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RESUMO 

 

A fase de desenvolvimento é um importante fator a ser considerado em pesquisas sobre 

nutrição de bromélias. O hábito de vida dessas plantas pode mudar de: atmosférica (com folhas sem 

formar um tanque) para o com tanque ao longo do seu desenvolvimento. Algumas pesquisas 

mostraram que o conteúdo de nitrogênio foliar ou capacidade fotossintética são significantemente 

influenciados pela fase de desenvolvimento, porém não há registros de que a nutrição e o 

metabolismo do nitrogênio diferem entre bromélias jovens ou adultas. O objetivo principal deste 

projeto foi verificar se existem diferenças na dinâmica do metabolismo do nitrogênio (absorção, 

transporte e assimilação), decorrente da utilização de fontes de distintas (amônio, nitrato ou ureia), 

entre bromélias nas fases atmosférica ou adultas com tanque desenvolvido. Para tanto, plantas de 

Vriesea gigantea foram regadas com uma solução nutritiva que conteve 5mM de N total, disponível 

nas formas: 
15

NH4
+
 ou 

15
NO3

-
 ou 

15
N-ureia. Foram feitas coletas temporais das raízes e de duas 

diferentes porções da folha (ápice e base) das bromélias jovens e de três regiões foliares (ápice, 

mediana e base) das folhas das bromélias adultas com tanque. Todas as amostras vegetais foram 

utilizadas na avaliação das atividades da: urease, redutase do nitrato, sintetase da glutamina e 

desidrogenase do glutamato; e da quantificação da abundância isotópica do 
15

N. Segundo os 

resultados, o nitrato foi considerado a fonte de nitrogênio absorvida em concentrações menores 

quando comparada com a ureia e o amônio pelas bromélias de ambas as fases de desenvolvimento. 

Entretanto, as bromélias atmosféricas mostraram ser capazes de capturar essa fonte inorgânica de 

nitrogênio mais eficientemente do que as bromélias com tanque, uma vez que o nitrato foi 

absorvido, transportado e assimilado rapidamente na 1ª hora após o fornecimento dessa fonte. Já 

para as bromélias adultas, a absorção do nitrato foi lenta e ocorreu, principalmente, no final do 

experimento (12ª e 24ª hora). O amônio e a ureia foram as fontes absorvidas em maiores 

concentrações tanto pelas bromélias jovens quanto pelas adultas. Entretanto, as bromélias 

atmosféricas foram capazes de captar e metabolizar maiores concentrações de nitrogênio 



proveniente do amônio, enquanto que as da fase adulta com tanque foram mais aptas a absorver e 

assimilar maiores concentrações de ureia em seus tecidos. A bromélia V. gigantea pode mudar a sua 

morfologia e fisiologia ao longo de seu desenvolvimento, tornando-se apta a captar as fontes de 

nitrogênio que, talvez, sejam mais abundantes em cada fase de seu desenvolvimento. A água da 

chuva que contém, principalmente, fontes inorgânicas de nitrogênio diluídas, pode ser o principal 

meio por onde as bromélias jovens captam o nitrogênio. Ao desenvolverem um tanque, as 

bromélias podem mudar a sua fisiologia, capturando preferencialmente fontes de nitrogênio 

provenientes de matéria orgânica decomposta que se acumula no interior da cisterna. As raízes das 

bromélias atmosféricas também mostraram cumprir um papel fundamental na nutrição dessas 

plantas durante a fase juvenil, pois aumentaram a capacidade de absorção e assimilação de fontes de 

nitrogênio. Quando as bromélias iniciam o desenvolvimento de um tanque, as bases das folhas 

passaram a assumir a função do sistema radicular, enquanto que as raízes, talvez, começassem a 

diminuir sua capacidade de captar os nutrientes do meio ambiente. Os resultados bioquímicos 

demonstraram que existe uma forte sincronização de todas as etapas do metabolismo do nitrogênio 

(absorção, transporte e assimilação) envolvendo diferentes partes do corpo das bromélias (raízes, 

porções foliares da base, mediana ou ápice) de ambas as fases de desenvolvimento, sugerindo que 

nos tecidos vegetais dessas plantas, existe uma fina regulação de todos os processos fisiológicos e 

metabólicos que compreendem o metabolismo do nitrogênio. Essa regulação controlada seria 

necessária para que as bromélias atmosféricas ou com tanque desenvolvido consigam absorver, 

transportar e assimilar as fontes de nitrogênio rapidamente e com grande eficiência. Para finalizar, o 

novo termo “bromélia epífita jovem sem tanque” foi sugerido para se referir à bromélia V. gigantea 

na fase juvenil ao invés de “bromélia epífita atmosférica”. As raízes dessa bromélia jovem 

demonstraram ter um papel fundamental nos processos de absorção e assimilação das fontes de 

nitrogênio, uma característica que geralmente não é atribuída para as raízes das bromélias com o 

hábito de vida atmosférico. 

