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Resumo 

 A Guzmania monostachia é uma espécie de bromélia heteroblástica, ou seja, na 

fase juvenil, ela apresenta a forma atmosférica e na fase adulta, ela adquire uma 

estrutura chamada de tanque, que pode armazenar água e nutrientes em momentos 

de seca esporádica. Ela também é reconhecida por ser C3-CAM facultativa, podendo 

ser induzida ao CAM através de estímulos ambientais como o a escassez d’água. 

Estudos com outras espécies competentes para a expressão do CAM, há relatos de que 

tecidos jovens expressariam preferencialmente a fotossíntese C3 e passariam a 

expressar o CAM à medida que se tornassem maduros. No Laboratório de Fisiologia do 

Desenvolvimento Vegetal a indução do CAM em plantas adultas da espécie G. 

monostachia por déficit hídrico foi estudada e pôde-se constatar que essa bromélia 

possui folhas com regiões funcionais distintas: a porção basal seria responsável pela 

absorção de água e nutrientes e a porção apical encarregada de realizar, 

principalmente, a fotossíntese. Contudo, ainda não se possuía informação sobre como 

a ontogenia e as mudanças morfológicas estariam influenciando a competência para a 

expressão do CAM em folhas inteiras e nas diferentes porções foliares de G. 

monostachia. A fim de se caracterizar o CAM nesta espécie ao longo da ontogenia, 

foram selecionadas plantas em 3 fases ontogenéticas (Atmosférica, Tanque-1 e 

Tanque-2) e das fases Tanque-1 e 2 foram separados grupos de folhas representando 3 

estágios de desenvolvimento (F1 – as 7 mais internas da roseta, F2- as 7 folhas 

seguintes da roseta e F3 – as 7 folhas localizadas mais na base da roseta). As plantas 

foram submetidas a 7 dias de déficit hídrico por meio da suspensão de rega. Outra 

coleta de material vegetal foi realizada com plantas Tanque-2 separando-se as folhas 

em grupos representando os mesmos 3 estágios de desenvolvimento utilizados no 

experimental anterior e dividindo-as  em porções basal e apical. Medidas 

morfométricas foram feitas para caracterizar cada fase ontogenética. O teor de água 

dos tecidos das folhas foi determinado e o CAM foi detectado através do ensaio 

enzimático da PEPC, da MDH e da quantificação dos ácidos orgânicos (ácido cítrico e 

málico). As plantas Tanque-2 apresentaram mais que o dobro da capacidade de 

estocagem de água comparativamente às plantas Tanque-1. As plantas atmosféricas 

sofreram as maiores perdas de água em sua folhas (aproximadamente 50%); já as 



plantas com tanque tiveram decréscimos mais discretos no teor hídrico (em torno de 

15%). Plantas de todas as fases ontogenéticas acumularam significativamente ácido 

málico durante a noite, evidenciando que, independente da ontogenia, as plantas 

foram competentes para expressar o CAM. De maneira semelhante, tanto as folhas 

mais jovens quanto as mais maduras exibiram acúmulos significativos de ácido málico, 

indicando que elas foram capazes de expressar o CAM nos 3 estágios de 

desenvolvimento escolhidos para este estudo. Portanto, no conjunto dos 

experimentais realizados, sugere-se que o fator mais importante para a expressão do 

CAM em plantas de G. monostachia seja o teor de água dos tecidos foliares e não a 

ontogenia. Plantas atmosféricas apresentaram a maior perda de água 

(aproximadamente 50%) concomitantemente à expressão do CAM. Já as regiões 

apicais dos grupos de folhas F1 das plantas Tanque-2 exibiram um decréscimo de 7% 

com acúmulo noturno de ácido málico e os grupos F2 e F3 perderam 12% da água de 

seus tecidos, resultando na inibição do CAM. Há indícios que o transporte de água nas 

plantas com tanque sob estresse hídrico ocorra das folhas mais maduras para as folhas 

mais jovens. Aparentemente, plantas jovens atmosféricas de G. monostachia possuem 

a capacidade de manter seu metabolismo mais ativo mesmo em condições que 

resultem em uma baixa quantidade de água nos tecidos foliares, indicando um certo 

grau de tolerância à seca. Ao contrário, nas plantas com tanque, essa capacidade 

parece não ser tão acentuada, sugerindo que esta fase esteja mais relacionada com 

estratégias de evitação à seca.  

