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RESUMO 

 

 

A folha é o principal órgão de absorção e assimilação de nutrientes dos membros epífitos com tanque 

da família Bromeliaceae. Pouco se conhece sobre a nutrição dessas bromélias, entretanto algumas evidências 

(TAKAHASHI, 2007) indicaram a possibilidade de haver uma absorção preferencial do nitrogênio na porção 

basal e a assimilação desse nutriente na porção apical foliar.  

Para se compreender melhor os mecanismos de assimilação do nitrogênio utilizados pelas bromélias 

epífitas com tanque, foi proposto neste trabalho dois principais objetivos: 1) verificar possíveis diferenças 

quanto à capacidade de assimilação do nitrogênio em diferentes porções foliares de uma bromélia epífita 

com tanque; 2) constatar possível preferência em assimilar fonte nitrogenada orgânica ou inorgânica, quando 

ambas estão disponíveis no interior do tanque.  

A estratégia utilizada para o primeiro objetivo foi cultivar bromélias da espécie Vriesea gigantea, 

cultivadas em casa de vegetação e registrar em suas folhas as variações temporais das atividades enzimáticas 

da urease, redutase do nitrato (NR), sintetase da glutamina (GS), desidrogenase do glutamato dependente de 

NADH (GDH-NADH) e arginase após o fornecimento, no interior do tanque das bromélias, de uma solução 

nutritiva contendo NO3
-/NH4

+ (3:2) ou uréia (5mM de N total), como fontes de nitrogênio. Foram analisadas 

as atividades enzimáticas nas porções apical e basal foliar de Vriesea gigantea nos seguintes tempos: 0, 1, 3, 

6, 9, 12, 24, 48, 51, 54, 57, 60 e 73 horas após a rega. Além disso, também foram quantificadas as 

concentrações do amônio e da uréia endógenos presentes nos tecidos foliares de ambas as porções. Os 

resultados mostraram que, independente do tratamento, as atividades de GS, GDH e arginase foram mais 

altas na porção apical em todos os tempos de coleta. Já as atividades da NR e urease, foram crescentes e mais 

intensas na porção basal, da mesma forma como foi visto para as concentrações endógenas de amônio 

durante as primeiras 24 horas. As maiores concentrações de uréia endógenas também foram registradas 

principalmente na porção basal foliar. Esses resultados permitem inferir que a região apical pode estar 

envolvida, preferencialmente, com a assimilação do nitrogênio, enquanto que a basal, com a sua absorção, 

redução do nitrato e hidrólise da uréia. Além disso, sugere-se também que ocorra o transporte de amônio da 

base para a região de sua assimilação em aminoácidos (ápice) através do xilema e apoplasto. 



Em relação ao segundo objetivo, a estratégia utilizada foi fornecer à bromélia Vriesea gigantea com 

uma solução nutritiva que continha 5mM de nitrogênio total, disponível na forma inorgânica + orgânica 

(NH4
+/NO3

- + uréia nas proporções 1:1 ou 1:3, respectivamente). Como controle foram empregados os 

seguintes tratamentos: ausência de nitrogênio e presença de somente fontes inorgânicas (5mM de nitrogênio 

total). As porções apical e basal das folhas foram coletadas 9 horas após o fornecimento das soluções 

nutritivas e, posteriormente, utilizadas nas análises enzimáticas referentes às atividades da urease, NR, GS, e 

GDH-NADH. Além disso, foram quantificados em ambas as porções os teores endógenos de amônio, uréia, 

amido, açúcares totais e clorofila total. Também foram determinados as densidades de tricomas e estômatos 

nas duas regiões foliares. Verificou-se que as maiores atividades da GS (porção apical) e GDH (porção 

basal) foram registradas nos dois tratamentos com uréia (1:1 e 1:3) quando comparadas com as dos dois 

controles. As maiores concentrações de amônio endógeno na porção basal também foram detectadas nos 

mesmos tratamentos com uréia (1:1 e 1:3). Já a atividade da NR apresentou os maiores valores nos 

tratamentos de proporção 1:1 e no controle 2 (com somente fontes inorgânicas) na porção basal foliar. De 

modo interessante, a GS não mostrou o mesmo desempenho nos dois tratamentos (1:1 e controle 2), sendo 

que, no tratamento de proporção 1:1, a atividade foi o dobro daquela registrada no controle 2. Todos esses 

resultados analisados em conjunto permitem inferir que a bromélia Vriesea gigantea pode ter preferência por 

assimilar o nitrogênio proveniente da uréia quando essa fonte se encontra disponível no interior do tanque, 

mesmo quando também há a presença de formas inorgânicas (nitrato e amônio). 



ABSTRACT 

 

 

The leaf is considered the most important vegetative organ of tank epiphytic bromeliads due to its 

ability to absorb and assimilate nutrients. Little is known about the nutrition of these bromeliads, but there 

are evidences that the basal region of the leaf may be preferentially involved with the absorption of nutrients, 

whereas the apical region may be involved with its assimilation (TAKAHASHI, 2007).  

In order to better understand the mechanisms utilized by these tank epiphytic bromeliads to optimize 

the nitrogen acquisition and assimilation, it was proposed in this study two main objectives: 1) verify the 

existence of a differential capacity to assimilate nitrogen in different leaf portions of a tank epiphytic 

bromeliad; 2) analyze the nitrogen assimilation preference between inorganic and organic nitrogen sources 

when both are available in the tank water. 

