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I. INTRODUÇÃO 

  

I.1. O metabolismo ácido crassuláceo 

 

O metabolismo ácido crassuláceo (CAM) é uma adaptação fotossintética a 

condições de baixa disponibilidade hídrica ou concentrações muito reduzidas de CO2 

atmosférico (LÜTTGE, 2004). Nas plantas CAM, o CO2 absorvido durante a noite é 

utilizado na carboxilação do fosfoenolpiruvato (PEP) pela ação da enzima PEP 

carboxilase (PEPC), dando origem ao oxalacetato (OAA) (CHOLLET et al., 1996). Por 

ação da malato desidrogenase (MDH), o OAA formado é então convertido em malato, o 

qual é rapidamente transportado para o vacúolo juntamente com íons H+, causando a 

acidificação noturna típica das plantas CAM. Durante o dia, ocorre a descarboxilação do 

malato e a fixação do CO2 pela enzima ribulose bifosfato carboxilase oxigenase 

(RUBISCO), ocasionando uma diminuição do conteúdo desse ácido nos tecidos foliares 

(CUSHMAN & BOHNERT, 1999). A descarboxilação do malato pode ser realizada por 

dois complexos enzimáticos distintos, dependendo da espécie analisada 

(CHRISTOPHER & HOLTUM, 1996). Nas espécies do tipo CAM-ME, a descarboxilação 

do malato é realizada diretamente pelas enzimas málicas (NAD-ME ou NADP-ME), 

enquanto que nas plantas do tipo CAM-PEPCK esta se dá pela ação conjunta da MDH e 

da PEP carboxicinase (PEPCK) (DITTRICH et al., 1973).  

A capacidade que as plantas CAM possuem de restringir as trocas gasosas com 

a atmosfera durante o dia, faz com que elas utilizem o seu conteúdo disponível d’água 

mais eficientemente que as plantas C3 (DRENNAN & NOBEL, 2000; WINTER et al., 

2005), sendo dessa forma, um tipo de comportamento fotossintético muito comum entre 

as plantas de regiões áridas ou, ainda, de ambientes tropicais ou subtropicais, onde o 

suprimento hídrico é fortemente sazonal ou intermitente (OSMOND, 1978; TING, 1985; 

LUTTGE, 2004).  
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Além disso, por se tratar de um mecanismo fotossintético concentrador de CO2, o 

CAM resulta na presença de altos teores desse gás no interior dos órgãos 

fotossintetizantes durante grande parte do período diurno (DODD et al., 2002). Com 

isso, a fotorrespiração nas plantas CAM é extremamente reduzida e pouco influenciada 

pela disponibilidade hídrica ou temperatura diurna (CUSHMAN & BORLAND, 2002), 

contribuindo, portanto, para a manutenção de um balanço positivo de carbono, mesmo 

sob condições ambientais desfavoráveis (HERRERA et al., 2000). Também convém 

destacar que devido ao estabelecimento de um fluxo contínuo de CO2 durante os 

momentos de maior irradiância, o CAM permite um funcionamento satisfatório dos 

fotossistemas, ajudando, conseqüentemente, a manter a integridade do aparato 

fotossintético em condições climáticas adversas (LÜTTGE, 2004).  

O comportamento CAM também confere uma extraordinária flexibilidade 

fisiológica, permitindo ampliar a capacidade de ajuste do metabolismo das plantas às 

variações nas condições ambientais (CUSHMAN & BORLAND, 2002). Variações nos 

padrões ou teores de expressão do CAM podem ser encontradas entre espécies ou 

populações distintas ou, ainda, em um mesmo indivíduo dependendo, do seu estágio de 

desenvolvimento ou das condições ambientais (BORLAND et al., 1998; DODD et al., 

2002; LUTTGE, 2004; WINTER et al., 2008).  

 Embora todas as plantas CAM apresentem certo grau de plasticidade fisiológica, 

a capacidade de realizar ajustes no metabolismo fotossintético é especialmente 

marcante entre as espécies ditas C3-CAM facultativas (CUSHMAN & BORLAND, 2002; 

WINTER et al., 2008). Essas espécies, quando em condições ambientais adequadas, 

realizam a absorção do CO2 principalmente durante o dia, maximizando seu crescimento 

por meio da fotossíntese C3 (LUTTGE et al., 2004). Por outro lado, quando fatores 

ambientais como luminosidade excessiva, baixo suprimento hídrico ou altas 

temperaturas tornam a absorção diurna do CO2 menos favorável, essas plantas passam 

a apresentar o comportamento CAM, o qual permite a manutenção da atividade 
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fotossintética e o crescimento mesmo sob essas condições desfavoráveis (BORLAND et 

al., 1998; TAYBI & CUSHMAN, 1999; TAYBI et al., 2002).  

Espécies C3-CAM facultativas podem ser encontradas em diversas famílias 

vegetais, incluindo Aizoaceae, Crassulaceae, Portulaceae, Vitaceae, Clusiaceae e 

Bromeliaceae. De forma condizente, a maioria dos estudos acerca da regulação da 

fotossíntese CAM tem se concentrado em espécies C3-CAM facultativas, uma vez que 

nessas plantas, a expressão diferencial de genes induzidos em resposta aos estímulos 

ambientais serve como um bom indicador das mudanças metabólicas necessárias para 

a expressão desse tipo de comportamento fotossintético (CUSHMAN & BORLAND, 

2002). 

 

I.2. A sinalização da indução do CAM 

 

  O estabelecimento da fotossíntese CAM requer um grande número de enzimas, 

transportadores e proteínas acessórias; assim sendo, a indução desse tipo de 

comportamento fotossintético é uma das mais complexas adaptações metabólicas em 

resposta aos estresses abióticos (CUSHMAN & BORLAND, 2002). Além disso, um nível 

similar de complexidade também tem sido demonstrado no que tange ao controle da 

intensidade de expressão desse metabolismo fotossintético, envolvendo uma 

considerável gama de fatores ambientais, fitormônios e mensageiros secundários 

(TAYBI et al., 2002). 