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

 Guzmania monostachia is a species of heteroblastic bromeliad, in other words, 

whereas in the juvenile phase, it assumes the atmospheric form, in the adult, it 

acquires a structure called a tank, by which water and nutrients can be stored in 

moments of sporadic drought. It is also recognized through being C3-CAM facultative, 

thus inducible to CAM through environmental stimuli, such as the lack of water. In the 

young plants of other species capable of CAM expression, there are reports of 

preferential C3 photosynthesis expression in young tissues, leading to CAM expression 

on reaching maturity. In the Laboratory of Plant Development Physiology, studies were 

made of CAM induction in adult plants of the species G. monostachia during the lack of 

water at times of drought. It was noted that this bromeliad possessed leaves with 

distinct functional regions: whereas the basal portion was responsible for the 

absorption of both water and nutrients, the apical was mainly responsible for 

photosynthesis. Nonetheless, there was no available information on how ontogeny 

and morphological changes could influence competence for CAM expression 

throughout the whole leaf, as well as in the different parts. In order to characterize 

CAM in this species throughout ontogeny, selection was concentrated on plants in the 

three ontogenetic phases (Atmospheric, Tank-1 and Tank-2), as well as in the Tank-1 

and Tank-2 phases by separating groups of leaves representing the three stages of 

development in the rosette, viz., Stage1 – the seven inner-most leaves, Stage2 – the 

next seven, and Stage3 – the seven located more at the base. By suspending irrigation, 

all the plants were submitted to 7 days without water, whereupon further material 

was collected from Tank-2 plants. The leaves thus obtained were first divided into 

groups representing the same three developmental phases as used in the preceding 

experiment, and then separated into basal and apical portions. Morphometric 

measurement was applied to the characterization of each ontogenetic phase. Tissue 

water content in the leaves was defined, and CAM detected through PEPC enzymatic 

assaying, MDH, and organic acid (citric and malic) quantification. Tank-2 plants 

presented more than double the capacity to store water, when compared to Tank-1 

plants. Whereas atmospheric plants underwent the greatest leaf-water loss (around 

50%), the loss was less in those with tanks (around 15%). Significant nocturnal malic 



acid accumulation in plants in all the ontogenetic phases, placed in evidence plant 

competency for CAM expression, independent of the stage of development. Likewise, 

significant malic acid accumulation in both young leaves and more mature ones 

indicated their capacity for CAM expression in the three stages of development chosen 

for the present study. Thus, in the experiments carried out, it can be presumed that 

the most important factor for CAM expression in G. monostachia plants is leaf-tissue 

water content, and not ontogeny. Atmospheric plants presented the highest water loss 

(around 50%), which was concomitant with CAM expression. On the other hand, in the 

apical regions of Tank-2 plants, there was a drop of 7% in water content with nocturnal 

malic acid accumulation in stage-1 leaves, and a loss of 12% in tissue water in those in 

stage 2 and 3, with the consequential CAM inhibition. There is every indication that 

water-transport in tank plants undergoing water-stress occurs from more mature 

leaves to those younger. Apparently the more active metabolism in young G. 

monostachia atmospheric plants, even under conditions inducing low leaf-tissue water 

content, indicates a certain degree of drought tolerance. On the contrary, although 

this capacity in tank plants appears to be less accentuated, the tank phase is 

apparently more related to strategies for avoiding the effects of drought. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introdução 

 A família Bromeliaceae é nativa dos trópicos e subtrópicos do Novo Mundo, 

constituindo um dos clados morfologicamente mais distintos e ecologicamente 

diversos de Angiospermae. Atualmente, acredita-se que as bromélias surgiram em 

ambientes extremamente úmidos, com luminosidade relativamente alta e solos 

inférteis, onde tricomas absortivos nas epidermes dessas plantas representaram uma 

vantagem evolutiva (Pittendrigh, 1948; Crayn et al., 2004; Givinish et al., 2001). Esse 

evento deve ter ocorrido na região do Escudo das Guianas há aproximadamente 100 

milhões de anos. Posteriormente a família se dispersou para outras regiões da América 

e para a África (Givinish et al., 2011).        

