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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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

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 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 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 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 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 

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. 

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). 

 

 



II. 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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