 

O ácido abscísico na indução do CAM  

O ácido abscísico (ABA) regula vários processos no ciclo de vida das plantas, 

estando envolvido na maioria das respostas aos estresses ambientais, incluindo o déficit 

hídrico, salinidade e as baixas temperaturas (KIM, 2007). De modo geral, plantas 

submetidas a condições de estresse hídrico ou salino apresentam incrementos 

consideráveis no conteúdo endógeno de ABA (THOMAS et al., 1992; POSPISILOVA et 
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al., 2005), os quais parecem ser decorrentes principalmente de uma aumento na síntese 

desse hormônio (ORITANI & KIYOTA, 2003; NAMBARA & MARION-POLL, 2005). 

Muitos genes associados com respostas de defesa a estresses abióticos, como o 

frio e o estresse hídrico, são expressos apenas quando os teores de ABA são elevados 

(BARTELS E SUNKAR, 2005). Por outro lado, sabe-se que vários outros genes 

induzidos por estresses ambientais são indiferentes ao tratamento com ABA exógeno, 

indicando a existência de, pelo menos, dois caminhos de expressão gênica em resposta 

ao estresse: um dependente e outro independente do ABA (GOSTI et al., 1995; RIERA 

et al. 2005). Os efeitos do ácido abscísico na proteção ao estresse hídrico são exercidos 

principalmente através da indução da expressão de genes que codificam a síntese de 

proteínas com função de evitar as perdas de água e restaurar os danos celulares. 

Entretanto, muitas outras respostas fisiológicas de grande valor adaptativo para a 

sobrevivência das plantas em condições de baixa disponibilidade hídrica também são 

controladas pelo ácido abscísico. 

Sabe-se, por exemplo, que o ABA constitui a classe hormonal que apresenta 

maior influência sobre a mudança da fotossíntese C3 para CAM (TAYBI et al., 2002). Um 

dos primeiros relatos do papel indutor do ABA na transição da fotossíntese C3 para o 

CAM foi realizado por TING (1981). Nesse trabalho foi observado que o tratamento de 

plantas de Portulacaria afra, uma espécie C3-CAM facultativa, com ABA desencadeou o 

fechamento estomático durante o dia e o acúmulo de ácidos orgânicos nos tecidos 

foliares durante o período noturno, eventos esses característicos do comportamento 

CAM.  

Posteriormente, CHU et al. (1990) demonstraram que a aplicação de ABA podia 

substituir o estresse hídrico ou a salinidade na indução do comportamento CAM em 

plantas de Mesembryanthemum crystallinum, induzindo a atividade da PEPC e levando 

ao aumento na concentração de ácido málico durante o período noturno. De modo 

complementar, DAI et al. (1994), trabalhando com essa mesma espécie, demonstraram 

 4
 



que a aplicação de ABA também resultou em um aumento considerável na abundância 

do RNAm de isoformas da PEPC específicas do comportamento CAM.  

Mais recentemente, estudos demonstraram que a indução do CAM em resposta 

ao ABA envolve aumentos nos teores de transcritos de diversas enzimas-chave desse 

tipo de metabolismo fotossintético, tais como a PEPC (TAYBI et al., 1995; TAYBI & 

CUSHMAN, 1999; TAYBI et al., 2002, 2004), a MDH (TAYBI & CUSHMAN, 1999), a 

gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (TAYBI & CUSHMAN, 1999),  a enolase 

(FORSTHOEFEL et al., 1995a), a fosfogliceromutase (FORSTHOEFEL et al., 1995b) e a 

subunidade C da ATPase vacuolar (BARKLA et al., 1999).  

Aparentemente, a sinalização entre as raízes e a parte aérea não é essencial 

para a indução do CAM, tendo em vista que folhas isoladas de Kalanchöe blossfeldiana 

e M. crystallinum (TAYBI et al., 1995; TAYBI & CUSHMAN, 1999) foram induzidas ao 

CAM em resposta ao ABA, estresse hídrico ou salinidade. Além disso, a indução ao 

CAM pela aplicação de ABA não requer a diminuição no conteúdo hídrico foliar, 

ocorrendo mesmo em tecidos completamente túrgidos (CHU et al., 1990).  

Estudos também constataram que aumentos dramáticos no conteúdo endógeno 

de ABA precedem a indução do comportamento CAM em resposta ao estresse hídrico 

ou salino (THOMAS et al., 1992; TAYBI et al., 1995; TAYBI & CUSHMAN, 2002), 

sugerindo a participação desse fitormônio como um mediador desses estresses 

ambientais. Entretanto, trabalhos realizados com plantas de M. crystallinum, 

demonstraram que a inibição do acúmulo de ABA, por meio da aplicação de inibidores 

de sua síntese, não impediu a indução do CAM nessa espécie, indicando que o 

aumento na concentração desse fitormônio não representa uma etapa essencial durante 

a indução do comportamento CAM (THOMAS et al., 1992; TAYBI & CUSHMAN, 2002).  

Assim sendo, embora o envolvimento do ABA na indução do CAM tenha sido 

demonstrado em algumas espécies C3-CAM facultativas, ainda não é claro se esse 

fitormônio atuaria como um sinalizador primário ou como um dos componentes na 
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cascata de sinalização dessa mudança de comportamento fotossintético (CUSHMAN & 

BORLAND, 2002). 