 Dentre as bromélias, são descritos 58 gêneros e 3140 espécies (Givinish et al., 

2011). Recentemente, Givinish et al. (2011) utilizaram múltiplos marcadores 

moleculares e construíram uma filogenia consistente, reestruturando a família, antes 

dividida em Pitcarnoideae, Bromelioideae e Tillandsioideae, nas subfamílias 

Pitcarnoideae, Brocchnioideae, Lindmanioideae, Hechtioideae, Navioideae, 

Pitcarnoideae, Tillandsioideae, Bromelioideae e Puyoideae.  

 Os hábitos de vida das bromélias variam de plantas terrícolas até epífitas 

extremas, completamente independentes do solo como substrato (Pittendrigh, 1948; 

Crayn et al., 2004). As epífitas destacam-se por serem capazes de viver em ambientes 

onde a luminosidade e as disponibilidades de nutrientes e água são altamente 

variáveis, sendo esses os principais fatores limitantes ao desenvolvimento dessas 

plantas (Zotz & Tomas, 1999). 



 O hábito epífito é característico, sobretudo, das subfamílias Tillandsioideae e 

Bromelioideae (Pittendrigh, 1948; Crayn et al., 2004; Givinish et al., 2011). Essas 

bromélias desenvolveram adaptações anatômicas, morfológicas e fisiológicas notáveis 

que as permitiram lidar com as condições intrínsecas do epifitismo. Supõe-se que os 

tricomas absortivos sejam de vital importância para a evolução do hábito epifítico 

(Crayn et al., 2004).  Estas estruturas funcionam como uma via de único sentido para a 

entrada de água e nutrientes nela dissolvidos, conferindo às folhas uma propriedade 

de permeabilidade (Benzing & Renfrow, 1974; Benzing et al., 1978). Já nas raízes das 

bromélias epífitas são reduzidas, ou quase inexistentes, com a função majoritária de 

fixação ao hospedeiro (Pittendrigh, 1948).  

 Pittendrigh (1948) propôs uma divisão das bromélias epífitas em duas 

categorias: uma delas é a que possui tanque e a outra, sem tanque, que foi 

denominada atmosférica. No primeiro caso as bases expandidas das folhas são 

imbricadas, ricas em tricomas epidérmicos bem desenvolvidos, formando o tanque, 

isto é, uma estrutura que acumula e absorve a água proveniente da chuva, excretas de 

animais e detritos, prolongando, a disponibilidade de água e nutrientes em períodos 

secos (Pittendrigh, 1948; Zotz & Tomas, 1999; Takahashi et al., 2007). No segundo 

caso, as plantas são geralmente suculentas, de tamanho reduzido, não há formação de 

tanque e os tricomas cobrem densamente toda a planta. Esses pelos absorventes são 

responsáveis pela absorção de água e nutrientes (Pittendrigh, 1948, Benzing et al., 

1978), além de dificultarem a transpiração e, quando secos, refletem o excesso de 

luminosidade, auxiliando no combate ao estresse hídrico e luminoso, típicos de 

ambientes expostos ao sol (Benzing et al., 1978). 



 As plantas vasculares podem ser classificadas de acordo com suas respostas ao 

déficit hídrico como “evitadoras de seca” ou tolerantes a ela. As que evitam a seca 

dirigem seu metabolismo no sentido de manter o potencial hídrico (Ψw) elevado, 

diminuindo a percepção do déficit hídrico pelas células. Já as que toleram a seca 

resistem a uma grande perda d’água, acompanhada pela queda do Ψw e do conteúdo 

relativo d’água (Wood, 2005).  

 Em bromélias uma estratégia de evitar a seca é fechar rapidamente os 

estômatos quando o suprimento de água do tanque se esgota, ou quando a 

desidratação dos tecidos atinge um nível crítico (Zotz & Andrade, 1997; Zotz & Hietz, 

2001). Enquanto a tolerância à seca envolve a capacidade de resistir a altos déficits 

hídricos (Zotz & Hietz, 2001), mantendo, ainda assim, o metabolismo ativo (Zotz & 

Andrade, 1997; Graham & Andrade, 2004; Reyes-García et al., 2008a; Reyes-García et 

al., 2008b).  