The experiments of the first objective were conducted using Vriesea gigantea plants, a typical specie 

of tank epiphytic bromeliad, cultivated in greenhouse. Nutrient solution containing NO3
-/NH4

+ (3:2) or urea 

as nitrogen source (5mM of total N) was supplied into the tank of these plants and the activities of urease, 

nitrate reductase (NR), glutamine synthetase (GS), NADH-dependent glutamate dehydrogenase (GDH-

NADH) and arginase were quantified in apical and basal leaf portions after 0, 1, 3, 6, 9, 12, 24, 48, 51, 54, 

57, 60 and 73 hours. The ammonium and urea present in the tissues were also analyzed. Independent of the 

nitrogen source utilized, GS, GDH and arginase activities were higher in the apical portions of leaves in all 

the period analyzed. On the other hand, the opposite was observed in relation to NR and urease activities. 

The highest activities were detected in the basal portion of leaves at all harvest times, with increasing values 

during the first 24 hours of experiment. Interestingly, this same pattern was also observed in relation to the 

endogenous ammonium and urea: the highest contents were detected in the basal portion of leaves, with a 

gradual increase of ammonium in the first 24 hours of analysis. These results suggest that the basal portion of 

leaves was preferentially involved in nitrogen uptake, nitrate reduction and urea hydrolysis, while the apical 

portion was the main responsible for nitrogen assimilation. Moreover, it was possible to infer that the 

ammonium may be transported from the base (uptake region) to the apex of the leaves (the main nitrogen 

assimilation region) through the xylem and apoplast. 



In order to analyze the nitrogen assimilation preference of Vriesea gigantea, a nutrient solution 

containing 5mM of nitrogen containing a mixture of inorganic and organic sources (NH4
+/NO3

- + urea in the 

proportion 1:1 or 1:3, respectively) were supplied into the tank of the bromeliads. As a control, a nutrient 

solution containing no nitrogen source (control 1) or 5mM of inorganic nitrogen sources (control 2) were 

used. The basal and apical leaf tissues were collected after 9 hours and the activities of urease, NR, GS and 

GDH-NADH were analyzed. Endogenous ammonium, urea, starch, total soluble carbohydrates and total 

chlorophyll were also quantified. Furthermore, the density of trichomes and stomata were also analyzed on 

the abaxial leaf surface of both regions. The highest activities of GS (apex) and GDH (base), as well as the 

endogenous ammonium content (base), were registered in both treatments with urea (1:1 and 1:3) in 

comparison with both controls. A different pattern was obtained analyzing NR: the highest activities were 

observed in plants that received nutrient solutions containing only inorganic nitrogen (control 2) or a mixture 

of inorganic and organic nitrogen in the proportion 1:1. Moreover, an interesting behavior was observed in 

relation to the GS activity: it was detected the double activity of this enzyme when Vriesea gigantea was in 

contact with a mixture of inorganic and organic nitrogen (1:1) in comparison to the plants in the presence of 

only inorganic nitrogen sources. All results suggest that Vriesea gigantea may have preference to assimilate 

organic nitrogen source (urea), when the inorganic nitrogen sources (ammonium and nitrate) are also 

available in the tank water. 



I. INTRODUÇÃO 

 

 

I.1-  Nutrição de bromélias epífitas com tanque 
 
 A família Bromeliaceae distribui-se ao longo de toda zona tropical e subtropical das Américas, sendo 

a América do Sul considerada como o centro de grande diversidade (LEME, 1993). O sucesso dessa ampla 

distribuição geográfica pode ser explicado pelo desenvolvimento de especializações morfológicas e 

fisiológicas que permitiram a sobrevivência e a adaptação dessas espécies a diferentes condições ambientais 

(PADILHA, 1973). A diferença na disponibilidade de nutrientes em cada ecossistema é um fator ambiental 

que pode estar relacionado à existência das características adaptativas que melhoram a eficiência da 

aquisição de nutrientes das bromélias de acordo com seu hábito de vida (BENZING & RENFROW, 1974). 

 As bromélias de hábito terrestre absorvem os nutrientes do solo através das raízes bem 

desenvolvidas (BENZING & RENFROW, 1974). Diferentemente dessas, as bromélias de hábito epífito 

apresentam um sistema radicular bastante reduzido, cuja principal função é a sua fixação na planta 

hospedeira. Dessa forma, a função de absorção de água e nutrientes passou a ser executada quase totalmente 

por um outro órgão: as folhas cobertas por tricomas absorventes (BENZING, 1990). Muitas bromélias 

epífitas possuem suas folhas dispostas em torno do seu eixo caulinar com uma sobreposição parcial entre 

elas, formando o que se denominou de tanque ou cisterna (LEME, 1993).  

 O tanque é uma estrutura importante na obtenção de nutrientes pelas bromélias epífitas, pois a 

disposição das folhas permitiu com que os nutrientes, como minerais, íons e até mesmo aminoácidos 

pudessem ser acumulados e posteriormente ser absorvidos pelos tricomas foliares (BENZING, 1990). Muitos 

trabalhos tentam compreender como ocorre a assimilação desses nutrientes pelos tricomas por meio de 

estudos anatômicos (KRAUSS, 1949; BENZING & BURT, 1970; BENZING et al., 1976; SAKAI & 

SANDFORD, 1980; BENZING, 1990). A anatomia pode ser uma ótima ferramenta para aprofundar os 

conhecimentos da fisiologia da nutrição das bromélias (MAXIMOV, 1930). 