 

As citocininas na indução do CAM 

As citocininas constituem uma importante classe de hormônios vegetais, uma vez 

que regulam diversos aspectos do crescimento e desenvolvimento vegetal, incluindo 

divisão celular, dominância apical, formação dos cloroplastos, senescência de tecidos e 

orgãos, mobilização de nutrientes e atividade enzimática (MOK & MOK, 2001; CHOI & 

HWANG, 2007; SAKAKIBARA, 2006). Adicionalmente, as citocininas antagonizam 

muitos processos fisiológicos desencadeados pelo estresse hídrico ou salino, 

especialmente aqueles mediados pelo ABA (POSPISILOVA et al., 2000). Exemplos de 

eventos fisiológicos influenciados pelo antagonismo entre as citocininas e o ABA 

incluem o fechamento estomático, a abscisão de frutos e a senescência foliar (NAQVI, 

1995). Além disso, a aplicação de citocininas reduz os efeitos negativos do estresse 

hídrico sobre o conteúdo de clorofilas e carotenóides, além de estimular a recuperação 

da fotossíntese líquida após a reidratação dos tecidos vegetais (RULCOVA & 

POSPISILOVA, 2001; VOMACKA & POSPISILOVA, 2003). Sabe-se, ainda, que plantas 

expostas a condições de baixa disponibilidade hídrica geralmente apresentam reduções 

consideráveis no conteúdo endógeno de citocininas (POSPISILOVA et al., 2000).  

 A participação das citocininas como promotoras da indução do CAM já foi 

relatada por alguns autores (SCHMITT & PIEPENBROCK, 1992; THOMAS et al., 1992). 

THOMAS et al. (1992) constataram que a aplicação de 6-benziladenina (BA), zeatina (Z) 

ou isopenteniladenina (iP) ao sistema radicular de plantas de M. crystallinum resultou 

em um aumento nos teores de proteína da PEPC equivalente ao observado nas plantas 

induzidas ao CAM em resposta ao estresse salino. De modo similar, foi verificado que o 

a adição de BA ao meio de crescimento de plantas dessa mesma espécie também 
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resultou em um aumento nos teores de atividade das enzimas PEPC e ME, bem como 

no acúmulo noturno de malato e acidez titulável (DAI et al., 1994).  

Entretanto, estudos mais detalhados têm caracterizado as citocininas como 

reguladoras negativas da expressão do CAM (PETERS et al., 1997; CUSHMAN & 

BORLAND, 2002; TAYBI et al., 2002). Em um desses trabalhos, SCHMITT & 

PIEPENBROCK (1992) demonstraram que plantas de M. crystallinum pulverizadas com 

BA apresentaram uma inibição intensa no acúmulo de transcritos da PEPC em resposta 

ao estresse salino, sendo essa resposta independente de alterações no conteúdo 

hídrico das plantas. Além disso, esses autores constataram que a aplicação BA também 

resultou em reduções consideráveis nos teores de RNAm da PEPC em folhas isoladas 

dessa espécie mesmo quando estas foram expostas à condição de estresse hídrico 

(SCHMITT & PIEPENBROCK, 1992). Posteriormente, PETERS et al. (1997) obtiveram 

resultados similares quando folhas de plantas de M. crystallinum mantidas na presença 

de estresse hídrico foram tratadas com BA. Verificou-se, ainda, que durante a indução 

de plantas dessa espécie ao CAM por estresse hídrico, houve uma redução significativa 

no conteúdo de citocininas e um aumento pronunciado na quantidade de transcritos da 

PEPC, corroborando com a atual proposição de um papel sinalizador negativo para essa 

classe hormonal (PETERS et al., 1997). 

 

Auxinas, giberelinas e etileno na indução do CAM 

Ao contrário do observado para as citocininas e para o ácido abscísico, estudos 

acerca da influência de outras classes hormonais sobre a expressão do CAM são 

notavelmente raros na literatura (TAYBI et al., 2002). 

Com relação às auxinas, tem-se apenas o relato de que a aplicação do ácido 2,4-

diclorofenoxiacético (2,4-D) não apresentou efeito na indução ao CAM em plantas de M. 

crystallinum (DAI et al., 1994). Do mesmo modo, um único trabalho analisou a influência 

do etileno sobre a indução do CAM, revelando que o tratamento de plantas de M. 
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crystallinum com esse regulador de crescimento não resultou em aumentos na 

expressão do RNAm da PEPC ou no acúmulo noturno de L-malato (HURST et al., 

2004).  

Posteriormente, GURALNICK et al. (2001) constataram que plantas de M. 

crystallinum tratadas com GA apresentaram um discreto aumento na quantidade de 

proteína e atividade da PEPC. Contudo, esses autores discutem que esse efeito indutor 

parece ser decorrente da aceleração no desenvolvimento das plantas estimulado pela 

aplicação desse hormônio, não consistindo, portanto, em um papel sinalizador primário 

(GURALNICK et al., 2001).  

 

Sinais secundários envolvidos na indução do CAM 

Estudos realizados com M. crystallinum têm revelado alguns dos mensageiros 

secundários envolvidos na indução do CAM, entre eles o cálcio citossólico, as proteínas 

cinases, as proteínas fosfatases e os fosfoinositóis (TAYBI & CUSHMAN, 1999; TAYBI 

et al., 2002).  

Mudanças na concentração de cálcio intracelular regulam muitos processos nas 

plantas, incluindo as respostas hormonais e aos estresses abióticos (MEDVEDEV, 2005; 

DODD et al., 2005). Estresses ambientais como baixa temperatura, choque térmico, 

salinidade, seca, anóxia, patógenos, estresse osmótico, injúria mecânica e estresse 

oxidativo induzem aumentos transientes nos teores citossólico de Ca2+ (MENDELEV, 

2005). Além disso, estudos realizados por TAYBI & CUSHMAN (1999) demonstraram 

que o aumento na concentração de Ca2+ citossólico é essencial para a indução da 

fotossíntese CAM em M. crystallinum. Esses autores observaram que o tratamento de 

folhas dessa espécie com um quelante de Ca2+ extracelular, antes da aplicação do 

estresse hídrico ou ABA, inibiu completamente o aumento no teor de transcritos da 

PEPC (TAYBI & CUSHMAN, 1999). Além disso, o tratamento com ionóforos de cálcio 

resultou no aumento do teor de transcritos da PEPC mesmo em folhas não expostas às 

condições indutoras do CAM (TAYBI & CUSHMAN, 1999). Ainda nesse trabalho, 
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experimentos realizados com bloqueadores de canais de Ca2+ indicaram que canais do 

tipo L também podem estar envolvidos na indução do CAM (TAYBI & CUSHMAN, 1999). 