 Dados da literatura apontam para a possibilidade de que as formas com tanque 

utilizem preferencialmente a estratégia de evitar a seca, enquanto as atmosféricas 

sejam tolerantes a ela (Reyes-García et al., 2008a; Reyes-García et al., 2008b; Reyes-

García et al., 2011). Reyes-García et al. (2011) realizaram um experimento, 

quantificando a presença do isótopo 18O na água de folhas de bromélias, concluindo 

que as formas com tanque possuíam uma menor proporção entre O18 e O16, o que 

segundo os autores indicaria menor taxa de transpiração e maior controle estomático 

da transpiração do que formas atmosféricas, que, por não serem dotadas de tal 

mecanismo, necessitam tolerar as flutuações no teor relativo de água (Martin, 1994).  



 Outra adaptação presente na família Bromeliaceae é o metabolismo ácido das 

crassuláceas (CAM) (Crayn et al., 2004). O CAM é uma adaptação fotossintética que 

surgiu, independentemente, várias vezes na evolução das plantas vasculares, 

possivelmente por meio da reorganização de vias metabólicas já existentes em plantas 

C3 (West-Eberhard et al., 2011). Assim como a fotossíntese C4, o CAM é considerado 

um mecanismo de concentração de gás carbônico (CO2) em torno do sítio ativo da 

enzima ribulose bifosfato carboxilase/oxigenase (Rubisco) presente nas plantas 

vasculares (Keeley & Rundel, 2003). Devido ao comportamento estomático, que será 

descrito adiante, as plantas CAM são dotadas de uma melhor eficiência no uso da água 

em comparação com as plantas de fotossínteses C3 e C4, permitindo-as colonizar com 

sucesso ambientes xeromórficos e epífitos, onde há a maior riqueza de espécies CAM 

(Lüttge, 2004; Lüttge, 2011). 

 Osmond (1978) realizou um importante trabalho ao descrever o ciclo diário do 

CAM, dividindo-o em 4 fases. A fase I é caracterizada pela abertura noturna dos 

estômatos, quando a umidade relativa do ar é alta, a evapotranspiração é baixa e o 

CO2 atmosférico e respiratório é convertido a HCO3
- pela enzima anidrase carbônica. O 

bicarbonato é fixado pela enzima fosfoenolpiruvato carboxilase (PEPC) em 

oxaloacetato e o substrato de 3 carbonos, fosfoenolpiruvato (PEP), é formado pela 

quebra glicolítica do amido ou de açúcares solúveis. A enzima malato desidrogenase 

(MDH) converte oxaloacetato no produto final da carboxilação, o malato, que é 

armazenado nos vacúolos.  

 A mudança para a fase II ocorre durante a transição noite/dia, quando há 

simultaneamente a assimilação de CO2 mediada pela Rubisco e pela PEPC, que devido 



a sua desfosforilação e ao aumento da concentração citosólica de malato, sofre um 

decréscimo progressivo de sua atividade. Posteriormente, na fase III, os estômatos se 

fecham e o malato é descarboxilado no citosol fornecendo CO2 em altas concentrações 

para a Rubisco. A perda d’água é reduzida devido ao fechamento estomático. Por fim, 

a fase IV é marcada pela exaustão das reservas de malato e reabertura dos estômatos 

que proporciona a entrada de CO2 e sua assimilação pela Rubisco (Osmond, 1978; 

Borland et al., 2011). 

 Embora o trabalho de Osmond (1978) tenha sido fundamental para a 

compreensão do CAM, o padrão de trocas gasosas em cada fase descrito por ele é uma 

classificação artificial que apresenta ampla margem de variação, a qual pode ser 

alterada dependendo do estímulo ambiental a que a planta for submetida, alternando 

de um ganho de carbono nulo ao longo do ciclo diário, até 24 horas contínuas de 

assimilação de CO2 (Dodd et al., 2002; Cushman & Borland, 2002; Borland et al., 2011). 

Por esse motivo, diferentes padrões de comportamento estomático e trocas gasosas 

associados ao acúmulo noturno de ácidos orgânicos foram descritos como explicado a 

seguir.   

 O CAM constitutivo ou obrigatório é expresso nos tecidos fotossintéticos 

dependendo única e exclusivamente da maturidade, enquanto o C3-CAM facultativo, 

também conhecido como CAM induzível ou opcional, ocorre em plantas que 

manifestam o CAM em respostas a estímulos ambientais (Silvera et al., 2010).  Essa 

capacidade de indução 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 apresentou, em média, uma assimilação 



noturna menor do que 30% da aquisição de carbono total da planta (Herrera et al., 

2009).  