Os fatores atmosféricos como o vento, a neblina e a chuva transportam minerais sólidos até as 

cisternas, contribuindo para a riqueza nutricional do tanque (LEME, 1993). A planta hospedeira também tem 

um importante papel no fornecimento de nutrientes para as bromélias, além de ser um substrato para sua 

fixação. Durante os momentos de chuva, os íons e aminoácidos presentes nos troncos e folhas da planta 



hospedeira são levados pela água da chuva até o interior das cisternas, onde são acumulados (BENZING, 

1973). Os detritos vegetais depositados no tanque, como material foliar e camadas superficiais de troncos e 

galhos do hospedeiro, formam um tipo de solo orgânico (húmus) que também tem grande valor nutricional 

para as bromélias (BENZING, 1973; LEME, 1993).  

Há outras formas de obtenção de nutrientes pelas bromélias epífitas. Segundo Benzing (1990), 

formigas que vivem em associação com algumas bromélias depositam outros insetos, capturados por elas, no 

interior das cavidades das cisternas. Esses detritos animais e as próprias excretas das formigas enriquecem o 

tanque de nutrientes. As epífitas com tanque também têm associações com uma extensa microflora, diversos 

invertebrados e alguns vertebrados que geralmente procuram essas plantas como um local de proteção, 

alimentação e/ou reprodução (BENZING, 2000). Essas associações possibilitam um aumento na 

disponibilidade de nutrientes nitrogenados inorgânicos como amônio, secretado por cianobactérias (RAI et 

al, 1983), ou orgânicos, como a uréia, excretada pelos anfíbios viventes em bromélias com tanque 

(BENZING, 1990). 

 

I.2- A folha como órgão de absorção e assimilação 

 A folha é o principal órgão do corpo vegetativo dos membros da família Bromeliaceae (BENZING, 

2000). Nas bromélias epífitas com tanque, elas possuem tanto a função de absorção quanto de assimilação 

dos nutrientes (BENZING, 2000). A folha de uma bromélia tanque pode ser dividida em pelo menos três 

regiões principais: a porção da base da folha, a qual forma o tanque e, portanto, geralmente está em contato 

com a água e nutrientes (BENZING, 1990) e as porções mediana e do ápice que estão mais expostas à luz do 

que a base (POPP et al., 2003).  

São raros os trabalhos que mostram a existência de diferenças morfológicas, anatômicas ou 

fisiológicas entre diferentes regiões de uma mesma folha em bromélias. Sakai & Sandford (1980), ao 

estudarem os tricomas presentes nas superfícies foliares de Ananas comosus (Bromeliaceae), observaram que 

os tricomas presentes no ápice apresentavam-se não funcionais, diferentemente dos tricomas da base.  

Popp et al. (2003) verificaram que existem grandes diferenças entre as porções da base e do ápice 

foliar quando quantificaram alguns tipos de açúcares nos tecidos foliares de Ananas comosus cv. Spanish 

Red. Em geral, a porção do ápice foliar apresentou maior acumulação de açúcares nos tecidos do que a 

porção basal. Além disso, esses autores também estudaram a translocação desses carboidratos durante o 



período noturno em direção as partes jovens da planta, gemas e meristemas. Observou-se que a contribuição 

que cada parte da folha oferece às porções mais novas da planta (dreno) não foi semelhante, sendo que a taxa 

de dreno desses carboidratos foi maior na porção basal foliar do que na apical (POPP et al., 2003).  

Apesar desses poucos trabalhos mostrarem algumas diferenças anatômicas e fisiológicas entre as 

porções do ápice e da base foliar, nenhum deles propôs alguma hipótese sobre essas porções exercerem 

diferentes funções nas bromélias. 

 

I.3-  Uréia como fonte de nitrogênio 

O nitrogênio é um elemento mineral que as plantas necessitam em grande quantidade. Ele é 

importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas, pois é um constituinte essencial de muitos 

componentes celulares, incluindo aminoácidos e ácidos nucléicos. As fontes de nitrogênio estão disponíveis 

para as plantas preferencialmente na forma de nitrato, amônio ou nitrogênio atmosférico, sendo que essa 

última forma é restrita às plantas que estabelecem associações simbióticas com bactérias fixadoras de 

nitrogênio (CORDEIRO, 2004). 

Como descrito anteriormente, fontes de nitrogênio orgânico podem também ser utilizadas por alguns 

grupos de plantas pertencentes à família Bromeliaceae (MERCIER et al., 1997). As bromélias epífitas 

formadoras de tanque parecem possuir adaptações fisiológicas que as capacitam a utilizar com grande 

eficiência a uréia como fonte nitrogenada (ENDRES & MERCIER, 2001a; 2001b). NIEVOLA et al. (1997; 

2001b) mostraram que a espécie rupícula com tanque, Vriesea fosteriana, está mais adaptada a assimilar o 

nitrogênio de origem orgânica (uréia) do que a espécie terrestre sem tanque Pitcairnia flammea. 