Assim sendo, esses autores concluíram que aumentos na concentração de cálcio 

citossólico encontram-se envolvidos nas vias de sinalização da indução de M. 

crystallinum ao CAM em resposta ao estresse hídrico, salinidade ou à aplicação de ABA 

(TAYBI & CUSHMAN, 1999).  

Além do cálcio citossólico, ensaios de fosforilação in vitro indicaram que a 

fosforilação de proteínas também pode fazer parte da via de transdução de sinal durante 

a indução do CAM (TAYBI et al., 2002). Foi constatado que o tratamento de folhas de M. 

crystallinum com substâncias inibidoras da atividade das proteínas cinases dependentes 

de Ca2+ inibiu completamente a indução de genes relacionados com o comportamento 

CAM (TAYBI & CUSHMAN, 1999). Além disso, uma forte correlação foi observada entre 

a abundância dessas proteínas cinases e o aumento na transcrição dos genes de 

proteínas-chave da fotossíntese CAM (TAYBI & CUSHMAN, 1999). Também foi 

observado que  o pré-tratamento das folhas de M. crystallinum com inibidores de 

proteínas fosfatases do tipo 2A e 1 reprimiu completamente o acúmulo de transcritos da 

PEPC em resposta ao estresse hídrico (TAYBI & CUSHMAN, 1999). 

Complementarmente, TAYBI & CUSHMAN (1999) constataram que quando 

folhas isoladas de M. crystallinum eram tratadas com diferentes concentrações de 

inositol 1,4,5-trifosfato (IP3) havia um aumento considerável nos teores de transcritos da 

PEPC, sugerindo que fosfoinositóis também participariam da sinalização do CAM nessa 

espécie.   

Contudo, as participações do Ca2+ citossólico, do IP3, das proteínas cinases 

dependentes de Ca2+ e das proteínas fosfatases como mensageiros secundários na 

indução ao CAM foram demonstradas apenas em M. crystallinum (TAYBI & CUSHMAN, 

1999), faltando, dessa forma, estudos acerca da abrangência do envolvimento desses 

elementos na via de transdução de sinal da indução do CAM em outras espécies. Além 

disso, visto que os demais passos da sinalização da indução do CAM são pouco 
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compreendidos, o estudo da influência de outros compostos sinalizadores nesse 

processo tem atraído considerável interesse (TAYBI et al., 2002). 

 

Um novo sinalizador nas plantas: o óxido nítrico 

O óxido nítrico (NO) é um composto gasoso, inorgânico, lipofílico, de pequeno 

tamanho molecular e moderada solubilidade em água. Como um radical livre, o NO 

reage muito rapidamente com outros átomos e moléculas que contêm elétrons 

desemparelhados formando derivados mais estáveis (MAGALHÃES et al., 2005; NEILL 

et al., 2008). Embora a produção de NO por tecidos vegetais tenha sido observada pela 

primeira vez por KLEPPER em 1975, até pouco tempo atrás, pesquisas acerca dos 

efeitos do NO em plantas abordaram apenas aspectos relacionados à poluição 

atmosférica por óxidos de nitrogênio como, por exemplo, sua absorção, metabolismo e 

fitotoxicidade (WELLBURN, 1990; HUFTON et al., 1996). Estudos subseqüentes viriam 

demonstrar que as plantas não somente respondem ao NO atmosférico, mas também 

são capazes de modular a produção desse gás durante diversos processos fisiológicos 

(MAGALHÃES et al., 1999, 2000, 2005, 2006; WILDT et al., 1997). Desde então, tem 

sido observado um aumento crescente no número de relatos demonstrando novos 

efeitos do NO em plantas (MAGALHÃES et al., 1999, 2006; BRIGHT et al., 2006; 

KAISER & PLANCHET, 2006; CRAWFORD, 2006).  

Atualmente, tem-se conhecimento do papel regulatório do NO numa considerável 

gama de processos relacionados ao metabolismo, crescimento e desenvolvimento 

vegetal, como por exemplo, no atraso da senescência (LESHEM & HARAMATY, 1996; 

MISHINA et al., 2007), morte celular programada (MAGALHÃES et al., 1999; PEDROSO 

et al., 2000), expressão de genes relacionados à defesa contra patógenos (DURNER et 

al., 1998; GRÜN et al., 2006), fechamento estomático (GARCÍA-MATA & LAMATTINA, 

2001, 2002, 2003; NEILL et al., 2008), expansão foliar e radicular (GOUVÊA et al., 1997, 

LESHEM & HARAMATY, 1996; ZHAO et al., 2007), germinação de sementes, síntese 
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de clorofila, estiolamento caulinar (BELIGNI & LAMATTINA, 2000, ZHANG et al., 2006), 

desenvolvimento de raízes adventíceas (PAGNUSSAT et al., 2002, 2003, 2004), 

floração (HE et al., 2004), entre outros. Todavia, estudos sobre a produção e função do 

NO em plantas são ainda relativamente escassos, quando comparados com a vasta 

literatura acerca dos efeitos do NO em animais e humanos (LAMATTINA et al., 2003; 

GRÜN et al., 2006; ARASIMOWICZ & FLORYSZAK-WIECZOREK, 2007). 

Muitas dúvidas permanecessem quanto ao real papel do NO nas plantas, tanto 

que alguns autores o classificam como um mensageiro secundário de fitormônios 

(MAGALHÃES et al., 2000; PAGNUSSAT et al., 2003, NEILL et al., 2008), enquanto que 

outros sugerem ser ele próprio um novo hormônio vegetal, uma vez que, é produzido em 

baixas concentrações, atua de maneira dose-dependente e possui fácil difusão nos 

tecidos (BELIGNI & LAMATTINA, 2001; LAMATTINA et al., 2003). 