 O CAM cycling, apresenta um padrão de trocas gasosas semelhante ao da 

fotossíntese C3, assimilando carbono durante o dia pela Rubisco. Entretanto, durante a 

noite o CO2 proveniente da respiração é refixado através da PEPC, resultando em 

flutuações na acidez nos tecidos fotossintéticos no ciclo dia/noite. Este padrão é 

considerado uma forma basal do CAM.  Já o CAM idling é característico de condições 

de estresse hídrico severo, quando ocorrem pequenas flutuações na acidez dos tecidos 

fotossintéticos no ciclo dia/noite e todo o malato produzido é proveniente da 

reciclagem do CO2 respiratório. Por fim, o CAM latente se caracteriza pela manutenção 

de altos níveis de acidez durante todo o ciclo. Tanto o CAM cycling, quanto o CAM 

latente podem ser considerados passos evolutivos intermediários entre a fotossíntese 

C3 e o CAM (Silvera et al., 2010). 

 Além da plasticidade fisiológica, diversos trabalhos têm indicado que a 

ontogenia possui papel importante no controle da expressão do CAM. Plantas em fase 

juvenil realizam a fotossíntese majoritariamente via Rubisco e, à medida que essas 

plantas se tornam maduras, a contribuição da PEPC para a fixação de carbono 

aumenta.  Winter et al. (2008) demonstraram que plantas jovens de Clusia (Clusiaceae) 

assimilam CO2 durante o dia e, no decorrer do desenvolvimento, a fixação noturna do 

carbono adquire maior importância, podendo ainda ser estimulada por déficits 

hídricos. Eles também verificaram que plantas derivadas de propagação vegetativa de 

espécies de Kalanchöe (Crassulaceae) e de Opuntia (Cactaceae) apresentavam 

comportamento semelhante. Em um trabalho mais recente, sementes de Opuntia 



elatior foram germinadas e o fenômeno foi observado novamente, desta vez nas 

plântulas da espécie (Winter et al., 2011). Em contrapartida, mesmo que a fotossíntese 

C3 seja predominante em plantas jovens, flutuações noturnas de acidez típicas do CAM 

já foram observadas em cladódios imaturos de outras espécies de cactos (Hernández-

Gonzales & Villarreal, 2007). 

 Alguns trabalhos, também investigaram a influência do desenvolvimento das 

folhas na aquisição de competência para a expressão do CAM. Jones (1975) observou 

que folhas maduras da espécie CAM-constitutiva Kalanchöe fedtschenkoi 

(Crassulaceae) demonstravam grandes aumentos noturnos na acidez titulável, 

consequência do acúmulo noturno do ácido málico, concomitante ao ganho de 

carbono, enquanto folhas jovens apresentavam aumentos noturnos de acidez mais 

discretos sem ganho de carbono. Holthe et al. (1983) verificaram que folhas da epífita 

Peperomia scandens (Piperaceae) expressam o CAM cycling quando ainda estão em 

fase de expansão e, posteriormente, adquirem a capacidade de abrir os estômatos à 

noite para assimilar o CO2 atmosférico, indicando a expressão de um CAM constitutivo, 

de maior intensidade. Outros pesquisadores ainda observaram para outras espécies 

que, além da dependência do estágio de desenvolvimento dos órgãos 

fotossintetizantes, o CAM diminui sua intensidade em folhas prestes a iniciar o 

processo da senescência (Guralnick et al., 1984; Guo & Lee, 2006; Klavsen & Madsen, 

2008). Todavia, nenhum desses autores submeteu as plantas a uma restrição hídrica. 

 Jones (1975) sugeriu que tecidos maduros teriam vacúolos maiores que 

possibilitariam armazenar uma maior quantidade do ácido málico produzido durante a 

noite. De fato, células do parênquima clorofiliano de plantas CAM costumam ser 



volumosas e ter grandes vacúolos (Sage & Nelson 2008; Borland et al., 2011). Dados 

bioquímicos também evidenciam a mudança ontogenética da fotossíntese C3 para o 

CAM. Em Mesembryanthemum crystallinum (Aizoaceae), por exemplo, Fiβlthaler et al. 