 

I.4-  Metabolismo do nitrogênio 

I.4.1- Redutase do nitrato e urease 

O nitrogênio presente no NO3
- e na uréia pode ser assimilado em aminoácidos pelas plantas, apenas 

quando esses compostos nitrogenados são reduzidos ou hidrolizados, respectivamente, formando NH4
+.  A 

redução completa do NO3
- até NH4

+ ocorre principalmente nas folhas e raízes e é um processo que requer 8 

elétrons (SODEK, 2004). Na célula, a redução ocorre em duas etapas, cada uma envolvendo doadores de 

elétrons específicos. No primeiro passo, após ser absorvido, o NO3
- é reduzido a NO2

- pela enzima redutase 

do nitrato (NR) localizada no citossol (TAIZ & ZEIGER, 2000). A NR pode ser considerada uma enzima 



monoespecífica ou biespecífica, pois dependendo da espécie vegetal, ela pode ter o NADH e/ou NADPH 

como seus doadores de elétrons (SODEK, 2004).  

O NO2
- produzido pela redução do NO3

- é citotóxico, devendo ser rapidamente reduzido a NH4
+. A 

enzima responsável por essa segunda etapa é denominada de redutase do nitrito (NiR) que utiliza a 

ferredoxina como co-fator e está localizada no cloroplasto (tecidos clorofilados) ou plastídeos (tecidos não 

clorofilados) (HELDT, 1997). As reações catalisadas pela NR/NiR estão descritas a seguir: 

 

NO3
- + NAD(P)H + H+ + 2e-

      NR       NO2
- + NAD(P)+ + H2O 

NO2
- + 6Fdred + 8H+ + 6e-

      NiR       NH4
+ + 6Fdoxi + 2H2O 

 

Por outro lado, muitas plantas conseguem absorver a uréia rapidamente pelas folhas (WITTWER et 

al., 1963; NICOULAUD and BLOOM, 1996). Após ser absorvida, a uréia pode ser hidrolisada no citossol 

pela enzima urease, gerando dióxido de carbono e amônio (LEHNINGER, 2000). A atividade da urease já 

foi detectada em muitas plantas (HOGAN et al., 1983; WITTE & MEDINA-ESCOBAR, 2001) e em alguns 

trabalhos com arroz (MATSUMOTO et al., 1966), feijão (MATSUMOTO et al., 1968) e cevada (CHEN & 

CHING, 1988), foi demonstrado sua preferência pela uréia. A urease é uma metaloenzima contendo o níquel 

como grupo prostético e parece ser essencial para tornar o nitrogênio da uréia acessível às plantas 

(GERENDÁS et al., 1999). A seguir é descrito a reação catalisada pela urease: 

 

uréia      urease       2NH4
+ + CO2

 

 

I.4.2- Sintetase da glutamina e sintase do glutamato 

O NH4
+ pode ser incorporado em aminoácidos pela ação combinada da sintetase da glutamina (GS) e 

sintase do glutamato (GOGAT). A GS é uma importante enzima do metabolismo do nitrogênio. Ela tem 

grande afinidade pela molécula de amônio e está presente em todos os tecidos vegetais (MIFLIN & 

HABASH, 2002). Conhecem-se duas isoformas de GS nas plantas: uma presente no citossol (GS-1) e outra 

localizada nos cloroplastos ou nos plastídios (GS-2) das raízes. Ambas as formas têm a função de combinar o 



amônio com o glutamato para produzir glutamina. Essa reação necessita da hidrólise de um ATP e envolve 

um cátion divalente, como o Mg+2, Mn+2 ou Co+2 como co-fator (SODEK, 2004).  

Posteriormente, a glutamina formada tem o seu grupo amida transferido para o 2-oxoglutarato, 

produzindo duas moléculas de glutamato (LEA, 1993). A enzima responsável por essa reação é a glutamato 

sintase (GOGAT) que pode estar presente nas plantas em duas formas: uma cloroplastídica, dependente de 

ferredoxina e outra plastídica, dependente de NADH e encontrada nos tecidos não fotossintetizantes (TAIZ 

& ZEIGER, 2000). As reações catalisadas pela GS/GOGAT estão descritas a seguir, resumidamente. 

 

glutamato + NH4
+ + ATP    GS       glutamina + ADP+ + Pi 

2−oxoglutarato + glutamina + NADH + H+    GOGAT        2 glutamato + NAD+ 

ou 

2-oxoglutarato + glutamina + Fdred       GOGAT        2 glutamato + Feoxi 

 

As enzimas GS-2 e Fd-GOGAT trabalham em conjunto no cloroplasto. Elas são as duas isoformas 

mais importantes nos tecidos verdes das plantas, pois apesar da atividade da GS ser também encontrada fora 

do cloroplasto (GS-1), ela é relativamente baixa comparativamente à enzima do cloroplasto (GS-2) (SODEK, 

2004). O sistema GS-2/Fd-GOGAT é importante, pois além de realizar a re-fixação do amônio liberado pela 

fotorespiração, a Fd-GOGAT, pode contribuir substancialmente para a síntese de glutamato durante a 

assimilação primária do nitrogênio com a finalidade de suprir a demanda desse aminoácido na planta inteira 

(BECKER et al.,2000). 