Apesar dessas dúvidas, um grande número de relatos tem demonstrado que o 

NO é capaz de interagir com praticamente todas as classes de hormônios vegetais 

durante a sinalização de eventos fisiológicos em plantas (PAGNUSSAT et al., 2003, 

NEILL, 2007). Sabe-se, por exemplo, que auxinas, citocininas e ácido abscísico (ABA) 

estimulam a produção de NO em várias espécies vegetais e, em contrapartida, diversas 

respostas fisiológicas desencadeadas por essas três classes hormonais podem ser 

mimetizadas pela aplicação de NO ou inibidas pela sua remoção dos tecidos (TUN et 

al., 2001, 2008; PAGNUSSAT et al., 2002, 2003; SCHERER & HOLK, 2000, NEILL, 

2007; NEILL et al., 2008; KOLBERT et al., 2008). De modo semelhante, a participação 

do NO na germinação de sementes e no alongamento caulinar também sugere a 

atuação desse gás como um mediador em processos controlados por giberelinas (GIBA 

et al., 1998; BELIGNI & LAMATTINA, 2000; BETHKE et al., 2007).  

Outros trabalhos também indicam que o NO interage com as vias de sinalização 

do ácido salicílico e do ácido jasmônico, especialmente durante as respostas ao ataque 

de patógenos ou injúrias (DURNER et al., 1998; OROZCO-CARDENAS & RYAN, 2002; 
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HUANG et al., 2002, 2004; WANG & WU, 2005; XU et al., 2005). Adicionalmente, 

existem relatos de aumentos na produção de NO em plantas submetidas ao tratamento 

com poliaminas (TUN et al., 2006; YAMASAKI & COHEN, 2006). 

Por outro lado, evidências da interação entre NO e etileno na maturação e 

senescência de tecidos vegetais sugerem um efeito antagonista entre esses gases 

(MAGALHÃES et al., 2000; LESHEM et al., 1998; LESHEM & PINCHASOV, 2000), o 

qual tem sido corroborado pela descoberta do papel inibitório do NO sobre a expressão 

de enzimas-chaves na via de biossíntese de etileno (PARANI et al., 2004; 

ARASIMOWICZ & FLORYSZAK-WIECZOREK, 2007).  

Além disso, tem-se conhecimento que a produção de NO nos tecidos vegetais é 

fortemente modulada pelas condições ambientais (MAGALHÃES et al., 2006) e, de 

modo condizente, alterações no conteúdo endógeno desse radical livre parecem ser 

importantes na sinalização de diversas respostas a estresses abióticos como, por 

exemplo, temperaturas elevadas (GOULD et al., 2003), salinidade (RUAN et al., 2004a, 

2004b; ZHAO et al., 2004; SHI et al., 2007), radiação UV (AN et al., 2005; TIAN & LEI, 

2007), metais pesados (KOPYRA & GWOZDZ, 2003), ozônio (EDERLI et al., 2006) e 

estresse hídrico (NEILL, 2007; SANG et al., 2008a; XING et al., 2004; NEILL et al., 

2008; LEI et al., 2007; HAO et al.,  2008).  

 Trabalhos têm demonstrado que a aplicação de NO resultou em aumento na 

tolerância ao frio em plantas de tomate, trigo, milho e tabaco (NIELL et al., 2003; 

GOULD et al., 2003, ARASIMOWICZ & FLORYSZAK-WIECZOREK, 2007) e que, além 

disso, tecidos vegetais submetidos a tratamentos de alta temperatura apresentaram 

incrementos na síntese de óxido nítrico (GOULD et al., 2003). Outros indícios também 

apontam para a participação do NO nas respostas ao UV-B, uma vez que foram 

verificadas elevações na produção de óxido nítrico durante a exposição de plantas a 

esse tipo de radiação (HE et al., 2005; AN et al., 2005), bem como foi constatada uma 
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maior tolerância ao UV-B em tecidos vegetais pré-tratados com compostos doadores de 

NO (NIELL et al., 2003; TIAN & LEI, 2007; NIELL et al., 2008).  

No que tange à atuação do NO em respostas das plantas à salinidade, foi 

demonstrado, por exemplo, que o tratamento com doadores de NO promoveu 

incrementos na atividade das enzimas antioxidantes e na expressão de genes de 

resistência à salinidade, além de reduzir a perda de produtividade em plântulas de arroz 

submetidas ao estresse salino (UCHIDA et al., 2002). A suplementação de tecidos 

vegetais com NO também parece resultar na amenização dos efeitos destrutivos de 

estresses por metais pesados e herbicidas, promovendo incrementos consideráveis nas 

atividades de enzimas antioxidantes e, conseqüentemente, redução nos danos celulares 

causados pelo estresse oxidativo gerado nessas condições (HUNG, et al., 2002; 

KOPYRA & GWOZDZ, 2003).  

 Tendo em vista que o estresse hídrico representa um dos principais estresses 

abióticos que limitam a produtividade vegetal, diversos grupos de pesquisa têm 

analisado a influência do NO em respostas fisiológicas associadas a reduções na 

disponibilidade hídrica (GARCIA-MATA & LAMATTINA, 2001, 2002, 2003; DESIKAN et 

al., 2004; XING et al., 2004; NEILL et al., 2008; LEI et al., 2007; HAO et al.,  2008). Uma 

das primeiras pesquisas acerca da produção do NO em plantas submetidas ao estresse 

hídrico foi conduzido por LESHEM & HARAMATY (1996). Esses autores relataram que 

plantas de Pisum sativum sofreram um aumento na produção de NO de modo 

proporcional ao tempo de exposição à condição de estresse hídrico (LESHEM & 

HARAMATY, 1996). De modo condizente, alterações substanciais na produção de NO 

também têm sido relatadas em diversas espécies de plantas expostas ao estresse 

hídrico (MAGALHÃES et al., 2000, ZHAO et al., 2001; HAO et al., 2008; KOLBERT et 

al., 2008). 

Embora algumas respostas ao estresse hídrico tenham sido alvo de estudos 

intensos, os quais originaram grande parte do conhecimento atual sobre os mecanismos 
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de ação do NO em plantas (DESIKAN et al., 2004; NEILL, 2007), muitos eventos 

fisiológicos desencadeados pela limitação no suprimento hídrico permanecem ainda não 

analisados quanto ao envolvimento desse radical livre como um possível sinalizador 

(ARASIMOWICZ & FLORYSZAK-WIECZOREK, 2007; NEILL et al., 2008). Esse é o 

caso, por exemplo, da indução da fotossíntese CAM em plantas C3-CAM facultativas.  