(1994) observaram que a enzima piruvato ortofosfato dicinase (PPDK), responsável 

pela fosforilação do piruvato resultante da descarboxilação do malato, tem sua 

quantidade de transcritos e atividade aumentadas durante a transição ontogenética de 

C3 para CAM. Outra enzima que parece ter um papel chave na regulação idade-

dependente do CAM seria a fosfoenolpiruvato carboxilase cinase (PEPC cinase), a 

enzima que fosforila a PEPC ativando-a. Hartwell (1999) quantificou os transcritos 

dessa enzima em Kalanchöe fedtschenkoi e constatou que durante a noite os níveis de 

RNAm da proteína aumentavam à medida que a folha se tornava mais desenvolvida, 

acompanhando um incremento do acúmulo de ácido málico nos tecidos.  

 A subfamília Tillandsioideae, assim como a família Bromeliaceae, 

provavelmente teve origem a partir de espécies ancestrais que realizavam a 

fotossíntese C3. O CAM surgiu posteriormente e é possível que esteja relacionado à 

evolução de espécies mais xéricas, como, por exemplo, as que apresentam a forma 

atmosférica (Crayn et al., 2004, Givinish et al., 2011). Neste clado, a espécie Guzmania 

monostachia (L.) Rusby ex Mez var monostachia é uma bromélia epífita com tanque e 

depende de seus tricomas para absorver água e nutrientes (Pittendright, 1948; Benzing 

& Renfrow, 1974; Zotz & Hietz, 2001; Freschi et al., 2010). Encontrada desde a América 

Central até o nordeste do Brasil (Pittendrigh, 1948; Martinelli et al., 2008), essa 

espécie é considerada uma bromélia C3-CAM facultativa (Martin, 1994; Maxwell, 

2002). 



 A bromélia Guzmania monostachia geralmente encontra-se em copas de 

árvores bem iluminadas ocupando ambientes úmidos. Porém, ela pode ocorrer tanto 

em ambientes sombreados quanto totalmente expostos à luz, o que reflete sua alta 

adaptabilidade ao ambiente epífito (Pittendrigh, 1948; Maxwell et al., 1992; 1994; 

1995; 1999; Maxwell, 2002). Maxwell et al. (1992; 1994; 1995; 1999) realizaram uma 

série de trabalhos nos quais verificaram que a G. monostachia apresentava respostas 

fisiológicas de fotoproteção quando expostas a altas luminosidades, como a 1) 

fotoinibição, inferida através de parâmetros de fluorescência de clorofila, 2) o 

aumento da quantidade total de xantofilas e da produção de zeaxantina, pigmentos 

importantes para a dissipação do excesso de energia luminosa através do calor e 3) a 

indução ao CAM. Maxwell (2002) ainda observou que o CAM em G. monostachia 

mantinha uma alta taxa de transporte de elétrons através da descarboxilação do 

malato durante o período do meio-dia o que poderia ser importante como uma 

adaptação à exposição à luz no nicho epífito, representando uma vantagem seletiva. 

 No Laboratório de Fisiologia do Desenvolvimento Vegetal do IB-USP tem sido 

observado que plantas adultas em fase vegetativa de G. monostachia podem 

apresentar um aumento no CAM sob déficit hídrico (Freschi et al., 2010; Mioto, 2012 e 

Pereira, 2012). Freschi et al. (2010) suspenderam a rega de um grupo de plantas da 

espécie e analisaram 3 porções das folhas da bromélia: a apical, a mediana e a basal. 

Esta última possuía as maiores densidades de tricomas e espessura do hidrênquima, 

baixas densidades estomáticas, sofria maior perda d'água, apresentava menor teor de 

clorofila e incapacidade de indução ao CAM, indicando, talvez, a função absortiva de 

água e nutrientes por essa região. Já a porção apical, apresentava menores densidades 

de tricomas, maiores densidades estomáticas e de teores de clorofila, maiores 



atividades das enzimas PEPC e MDH, bem como maior acúmulo noturno de acidez, 

sugerindo que o ápice estava funcionalmente mais voltado a realizar a fotossíntese e 

teria maior competência para a expressão do CAM (Freschi et al., 2010).  