A compreensão da regulação da GS e GOGAT é bastante complexa. Dependendo do tecido, da célula ou 

do compartimento celular em que essas enzimas se localizam ou do estágio de desenvolvimento do órgão 

vegetal, as atividades dessas enzimas são diferentes. Fatores como as condições ambientais e o ciclo 

diurno também influenciam as suas atividades (MIFLIN & HABASH, 2002). Segundo STÖHR & MÄCK 

(2001), a atividade da GS citossólica nas raízes de tabaco variou no decorrer das 24 horas. Ela mostrou-se 

crescente nas primeiras horas do período luminoso. Diferentemente, a GS plastídica foi muito pouco 

afetada pelas mudanças de claro e escuro. Acredita-se que haja múltiplos controles de regulação atuando 

em nível gênico e/ou protéico que modificariam a atividade da GS (MIFLIN & HABASH, 2002). 



É importante considerar essa complexidade ao se estudar a GS e a GOGAT, pois as suas funções em 

conjunto com as de outras enzimas permitem à planta balancear o metabolismo do carbono e nitrogênio em 

diferentes órgãos e regiões celulares, nas diferentes horas do dia e sob diversas condições ambientais 

(MIFLIN & HABASH, 2002). Segundo Lawlor (2002), compreender os processos bioquímicos, moleculares 

e fisiológicos das plantas de valor econômico é a melhor forma para se conseguir elaborar novas estratégias 

que permitam aumentar a produtividade de alimentos sem a necessidade do uso excessivo de fertilizantes. 

 

I.4.3-  Desidrogenase do glutamato 

A desidrogenase do glutamato (GDH) é outra enzima que parece ter uma importante função no 

metabolismo do nitrogênio (MIFLIN & HABASH, 2002). Antes da descoberta da via de assimilação 

GS/GOGAT, acreditava-se que a GDH tinha a função única de catalisar a síntese de glutamato a partir de 

NH4
+ e 2-oxoglutarato. Entretanto, o trabalho de CAMMAERTS & JACOBS (1985) sugeriu um duplo papel 

para essa enzima. Na presença de altas concentrações de NH4
+, a GDH atuaria no sentido de assimilação do 

amônio, enquanto que a GDH-desaminante, forneceria esqueletos carbônicos quando existissem 

concentrações mais baixas do íon amoniacal. Assim, a GDH faria uma ligação entre os metabolismos de 

carbono e de nitrogênio.         

Conhecem-se duas formas de GDH: uma mitocondrial, dependente de NADH, e outra 

cloroplastídica, dependente de NADPH (SODEK, 2004). A reação reversível catalisada por essa enzima está 

esquematizada a seguir: 

 

2-oxoglutarato + NH4
+ + NADH        GDH         glutamato + H2O + NAD+ 

 

Atualmente, considera-se a hipótese de que a principal função dessa enzima esteja relacionada com o 

catabolismo do glutamato, formando 2-oxoglutarato, o qual poderá ser utilizado no ciclo de Krebs (LEA, 

1993). Stitt et al. (2002) sugerem que a GDH possa ter um papel cuja ação da enzima varia de acordo com as 

necessidades celulares com relação aos conteúdos de glutamato e esqueletos carbônicos. Entretanto, há 

muitos pesquisadores que argumentam que o papel da GDH ainda não está totalmente esclarecido (OAK, 

1995). 



 Segundo a literatura, a GDH presente nas folhas responde a diversos estímulos ambientais incluindo 

estresse hídrico, estresse de temperatura, estado nutricional, metais tóxicos ou herbicidas (OSUJI et al., 

1998). A atividade da GDH e a expressão do seu gene são diferentemente reguladas de acordo com a 

disponibilidade de esqueletos carbônicos e compostos nitrogenados no interior da célula (CAMMAERTS & 

JACOBS, 1985). Além disso, a GDH pode ser influenciada pelos fitormônios (OSUJI et al., 1998) e é 

estimulada durante a senescência (MASCLAUX et al. 2001). Entretanto, o papel da GDH nas folhas com 

relação à reassimilação do amônio liberado durante a quebra de proteínas ou na geração de esqueletos 

carbônicos via desaminação oxidativa do glutamato ainda é bastante controverso (BECKER et al.,2000) 

 

I.4.4- Arginase 

A arginase é uma enzima que ocorre amplamente na natureza. Ela é responsável por realizar a 

hidrólise da arginina, produzindo ornitina e uréia (LEHNINGER, 2000). A reação da arginase está descrita a 

seguir: 

 

arginina + H2O           arginase           uréia + ornitina

 

Essa enzima tem sido estudada extensivamente nos tecidos animais, particularmente em relação à 

excreção de nitrogênio e ao ciclo da uréia (Krebs-Henseleit) (POREMBSKA, 1973). É uma proteína 

ligeiramente ácida (pI ≈ 5.6), altamente específica por arginina, tendo localização mitocondrial 

(KOLLÖFFEL & DIJKE, 1975; TAYLOR & STEWART, 1981) e sua atividade depende da presença de 

Mn2
+ como cofator (BOUTIN, 1982).  