Com base no conhecimento atual sobre a influência do NO em respostas 

desencadeadas pelo estresse hídrico e fitormônios, nos parece bastante plausível 

admitir que haja o envolvimento do NO na sinalização da indução do metabolismo ácido 

crassuláceo, uma vez que tanto o estresse hídrico quanto o ABA estimulam a produção 

endógena desse radical livre em tecidos vegetais (LESHEM E HARAMATY, 1996; 

GARCIA-MATA & LAMATTINA, 2002), e esses mesmos fatores resultam na indução da 

fotossíntese CAM na maioria das espécies C3-CAM facultativas já analisadas (TAYBI et 

al., 2002). 

 

I.3. O abacaxizeiro como modelo para estudos da sinalização da expressão do CAM 

 

A maioria dos estudos acerca dos sinais ambientais e endógenos que regulam a 

expressão do CAM tem se restringido à espécie Mesembryanthemum crystallinum  

(THOMAS et al., 1992; SCHMITT & PIEPENBROCK, 1992; TAYBI & CUSHMAN, 1999; 

CUSHMAN, 2001; TAYBI et al., 2002). Essa espécie tem sido inclusive 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 (6 

semanas) e seu genoma relativamente pequeno (CUSHMAN, 2001; CUSHMAN & 

BORLAND, 2002; CUSHMAN et al., 2008). Contudo, assim como outras espécies 

pertencentes à família Aizoaceae, M. crystallinum sofre uma transição gradual do 

metabolismo C3 para o CAM ao longo da ontogenia, o qual pode ocorrer mesmo na 

ausência dos sinais ambientais indutores do CAM, tais como, alterações no 
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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 contrapartida, 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 à alterações ambientais, independentemente 

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

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

2006). Na família Bromeliaceae, por exemplo, a espécie melhor caracterizada quanto à 

capacidade de ciclar, de modo reversível, entre a fotossíntese C3 e CAM consiste na 

epífita Guzmania monostachia (MEDINA et al., 1977; GRIFFITHS & SMITH, 1983; 

SMITH et al., 1986; MAXWELL et al., 1992, 1994, 1995, 1999; MAXWELL, 2002). 

Contudo, existem relatos da ocorrência de espécies C3-CAM facultativas também nos 

gêneros Greigia, Puya, Billbergia, Wittrockia, Catopsis, Nidularium e Vriesea (MARTIN, 

1994; BENZING, 2000).  

Em uma revisão realizada por MARTIN (1994), foi relatado que dentre as 249 

espécies de bromélias epífitas e terrestres analisadas quanto ao tipo de metabolismo 

fotossintético, cerca de 31% do total apresentavam metabolismo do tipo C3 e 69% 

exibiam comportamento CAM ou então C3-CAM facultativo. Mais recentemente, CRAYN 

et al. (2004) analisaram o tipo de comportamento fotossintético de 1873 espécies de 

bromélias e constataram que cerca de 44% do total apresentavam a capacidade de 

expressar o CAM.   

Estudos sobre fotossíntese em bromélias terrestres foram conduzidos, em sua 

maioria, em espécies do gênero Ananas, especialmente, Ananas comosus (MARTIN, 

1994). Parte desses trabalhos considera o abacaxizeiro como uma espécie CAM 

constitutiva, ou seja, mesmo em condições ideais de crescimento, essa bromélia 

expressaria o metabolismo ácido crassuláceo (MEDINA et al., 1994; SAYED, 2001). 
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Contudo, TING (1985) relatou que dependendo das condições de intensidade luminosa, 

temperatura e disponibilidade hídrica, A. comosus poderia apresentar comportamento 

fotossintético do tipo C3 ou CAM. Foi verificado que plantas dessa espécie quando 

irrigadas adequadamente, comportavam-se como C3, e quando o suprimento hídrico era 

prejudicado, alternavam para o comportamento CAM (TING, 1985). Esse autor também 

ressalta que em abacaxizeiro, assim como em outras espécies C3-CAM facultativas, 

temperaturas altas durante o dia, associadas à baixas temperaturas noturnas, 

favorecem o acúmulo de ácidos orgânicos e o metabolismo ácido crassuláceo (TING, 

1985).  

Em concordância com essas observações, NEALES et al. (1980) constataram 

que a temperatura influiu no padrão de absorção de CO2 em A. comosus. Nesse 

trabalho foi constatado que quando plantas de abacaxizeiro foram cultivadas num 

regime de 30ºC dia/15ºC noite, a maior absorção de CO2 ocorreu durante o período 

noturno, evidenciando o estabelecimento do comportamento CAM. Já em condições de 

temperatura constante de 30ºC durante dia e noite, essa bromélia apresentava uma 

maior absorção de CO2 durante o período iluminado, com um padrão típico de 

fotossíntese C3 (NEALES et al.,1980). De forma similar, outros trabalhos também têm 

relatado a ocorrência de reduções na assimilação de CO2 durante a noite em plantas de 

A. comosus submetidas a aumentos na temperatura noturna (ZHU et al., 1999; LIN et 

al., 2006). 

Além disso, trabalhos realizados em nosso laboratório, demonstraram que 

plantas de abacaxizeiro cultivadas in vitro sob temperatura constante de 28ºC 

apresentaram baixos teores de atividade da PEPC e de ácidos orgânicos ao longo do 

ciclo diurno, indicando a ocorrência de fotossíntese do tipo C3 (NIEVOLA et al., 2005). 