 Os pesquisadores ainda observaram que durante a aumento da expressão do 

CAM ocorreu a redução do teor de água na região basal da folha, acompanhada pela 

manutenção do mesmo parâmetro na região apical, resultado que sugeriu que, 

durante o déficit hídrico, houve transporte de água da porção basal para a apical da 

lâmina foliar (Freschi et al., 2010), observações semelhantes foram feitas em trabalhos 

posteriores por Mioto & Mercier (2013) e Pereira et al. (2013). 

 Mioto & Mercier (2013) utilizaram folhas destacadas de G. monostachia para 

investigar o papel do fitormônio ácido abscísico (ABA) e do óxido nítrico (NO) na os 

aumentos na expressão da fotossíntese CAM nas mesmas porções das folhas 

estudadas por Freschi et al. (2010). Para isso, foram selecionados dois grupos de 

folhas: um bem suprido por água, cujas bases foliares foram imersas em água e outro 

em déficit hídrico, cujas bases foliares foram imersas em uma solução aquosa 30% de 

polietilenoglicol (PEG) durante 7 dias e quantificaram-se as atividades de enzimas 

chave do CAM e do ABA e NO. Nas regiões apicais das folhas em PEG houve acréscimos 

na atividade da PEPC e no acúmulo noturno de acidez acompanhados pela produção 

de NO. As porções medianas e basais das folhas não apresentaram indução 

significativa do CAM, ao passo que, ao longo de toda a lâmina foliar, houve um 

aumento nos teores de ABA.  Esses resultados sugeriram que o ABA estava mais 

intimamente relacionado à sinalização da perda d’água na folha inteira, enquanto o 



NO estaria participando da sinalização do CAM nas regiões apicais foliares do órgão 

(Mioto & Mercier, 2013). 

 Pereira et al. (2013) basearam-se no experimento com folhas destacadas de G. 

monostachia realizado por Mioto & Mercier (2013) e acompanharam a indução ao 

CAM e a atividade da redutase do nitrato (NR) em diferentes porções da lâmina foliar 

em ciclos diários. Com essa pesquisa pôde-se confirmar que a atividade da PEPC, bem 

como os aumentos noturnos de íons H+ e malato foram maiores na porção apical das 

folhas, como relatado por Freschi et al. (2010) e Mioto & Mercier (2013), enquanto 

que a atividade da NR era maior na porção basal. Tanto a NR quanto a PEPC exibiram 

picos de atividade durante a noite. Ainda, os autores ressaltaram que não houve uma 

relação clara entre o ponto máximo de atividade da NR e a disponibilidade de 

esqueleto de carbono gerados pelo CAM, pois uma alta noturna da atividade da 

enzima também ocorreu em folhas controle, que estavam expressando a fotossíntese 

C3. 

 Esses experimentos realizados no Laboratório de Fisiologia do Desenvolvimento 

Vegetal nos deram uma boa base para a compreensão do aumento da expressão do 

CAM por déficit hídrico na da espécie G. monostachia. Porém, ainda não possuímos 

conhecimento sobre o papel da ontogenia na expressão e modulação do CAM nesta 

espécie C3-CAM facultativa.  

 A G. monostachia, assim como outras espécies da subfamília Tillandsioideae, 

demonstra o fenômeno da heteroblastia durante o desenvolvimento, o qual consiste 

em uma mudança brusca na morfologia da planta durante a ontogenia, nesse caso, 

exibindo a forma atmosférica no início da vida e posteriormente desenvolvendo a 



forma com tanque (Zotz, 2011). Acredita-se que concomitantemente às alterações na 

forma, a estratégia fisiológica dessas bromélias passe de uma estratégia de tolerante à 

seca, na fase juvenil, à de “evitadora” dessa condição na fase adulta (Zotz & Thomas, 

1999). 

 Poucos trabalhos foram realizados até o momento visando investigar a 

influência da ontogenia no CAM em espécies de bromélias heteroblásticas. Adams III & 

Martin (1986) suspenderam a rega de formas atmosféricas ou com tanque da espécie 

Tillandsia deppeana e não encontraram evidências de que ambas apresentassem 

competência de expressar o CAM. Ainda, esses autores constataram que as formas 

atmosféricas eram mais tolerantes à seca, exibindo reduzidas taxas de condutância 

foliar e transpiração, mantendo os estômatos abertos e a assimilação de CO2 por um 

tempo prolongado de déficit hídrico. Já as plantas com tanque, possuíam maiores 

taxas de condutância foliar, transpiração e a assimilação de CO2 decresciam de 

maneira acentuada quando seus reservatórios de água eram exauridos. Reinert & 

Meireles (1993) investigaram as estratégias de aquisição de água nas formas 

atmosféricas e com tanque da bromélia Vriesea geniculata. Seus resultados de trocas 

gasosas e flutuação noturna de acidez indicaram que a espécie realiza a fotossíntese C3 

em ambas as formas. Outro estudo que utilizou a espécie Vriesea sanguinolenta Cogn. 