Diferentemente da arginase de animais e microorganismos, a arginase vegetal é pouco conhecida e 

estuda. Essa enzima tem sido associada, principalmente, com a hidrólise das reservas nitrogenadas em órgãos 

de reserva de muitas espécies vegetais (POLACCO & HOLLAND, 1993; NORDIM & NAESHOLM, 1997). 

Tem grande importância no brotamento (de tubérculos e bulbos) e/ou na germinação de sementes 

(SPLITTSTOESSES, 1969; KOLLÖFFLE & VAN DIJKE, 1975; KANG & CHO, 1990; POLACCO & 

HOLLAND, 1993; ZONIA et al., 1995; KING & GIFFORD, 1997; NORDIM & NAESHOLM, 1997), 

fornecendo, tanto compostos que atuariam como fontes de nitrogênio quanto esqueletos carbônicos para os 

eixos em crescimento. Além disso, um dos seus produtos, a ornitina, é precursor da prolina e/ou poliaminas e 



o nitrogênio contido na uréia, o outro produto da arginase, é reciclado pela atuação da urease, a qual libera 

amônio (POLACCO & HOLLAND, 1993).  

Embora na literatura, a arginase seja considerada uma enzima somente capaz de hidrolisar a arginina 

em uréia e ornitina (LEHNINGER, 2000), há um único relato sobre a possibilidade da uréia ser incorporada 

diretamente na formação de arginina (REINBOTHE & MOTHES, 1962).  

Nesses últimos anos, uma nova linha de estudo está sendo desenvolvida no Laboratório de Fisiologia 

Vegetal do IBUSP, a fim de se investigar a existência de uma rota alternativa de assimilação de uréia através 

da enzima arginase (CAMBUÍ, resultados não publicados). Embora não há trabalhos que demonstrem 

claramente sobre a possibilidade da arginase assimilar diretamente a uréia em aminoácidos, um resultado 

intrigante foi verificado em um experimento onde se cultivou in vitro a bromélia da espécie Vriesea gigantea 

em um meio contendo uréia como única fonte nitrogenada. Observou-se que após 24 horas de cultivo, as 

folhas apresentaram uma intensa atividade da arginase, enquanto que detectaram-se níveis muito baixos de 

atividade da urease (CAMBUÍ, resultados não publicados). Esse estudo também mostrou diferenças muito 

marcantes no conteúdo endógeno de amônio de plantas que foram cultivadas in vitro na presença de uréia, 

sugerindo que grande parte desse composto orgânico não estaria sendo hidrolisado; além disso, a uréia não 

mostrou ser acumulada nos tecidos, embora tenha sido absorvida rapidamente do meio externo (CAMBUÍ, 

resultados não publicados).  

Com o objetivo de se encontrar outras evidências que possam fortalecer a hipótese da existência de 

uma via alternativa de assimilação de uréia pela ação da arginase e de verificar se esses resultados também 

eram possíveis de serem detectados em bromélias adultas cultivadas em casa de vegetação, decidiu-se fazer 

um teste experimental dentro das condições descritas no estudo do tópico IV.1.1. Dosou-se as atividades 

enzimáticas da arginase nas duas porções foliares de exemplares adultos de Vriesea gigantea, que foram 

regadas com uma solução nutritiva contendo uréia, como única fonte de nitrogênio, no interior do tanque 

dessas bromélias (vide tópico IV.1.1).  

 

 

 

 



I.5- Porções apical e basal das folhas de bromélias epífitas com tanque desempenhariam diferentes funções 

no metabolismo do nitrogênio? 

A hipótese do trabalho foi verificar se a base foliar poderia desempenhar, principalmente, a função 

de absorção de nitrogênio (região do tanque), enquanto que o ápice seria responsável preferencialmente por 

sua assimilação. Para isso, estudou-se a assimilação do nitrogênio proveniente de fontes inorgânicas 

(NH4
+/NO3

-) ou orgânica (uréia) por meio das atividades enzimáticas de quatro enzimas importantes do 

metabolismo do nitrogênio – urease, NR, GS e GDH-NADH – nas duas porções foliares. 

Há outros parâmetros que foram analisados para complementar o estudo das atividades enzimáticas. 

As quantificações de uréia e amônio endógenos possibilitaram verificar em qual porção foliar estava 

ocorrendo, preferencialmente, a acumulação de uréia absorvida e do amônio produzido. A determinação da 

densidade de tricomas foi outro importante fator a ser considerado, pois os tricomas são as principais 

estruturas de absorção dos nutrientes presentes no tanque (BENZING, 2000). 

A porção do ápice das folhas poderia ser a região em que a atividade fotossintética seja mais intensa, 

uma vez que é a região que fica mais exposta à luz, quando comparada à porção basal. Se considerarmos essa 

hipótese, para uma região onde a taxa fotossintética é mais elevada, seria pertinente esperar que as atividades 

das enzimas do metabolismo do nitrogênio também fossem mais intensas. Uma atividade elevada da GS 

permitiria uma maior síntese de aminoácidos e, conseqüentemente, de proteínas necessárias à manutenção do 

funcionamento dos processos metabólicos da planta, como a fotossíntese, além de manter o crescimento e 

desenvolvimento do vegetal (FUENTES et al., 2001). Dessa forma, determinar a densidade de estômatos foi 

um parâmetro interessante, pois o estômato é a estrutura responsável pela regulação das trocas gasosas, 

influenciando diretamente a fotossíntese e a produtividade (PIMENTA, 2004). O teor de clorofila total 

também foi uma medida efetuada nesse trabalho, porque esse pigmento está diretamente relacionado com a 

atividade fotossintética (MAJEROWICZ, 2004). Além disso, foram quantificados os teores de açúcares 

solúveis totais e amido, pois os carboidratos são os principais produtos da fotossíntese (MAJEROWICS, 

2004).  