Nessa pesquisa também foi observado que as plantas de A. comosus cultivadas in vitro 

podiam ser induzidas ao comportamento CAM por ação termoperiódica. Verificou-se que 

quando as plantas dessa bromélia foram cultivadas sob termoperíodo de 28ºC dia/15ºC 

noite, estas apresentaram variações nos teores de acidez titulável e na atividade da 
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PEPC durante o ciclo diurno compatíveis com os de uma planta CAM. Adicionalmente, 

foram constatadas diferenças morfológicas e histológicas marcantes entre as plantas C3 

e CAM, destacando-se o incremento da suculência nessas últimas (NIEVOLA et al., 

2005). Essa capacidade de ciclar entre a fotossíntese C3 e CAM em condições de cultivo 

estritamente controladas, torna o abacaxizeiro um modelo favorável para estudos da 

sinalização durante a indução ao CAM.  

Assim sendo, diante da recente caracterização do abacaxizeiro cultivado in vitro 

como um modelo para estudos da indução do metabolismo ácido crassuláceo e tendo 

em vista o limitado conhecimento atual acerca dos sinais endógenos envolvidos no 

controle da expressão desse tipo de comportamento fotossintético em bromélias C3-

CAM facultativas, o presente estudo buscou analisar o envolvimento de quatro classes 

hormonais (ABA, citocininas, auxinas e etileno), do Ca2+ citossólico e do óxido nítrico na 

regulação da expressão do CAM nessa espécie. Procurou-se identificar possíveis 

correlações entre os teores endógenos desses compostos e os processos de indução e 

de reversão do CAM em abacaxizeiro, bem como analisar os efeitos de tratamentos de 

modulação da concentração, transporte ou percepção desses sinalizadores durante a 

determinação do tipo de comportamento fotossintético apresentado por essa bromélia. 
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VI. CONCLUSÕES 
 

 
Em conclusão, o conjunto de resultados obtidos no desenvolvimento desta 

pesquisa indica que a expressão do CAM em abacaxizeiro ocorre de modo reversível e 

é controlada por uma complexa rede de interações entre fitormônios e mensageiros 

secundários.  

De acordo com os dados obtidos, a sinalização da expressão do CAM nessa 

bromélia parece envolver duas vias distintas: a via dependente de ABA e a via 

independente de ABA. A existência da via dependente de ácido abscísico foi 

evidenciada pelo efeito estimulatório do ABA exógeno sobre a indução do CAM em 

plantas mantidas na ausência de estresse hídrico e, também, pela existência de uma 

correlação positiva entre os teores endógenos desse hormônio e o grau de expressão 

do CAM em abacaxizeiro. Já a via independente de ABA foi demonstrada pela 

ocorrência da indução do CAM em resposta ao estresse hídrico mesmo quando o 

acúmulo de ABA foi completamente inibido. 

Uma série de observações sugere que o óxido nítrico também participaria da via 

de sinalização do CAM em abacaxizeiro, atuando, provavelmente, como um mediador 

do sinal do ABA. As evidências que apontam o envolvimento do NO na sinalização 

desse evento fisiológico incluem a ocorrência de um incremento na expressão do CAM 

em plantas tratadas com esse radical livre e, também, a existência de uma forte 

correlação temporal entre o aumento na produção de NO e a indução da fotossíntese 

CAM nessa bromélia. Já a atuação do NO como um mediador do sinal do ácido 

abscísico encontra-se respaldada na constatação de que tratamentos com ABA 

exógeno resultaram em uma maior produção de NO nos tecidos foliares de abacaxizeiro 

e, em contrapartida, a remoção do NO desses tecidos bloqueou completamente a 

indução do CAM em resposta à aplicação de ABA. 
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 As citocininas, por sua vez, atuariam como repressoras da transição de C3 para 

CAM em abacaxizeiro, já que a aplicação desse hormônio inibiu parcialmente a indução 

do CAM em resposta ao estresse hídrico e, além disso, houve uma correlação negativa 

entre os teores endógenos das quatro citocininas analisadas e o grau de expressão do 

CAM nessa bromélia. Em contrapartida, as auxinas e o etileno parecem não influenciar 

o tipo de comportamento fotossintético apresentado por A. comosus. 

Por fim, os tratamentos com substâncias moduladoras da sinalização por Ca2+ 

citossólico demonstraram que o aumento na concentração citoplasmática desse íon 

representa uma etapa importante na indução de A. comosus ao CAM em resposta ao 

estresse hídrico, ABA ou NO. Dessa forma, na cascata de sinais que levam à indução 

do CAM, o Ca2+ citossólico representaria um ponto de convergência entre as vias de 

sinalização dependente e independente de ABA.  
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VII. RESUMO 
 

 

A expressão do metabolismo ácido crassuláceo (CAM) nas plantas C3-CAM facultativas 

pode ser fortemente modulada por uma variedade de sinais ambientais e endógenos. 

Visto que plantas de abacaxizeiro (Ananas comosus, variedade Smooth Cayenne) 

podem apresentar comportamento fotossintético do tipo C3 ou CAM quando cultivadas in 

vitro, o presente trabalho buscou analisar a participação de quatro classes hormonais 

(ácido abscísico, citocininas, auxinas e etileno), do cálcio citossólico (Ca2+
cit.) e do óxido 

nítrico (NO) na regulação da expressão do CAM nessa bromélia. Para tanto, os teores 

endógenos desses sinalizadores foram quantificados durante a indução e a reversão do 

CAM em abacaxizeiro. Além disso, também foram realizadas análises do grau de 

expressão do CAM em plantas tratadas com esses compostos sinalizadores ou com 

seus inibidores de síntese, transporte ou percepção. Os dados obtidos evidenciaram 

uma correlação positiva entre os teores endógenos de ácido abscísico (ABA) e a 

expressão do CAM em abacaxizeiro, uma vez que a indução e a reversão do CAM 

foram acompanhadas de, respectivamente, aumentos e reduções no conteúdo foliar 

desse hormônio. Em consonância com esses resultados, o fornecimento de ABA 

exógeno resultou na indução do CAM em plantas mantidas na ausência de estresse 

hídrico, indicando, portanto, um efeito estimulatório desse hormônio sobre a expressão 

do CAM em A. comosus. Entretanto, constatou-se que a inibição do acúmulo de ABA 

não afetou a indução do CAM em resposta ao estresse hídrico, sugerindo que a 

transição de C3 para CAM em abacaxizeiro pode ocorrer tanto por uma via de 

sinalização dependente de ABA quanto por uma via independente de ABA. De modo 

inverso, os dados indicaram que as citocininas atuariam como reguladoras negativas da 

expressão do CAM em abacaxizeiro, uma vez que a aplicação desse hormônio inibiu 

parcialmente a indução do CAM em resposta ao estresse hídrico e, além disso, o 

conteúdo endógeno das quatro citocininas analisadas foi inversamente proporcional ao 

grau de expressão do CAM nessa bromélia. As auxinas e o etileno, por sua vez, 

parecem não estar envolvidos na regulação dos processos de indução e de reversão do 

