior do que a das plantas que realizam as fotossínteses C3 ou 

C4. O CAM pode ser expresso em diferentes intensidades o que levou à caracterização de 

diversos tipos de CAM, como o C3-CAM facultativo. Estudos sobre o metabolismo 

fotossintético com  Vriesea gigantea são raros na literatura. Apesar de V. gigantea ser 

considerada uma planta C3 na literatura, resultados preliminares obtidos em nosso 

laboratório, utilizando folhas destacadas, sugeriram que essa espécie seria CAM-

"cycling" quando bem hidratada e sob déficit hídrico passaria a expressar o CAM-"idling" 

na porção apical das folhas. Portanto, tendo em vista essa aparente contradição, nos 

propusemos a fazer um estudo mais aprofundado sobre o comportamento fotossintético  

de  V. gigantea . Para tanto, plantas dessa espécie (± 4 anos de idade) foram submetidas 

ao déficit hídrico por 7, 14 ou 21 dias por meio da suspensão de rega no tanque. Após o 

tratamento, as folhas dessa bromélia foram separadas em 3 grupos: jovens (G1) ( 1º ao 7º 

nó), intemediárias (G2) (8º ao 14º nó) e maduras (G3) (15º ao 21º nó). Os parâmetros 

utilizados para a análise da expressão do CAM foram as atividades das enzimas 

fosfoenolpiruvato carboxilase (PEPC) e malato desidrogenase (MDH), juntamente com o 

acúmulo noturno de ácidos orgânicos (malato e citrato) nos diferentes grupos e porções 

foliares (ápice, mediana e base). Para melhor compreensão do metabolismo 

fotossintético, foi realizado um ciclo complementar de 24 horas, detalhando melhor a 

dinâmica do malato e citrato nas folhas de V. gigantea no 21º dia de deficiência hídrica. 

Para conhecer o "status" hídrico das plantas, foram determinados o potencial hídrico e o 
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teor relativo de água (TRA) por meio das análises de massa fresca, massa túrgida e massa 

seca.  Ao  final do período de 21 dias de suspensão de rega, as plantas alcançaram o nível 

mais baixo de potencial hídrico o qual se estabilizou, indicando que V. gigantea 

possivelmente estava sob estresse hídrico.  A queda do TRA já tinha sido observada, no 

entanto, a partir do 14º dia de déficit hídrico, sendo mais intenso no 21º dia. Notou-se 

uma tendência de remobilização hídrica entre os tecidos foliares dessa planta, 

principalmente de folhas maduras (G3) para folhas jovens (G1). Após 21 dias de 

deficiência hídrica, as atividades enzimáticas de PEPC e MDH apresentaram um 

comportamento que não seguiu um padrão de expressão característico do CAM, ou seja, 

uma alta atividade noturna de PEPC e MDH em situação de deficiência hídrica. A 

princípio, encontrou-se um acúmulo noturno de ácidos orgânicos (malato e citrato) no 

grupos foliares G1, G2 e G3 ao longo dos 21 dias de tratamento. Entretanto, foi 

observado no ciclo de 24 horas de acúmulo de ácidos orgânicos, que essa variação de 

malato e citrato encontrada inicialmente, era decorrente de pequenas flutuações e que 

estas não estariam relacionadas ao CAM. Assim, sugere-se que V. gigantea não utilize o 

CAM como estratégia de evitação à seca. Conjuntamente, observou-se  um acúmulo de 

açúcares solúveis ao longo do ciclo de 24 horas em todas as porções foliares, indicando 

que Vriesea gigantea apresenta, talvez, mecanismos eficientes de abaixamento de seu 

potencial hídrico, acumulando compostos que possuem função osmoreguladora  (glicose 

e frutose, por exemplo). Essa estratégia pode ser considerada como um mecanismo 

importante que ajudaria a tolerar o período de estresse hídrico de 21 dias de suspensão de 

rega no tanque. 
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IX. ABSTRACT 

 

 Although water is the most abundant component in nature, it is also the most 

common limiting factor for plant growth. Drought stress is a major abiotic factor that 

affect living organisms, including epiphytes. This environmental signal acts strongly and 

selectively on the survival of plants. Some plant species have the ability to change their 

photosynthetic metabolism, being induced to crassulacean acid metabolism (CAM) in 

response to water shortage. Vriesea gigantea is a C3 epiphyte tank bromeliad that may be 

subject to environmental variations such as the water seasonality. The facultative 

expression of CAM can be extremely important for this bromeliad deal with seasonal 

water restriction. CAM is an adaptation characterized mainly by the fixation of 

atmospheric carbon overnight by phosphoenolpyruvate carboxylase (PEPC), to power 

photosynthesis during daytime with closed stomata. As a result, the water use efficiency 

of CAM plants is higher than that of the plants that perform photosynthesis C3 or C4. 

CAM can be expressed in different intensities leading to the characterization of various 

types of CAM, such as C3-CAM facultative. Studies on the photosynthetic metabolism 

with Vriesea gigantea are rare in the literature. Although V. gigantea is considered a C3 

plant, preliminary results obtained in our Laboratory using detached leaves suggested that 

this species would become CAM-cycling when well hydrated, while under water deficit it 

would express CAM-idling in the apical portion of the leaves. Therefore, in light of this 

apparent contradiction, we set out to further study the photosynthetic behavior of V. 

gigantea. Plants of this species (± 4 years) were submitted to drought for 7, 14 or 21 days 

by suspending watering in the tank. After the treatment, the leaves of this bromeliad were 

separated into 3 groups: young (G1) (1
st
 to 7

th
 node), intermediate (G2) (8

th
 to 14

th
 node) 

and mature (G3) (15
th

 to 21
th 

node). The parameters used for the analysis of CAM 

expression were the activities of the enzymes phosphoenolpyruvate carboxylase (PEPC) 

and malate dehydrogenase (MDH), along with nighttime accumulation of organic acids 

(malate and citrate) in the different groups and leaf portions (apex, middle and base). To 

better understand the photosynthetic metabolism, there was a complementary 24-hour 

cycle, further detailing the dynamics of malate and citrate in V. gigantea leaves on the 

21
st
 day of water stress. To evaluate the water status of the plants, water potential and 

relative water content (TRA) were determined, the latter through the fresh, turgid and dry 

weight analysis. At the end of 21 days of watering suspension, the plants reached the 

lowest level of water potential, indicating that the plants were under drought stress. The 
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drop in the TRA had already been noted, however, from the 14
th

 day of water stress, 

intensifying in the 21
th 

day. A tendency of water remobilization among the leaf tissues of 

the plant, especially from mature leaves (G3) to young leaves (G1) was observed. After 

21 days of drought, the enzymatic activities of PEPC and MDH showed a behavior that 

did not follow a characteristic pattern of expression of CAM, i.e. a high nocturnal activity 

of PEPC and MDH in water stress situation. Initially it was found a nighttime 

accumulation of organic acids (citrate and malate) on the leaf groups G1, G2 and G3 

during the 21 days of treatment. However, it was observed in a 24-hour quantification of 

organic acids that the variation of malate and citrate concentrations found initially was 

due to small fluctuations probably unrelated to CAM. Thus, it is suggested that V. 

gigantea can not undergo CAM as an avoidance strategy to drought. We observed an 

accumulation of soluble sugars over the 24 hour cycle in all leaf portions, indicating that 

Vriesea gigantea has perhaps efficient mechanisms to lower its water potential by 

accumulating compounds with osmorregulator function (glucose and fructose, for 

example). This strategy can be seen as an important mechanism that helps tolerate water 

stress during 21 days of watering suspension in the tank. 
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