II – RESUMO DOS PRINCIPAIS RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

 

Nesse trabalho, foi mostrado que as folhas da bromélia Vriesea gigantea foram capazes de absorver 

e assimilar rapidamente o nitrogênio, tanto inorgânico quanto o orgânico, assim que ele foi disponibilizado 

no interior do tanque. Nas primeiras 24 horas, já era possível verificar um aumento significativo das 

atividades da NR e da urease na porção basal foliar, além de um aumento gradual da concentração de amônio 

e uréia endógena na mesma região. O registro do aumento gradual das atividades da GS e GDH, 

principalmente na porção apical foliar, entre a 1a e a 24a hora mostrou que as enzimas responsáveis pela 

assimilação do nitrogênio nos primeiros aminoácidos acompanharam a dinâmica temporal do metabolismo 

do nitrogênio desencadeado, inicialmente, pela redução do nitrato ou pela hidrólise da uréia por meio das 

enzimas NR e urease, respectivamente. 

  Os aumentos das atividades da NR e urease verificados apenas na porção basal e as maiores 

atividades de GS e GDH detectadas, principalmente, na porção apical das folhas de Vriesea gigantea em 

resposta ao fornecimento de NO3
-/NH4

+ (3:2) ou uréia sugerem que a região apical pode estar envolvida, 

preferencialmente, com a assimilação do nitrogênio amoniacal, enquanto que a basal com a absorção de 

compostos nitrogenados, redução do nitrato e hidrólise da uréia. Essa hipótese de divisão de funções em 

diferentes partes da folha de uma bromélia torna-se mais plausível quando se considera ainda a correlação 

inversa obtida para as densidades de tricomas (estruturas foliares especializadas na absorção de água e 

nutrientes) e estômatos entre essas duas porções foliares, existindo um gradiente de aumento de tricomas e 

diminuição de estômatos do ápice para a base.  

 A porção apical das folhas de Vriesea gigantea também pode ser considerada a região que apresenta 

uma maior taxa de fotossíntese líquida quando comprada com a base, já que o ápice foi região onde se 

encontrou a maior quantidade de estômatos e que, teoricamente, recebe uma maior quantidade de luz, uma 

vez que a formação do tanque dificulta a incidência de radiação luminosa na região do embricamento entre 

as folhas. Os resultados de quantificações endógenas de amido e clorofila total corroboram com essa 

hipótese, já que as maiores concentrações desses dois compostos foram registradas na porção apical. Se a 

função fotossintética realmente está vinculada predominantemente à região do ápice, portanto, esperar-se-ia 



que as disponibilidades de energia, poder redutor ou esqueletos carbônicos fossem maiores nessa região das 

folhas de Vriesea gigantea, onde poderiam, em parte, ser utilizados no metabolismo de assimilação do 

nitrogênio. Além disso, também foi quantificado os teores endógenos de carboidratos solúveis totais, sendo 

que as maiores concentrações foram observadas na porção basal foliar. Sugere-se que os carboidratos 

solúveis foram sintetizados na porção apical, local onde as taxas fotossintéticas seriam mais expressivas, e 

posteriormente, foram transportados para a porção basal das folhas, onde poderiam exercer um importante 

papel na regulação da absorção e assimilação do nitrato nessa região foliar. Segundo a literatura, os 

esqueletos carbônicos podem ser considerados fatores importantes na indução da atividade da NR. 

 Os aumentos das atividades da NR e urease verificados apenas na porção basal em resposta ao 

fornecimento de NO3
-/NH4

+ (3:2) ou uréia também permitiram inferir que grande parte do NO3
- ou da uréia 

absorvidos na base poderiam não estar sendo transportados para a região apical e, portanto, a redução ou a 

hidrólise completa desses compostos a amônio pareceu ter ocorrido quase que exclusivamente na base da 

folha. A divisão espacial das funções de hidrólise da uréia e redução de nitrato ocorrendo principalmente na 

base foliar e a assimilação do amônio em aminoácidos ocorrendo preferencialmente na porção apical, sugere 

que a bromélia Vriesea gigantea pode estar realizando o transporte de amônio da porção basal para a apical 

das folhas. Infere-se que esse transporte possa ter ocorrido através da seiva xilemática e do apoplasto. O 

transporte através dos vasos condutores é uma forma mais rápida da água e os nutrientes alcançarem todos os 

tecidos ao longo da folha, além de não haver a necessidade do gasto de energia associada com o transporte 

intracelular e regulação do pH. Além disso, vários estudos já demonstraram que as bromélias formadoras de 

tanque são mais tolerantes ao cultivo em amônio, uma vez que elas mostraram uma preferência pela forma 

amoniacal em comparação com a forma nítrica como fonte de nitrogênio inorgânico. Dessa forma, infere-se 

que a capacidade de transportar o amônio através da seiva xilemática e do apoplasto pode ser uma 

característica que as bromélias epífitas com tanque adquiriram com a evolução, uma vez que o amônio 

parece ser a fonte nitrogenada mais disponível em relação ao nitrato no meio epifítico.  