CAM em abacaxizeiro. Por outro lado, os dados obtidos indicaram, de forma inédita, um 

papel sinalizador positivo do NO sobre a expressão da fotossíntese CAM. Verificou-se, 

por exemplo, que a aplicação de NO exógeno promoveu um aumento considerável na 

expressão do CAM em plantas de abacaxizeiro e, de modo condizente, foi observado 

um incremento na produção desse radical livre durante a transição da fotossíntese C3 
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para CAM em resposta ao estresse hídrico. Além disso, foi interessante constatar que a 

elevação na síntese de NO nos tecidos foliares de abacaxizeiro ocorreu principalmente 

no parênquima clorofiliano, sendo este tecido um dos principais alvos das alterações 

metabólicas necessárias para o estabelecimento da fotossíntese CAM. Os resultados 

também sugerem que o NO atuaria como um mensageiro secundário do sinal do ABA 

na indução do CAM, já que a produção desse radical livre aumentou consideravelmente 

nas plantas tratadas com ABA e, em paralelo, tratamentos com seqüestrador de NO 

bloquearam parcialmente a indução do CAM em resposta ao ABA. Por fim, os 

tratamentos com quelante ou ionóforo de cálcio evidenciaram que o aumento na 

concentração citoplasmática desse íon desempenha uma função crucial na regulação da 

indução de A. comosus ao CAM em resposta ao estresse hídrico. De acordo com os 

resultados, alterações na concentração Ca2+ citossólico parecem representar um ponto 

de convergência entre as vias de sinalização dependente e independente de ABA que 

levam à indução do CAM em abacaxizeiro. Em conjunto, os dados obtidos no presente 

trabalho indicam que o ABA, o NO e o Ca2+ citossólico interagem durante os eventos 

que sinalização que resultam na transição de C3 para CAM em abacaxizeiro, enquanto 

que as citocininas parecem reprimir a expressão da fotossíntese CAM. 
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VIII. ABSTRACT 
 

 

The Crassulacean acid metabolism (CAM) expression in C3-CAM facultative plants can 

be strongly modulated by a diversity of environmental and endogenous signals. Since 

pineapple (Ananas comosus, variety Smooth Cayenne) plants can perform either C3 or 

CAM photosynthesis when grown in vitro, this work attempted to investigate the 

involvement of four hormonal classes (abscisic acid, cytokinins, auxins and ethylene), 

cytosolic calcium (Ca2+
cit.) and nitric oxide (NO) on the regulation of CAM expression in 

this bromeliad. To achieve this, the levels of these signaling compounds were measured 

during the pineapple C3-to-CAM induction and the CAM-to-C3 reversion. Furthermore, 

the degree of CAM expression in plants treated with these compounds and their 

inhibitors of synthesis, transport or perception was also analyzed. The data obtained 

showed that the endogenous levels of ABA were positively correlated with the degree of 

CAM expression in pineapple, since the C3-to-CAM transition and the CAM-to-C3 

reversion in this bromeliad were preceded by, respectively, increases and decreases in 

the ABA leaf content. Consistent with these results; exogenously applied ABA increased 

the CAM expression in plants maintained in the absence of water stress, thus, indicating 

a stimulatory effect of this hormone on the A. comosus CAM expression. However, the 

inhibition of ABA accumulation did not affect the CAM induction by water stress, 

suggesting that the pineapple C3-to-CAM transition can occur via both ABA-dependent 

and ABA-independent signaling pathways. On the opposite, the data indicated that 

cytokinins act as negative regulators of CAM expression in pineapple, since the adding 

of this hormone partially inhibited the CAM induction by water stress and, additionally, 

the endogenous levels of the four cytokinins analyzed were inversely proportional to the 

degree of CAM expression in this bromeliad.  Auxins and ethylene, conversely, seem not 

to be involved in the regulation of the C3-to-CAM transition and the CAM-to-C3 reversion 

in pineapple. On the other hand, the data obtained indicated, by the first time, a positive 

signaling role for the NO on the expression of CAM photosynthesis. For instance, it was 

observed that the exogenously applied NO increased the CAM expression in pineapple 

plants and, in agreement; there was an elevation in the production of this free radical 

during the water stress-induced C3-to-CAM transition. Additionally, the elevation of the 

NO synthesis in the pineapple leaf tissues occurred mainly in the chlorenchyma, which is 

the plant tissue responsible for most of the metabolic changes necessary to the CAM 

photosynthesis establishment. The results also suggested that the NO may act as a 
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second messenger of the ABA signal in the pineapple CAM induction, since the 

production of this free radical in ABA-treated plants increased considerably and, in 

parallel, treatments with a NO scavenger partially blocked the ABA-induced C3-to-CAM 

transition. Finally, treatments with calcium chelator or ionophore indicated that the 

increase in the cytosolic concentration of this ion plays a crucial role in the regulation of 

the CAM induction by water stress in A. comosus.  According to the results, changes in 

the concentration of Ca2+ cytosolic seem to represent a convergence point between the 

ABA-dependent and ABA-independent signaling cascade leading to CAM induction in 

pineapple. Taken together, the data obtained in the present work indicated that ABA, NO 

and cytosolic  Ca2+ interact during the signaling events leading to the pineapple C3-CAM 

transition, while the cytokinins seem to repress the expression of CAM photosynthesis.  
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