& Marchal (syn. Werauhia sanguinolenta) demonstrou que a razão  δ13C, 

independente da forma, era típica de plantas C3 (Zotz et al., 2004).  

 Contudo, sabe-se que espécies que apresentam a forma atmosférica na fase 

adulta são, na grande maioria, plantas CAM (Martin, 1994). Reyes-García (2008a) 

compararam as espécies com tanque Tillandsia makoiana e Tillandsia rothii às 



bromélias adultas atmosféricas Tillandsia eistetteri, Tillandsia ionantha, Tillandsia 

pseudobaileui, Tillandsia schiedeana e verificaram que as formas com tanque 

apresentaram uma fotossíntese CAM mais fraca nos períodos secos, enquanto as 

formas atmosféricas aumentaram a expressão do CAM. 

 Recentemente Beltrán et al. (2013) publicaram um trabalho em que realizaram 

medidas de acúmulo noturno de acidez, trocas gasosas e razão isotópica 13C/12C em 

três espécies de bromélias: Werauhia sanguinolenta, Guzmania monostachia e 

Guzmania ligulata. Esses autores concluíram que as formas atmosféricas de todas as 

espécies foram capazes de expressar um CAM de baixa intensidade. 

 Devido à escassez de pesquisas sobre a relação entre a ontogenia e o CAM em 

bromélias heteroblásticas, somada ao fato de que a espécie Guzmania monostachia é 

capaz de exibir a fotossíntese CAM induzível, decidimos estudar a indução ao CAM 

nesta espécie de bromélia, analisando a parte bioquímica do CAM (atividade das 

enzimas MDH e PEPC e acúmulo noturno de ácidos orgânicos) em diferentes fases 

ontogenéticas da planta inteira e em estágios diferentes de desenvolvimento das 

folhas.  

 

 

 

 

 

 

 



Conclusões 

 O presente trabalho é o primeiro estudo sobre a indução ao CAM no decorrer 

da ontogenia da espécie de bromélia epífita C3-CAM facultativa Guzmania 

monostachia realizado no Laboratório de Fisiologia do Desenvolvimento Vegetal do IB-

USP. Por isso, esse esforço foi importante para nos dar a dimensão da dificuldade e dos 

cuidados necessários de se trabalhar com a temática proposta, além de nos fornecer 

subsídio teórico necessário para a investigação da fisiologia da espécie. 

 Considerando-se a ontogenia da planta, os resultados obtidos no decorrer 

desta investigação mostraram que a G. monostachia não apresentou diferenças 

marcantes quanto à expressão do CAM em suas diferentes fases ontogenéticas. Todas 

as fases estudadas (Atmosférica, Tanque-1 e Tanque-2) foram competentes para a 

expressão do CAM. 

 De modo semelhante, os grupos de folhas de G. monostachia investigados 

nesse estudo (F1, F2 e F3) não indicaram diferenças na competência para a expressão 

do CAM em seus diferentes estágios de desenvolvimento, pois todas as folhas foram 

capazes de expressar o CAM. 

 O fator mais importante, no conjunto dos experimentais realizados, para 

induzir o CAM em plantas de G. monostachia parece ter sido teor de água dos tecidos 

foliares. Há indícios de que a água seja transportada das folhas mais maduras para as 

folhas mais jovens de G. monostachia e de que o transporte de água da porção basal 

para a apical das folhas seja de grande importância para a expressão do CAM.  



  Aparentemente, plantas jovens atmosféricas de G. monostachia 

possuem a capacidade de manter seu metabolismo mais ativo mesmo em condições 

que resultem em uma baixa quantidade de água dentro dos tecidos das folhas. Já nas 

plantas adultas com tanque, essa capacidade não parece ser tão acentuada. 
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