A atividade da arginase na porção apical das folhas de bromélias, que receberam uma solução 

nutritiva contendo uréia, mostraram um aumento da atividade dessa enzima até a 48ª hora (maior atividade 

registrada), após o fornecimento do composto orgânico. Sugeriu-se que, talvez, uma pequena parcela da 

uréia absorvida possa estar sendo transportada para a região apical foliar, onde poderia estar sendo 

incorporada diretamente a arginina pela ação da arginase. Entretanto, como os valores absolutos das 



atividades da arginase foram bastante inferiores com aqueles previamente obtidos para as bromélias jovens 

(2 anos de idade) (CAMBUÍ, resultados não publicados), verificou-se que essa enzima não parece possuir 

um papel primordial na assimilação da uréia em bromélias adultas cultivadas em casa de vegetação. A urease 

parece desempenhar um papel mais importante do que a arginase, já que as atividades registradas para as 

bromélias adultas foram muito superiores à das jovens (40 a 60 vezes maior). 

 Com relação à preferência por certas fontes nitrogenadas, verificou-se que a bromélia Vriesea 

gigantea tem preferência por assimilar o nitrogênio proveniente da uréia quando essa se encontra no interior 

do tanque, mesmo quando também há a disponibilidade de fontes inorgânicas (nitrato ou amônio). As 

maiores atividades da GS (porção apical) e GDH (porção basal) foram registradas nos dois tratamentos com 

uréia (1:1 e 1:3) quando comparadas com as dos dois controles (sem nitrogênio e com somente fontes 

inorgânicas). A uréia absorvida pode estar sendo rapidamente hidrolisada a amônio, sendo esse último 

assimilado em aminoácidos. A concentração endógena de amônio observada na porção basal torna a hipótese 

ainda mais plausível, já que as maiores concentrações do composto também foram detectadas nos dois 

tratamentos com uréia (1:1 e 1:3). Além disso, também foi interessante verificar que apesar das maiores 

atividades da NR terem sido semelhantes entre o tratamento de proporção 1:1 e o controle com somente 

fontes inorgânicas (controle 2) na porção basal foliar, a GS não mostrou o mesmo desempenho nos dois 

tratamentos, sendo que, no controle 2, foi detectado uma atividade cujo valor foi de 50% daquela registrada 

no tratamento de proporção 1:1.  

 As elevadas atividades da GDH registradas na porção basal foliar durante o estudo sobre as 

preferências de fontes nitrogenadas pela bromélia Vriesea gigantea sugerem que as concentrações de amônio 

endógeno dos tecidos da base da folha possam ter alcançado altos teores, havendo a necessidade da enzima 

GDH atuar no sentido aminante de reação, a fim de se assimilar o amônio em glutamato, evitando dessa 

maneira possíveis danos às células vegetais pelo excesso desse composto inorgânico nos tecidos. Ao analisar 

as quantificações de amônio endógeno, verificou-se que os tratamentos com uréia (1:1 e 1:3) apresentaram 

os maiores valores de concentração de amônio nos tecidos da base da folha.  

 Embora esses resultados suportam a hipótese de que as bromélias epífitas com tanque têm 

preferência em absorver e assimilar o nitrogênio orgânico (uréia), foi bastante curioso verificar nesse 

trabalho que as maiores atividades da urease não se expressaram nos tratamentos contendo uréia. É possível 

que, no momento da coleta, isto é, 9 horas após o fornecimento de uréia, grande parte da uréia absorvida 



possa já ter sido hidrolisada a amônio e, portanto, a urease não estaria tão ativa. Essa hipótese pode ser 

aventada, uma vez que também não foram observadas altas concentrações de uréia endógena nos tecidos 

foliares das bromélias pertencentes aos tratamentos com uréia, enquanto que se observaram altas 

concentrações de amônio endógenos encontrados nas bases foliares desses mesmos tratamentos. Além disso, 

as altas atividades da urease detectadas na base foliar das bromélias cultivadas sem uréia, sugerem que a 

urease seja uma enzima constitutiva presente no interior das células vegetais, mesmo sem a presença do seu 

substrato. Dessa forma, as bromélias se manteriam, normalmente, preparadas para absorver e, rapidamente, 

hidrolisar a uréia quando essa estivesse disponível no interior do tanque.  

 Outra hipótese que poderia explicar as baixas atividades da urease detectadas nos tratamentos com 

uréia seria que esse composto orgânico também estaria sendo assimilado pela ação da enzima arginase, 

produzindo arginina. Embora na literatura, a arginase seja considerada uma enzima somente capaz de 

hidrolisar a arginina em uréia e ornitina, alguns estudos em andamento, realizados no Laboratório de 

Fisiologia Vegetal do IBUSP, indicam a possibilidade da uréia ser incorporada diretamente na formação de 

aminoácidos. A existência de uma outra via de assimilação desse composto orgânico poderia ser uma 

importante característica fisiológica que aumentaria a eficiência de captação desse nutriente quando essa 

fosse disponibilizada do tanque.  
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