 



ABSTRACT 

 

The stages of ontogenetic development of bromeliad can be an important feature to be considered in 

the physiology studies because the young plants can be classified as atmospheric bromeliads, while 

the adult plants have a special structure formed by leaves called tank. Some studies showed that 

some physiological characteristics can be influenced by the stages of ontogenetic development in 

bromeliads as photosynthetic taxes or the total nitrogen (N) content in leaves. However, there are no 

records that nutrition and nitrogen metabolism differ between young and adult epiphytic 

bromeliads. The objective of this project was to verify the existence of differences in the dynamics 

of nitrogen metabolism (absorption, transportation and assimilation) arising from the use of distinct 

nitrogen sources (NH4
+
, NO3

-
 or urea) in epiphytic bromeliad Vriesea gigantea with different stages 

of ontogenetic development (atmospheric or tank). A nutrient solution, consisting 5mM of total N, 

was offered to bromeliads. Three different forms of N sources were used: NH4
+
, NO3

-
 or urea, 

enriched with 
15

N isotopes. Three distinct portions of leaf (apex, middle and base) of adult tank 

bromeliad and two different regions of leaf (apex and base) and roots of young bromeliads were 

harvested in six different times. All samples were used in enzymatic assays of urease, nitrate 

reductase, glutamate sinthetase and glutamate dehydrogenase and in the 
15

N isotope quantification. 

According to the results, the nitrate was considered the nitrogen source absorbed at lower 

concentration by young and adult bromeliads. The atmospheric bromeliads were able to capture 

nitrate more efficiently than the tank plants, since this inorganic nitrogen source was absorbed and 

assimilated quickly in the 1
st
 hour of the experimental time while the tank bromeliads absorbed 

nitrate slowly at the end of the experiment (12
th

 and 24
th

 hour). Ammonium and urea sources were 

absorbed in higher concentrations by atmospheric and tank bromeliads. The young bromeliads were 

able to absorb and assimilate higher concentrations of nitrogen from ammonium, while tank 

bromeliad absorbed and assimilated higher concentrations of urea. In each development stage, the 

epiphytic bromeliad V. gigantea can absorb and assimilate the nitrogen sources which are more 



available in the environment. The atmospheric bromeliads get to absorb diluted nutrients as 

inorganic nitrogen sources mainly from rainwater. After the tank structure developed in the rosette, 

the morphology and/or physiology features changes in the adult bromeliads. The tank bromeliads 

get to absorb mainly organic nitrogen sources from decomposed organic matter which accumulates 

inside the tank. The roots of atmospheric bromeliads also showed an important role in the nutrition 

of the young plants since the atmospheric bromeliads get to improve the nitrogen sources uptake 

and nitrogen assimilation. When the bromeliads developed a tank, the bases of the leaves might 

assume the absorption function, whereas the roots, perhaps, might decrease its capacity to capture 

the nutrients from the environment. The biochemical results showed that there is a strong 

synchronization of all stages of nitrogen metabolism (uptake, transport and assimilation) involving 

different body parts of bromeliads (roots, leaf portions of the base, middle or apex) of both 

development stages, suggesting that there might have a thin regulation of all physiological and 

metabolic processes of nitrogen metabolism in the bromeliad’s tissues. This controlled regulation 

might be important to the atmospheric or tank bromeliads are able to absorb, allocate and assimilate 

nitrogen sources quickly and with great efficiency. Finally, the terminology “atmospheric epiphytic 

bromeliad” might not be appropriated to refer to young plants since their roots showed an important 

role in the absorption and assimilation of nitrogen sources. This feature is not usually attributed to 

the roots of atmospheric bromeliads. Then, the new terminology "young epiphytic bromeliad 

without tank" was suggested to refer the bromeliad V. gigantea in the juvenile phase. 

  



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). Diferenças 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 pelas folhas cobertas por tricomas absorventes. 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 (Benzing, 1990).  

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

a disposição das folhas permitiu que os nutrientes, como minerais, íons ou aminoácidos pudessem 

ser acumulados e posteriormente ser absorvidos pelos tricomas foliares (Benzing, 1990). Os fatores 

atmosféricos como o vento, a neblina e a chuva transportam minerais até as cisternas, contribuindo 

para a riqueza nutricional do tanque (Leme, 1993). Durante os eventos de chuva, certos 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, 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 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 (Romero et al., 2010). 

 

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, elas possuem tanto a função de absorção quanto de 

assimilação dos nutrientes (Benzing, 2000). A folha de uma bromélia com tanque pode ser dividida 

em pelo menos três regiões principais: a porção basal, 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).  

Alguns poucos trabalhos já mostraram 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. Nessa mesma bromélia terrestre, Popp et al. (2003) mostraram 

que há um gradiente de concentração de carboidratos e solutos orgânicos (malato, citrato), 

aumentando da região basal para o ápice das folhas. Olivares & Medina (1990), que também 



obtiveram resultados semelhantes para as folhas de Fourcroya humboldtiana Treal. (Agavaceae), 

inferiram que esse gradiente de concentração possivelmente é decorrente de uma variação de 

intensidade luminosa que se forma nas diversas regiões das folhas quando essas estão dispostas em 

roseta. Há ainda evidências de que a porção apical das folhas da bromélia Vriesea sanguinolenta 

possui as maiores taxas fotossintéticas, quando comparada com a base foliar (Zotz et al., 2002). 

Quanto ao metabolismo do nitrogênio, Takahashi & Mercier (2011) demonstraram que as 

porções apical ou basal das folhas de Vriesea gigantea, uma bromélia epífita com tanque, diferem 

quanto à capacidade de assimilação do nitrogênio orgânico (ureia) ou inorgânico (nitrato/amônio). 

Os resultados mostraram que, independente da fonte nitrogenada fornecida no interior do tanque 

(NO3
-
, NH4

+
 ou uréia), as atividades das enzimas redutase do nitrato (NR) e urease foram mais 

intensas na porção basal, enquanto que as atividades das enzimas de assimilação do nitrogênio 

foram mais altas na porção apical. Esses resultados permitiram inferir que a região basal pode estar 

relacionada, preferencialmente, com a absorção do nitrogênio e produção do amônio, enquanto que 

a apical seria a principal região de assimilação do amônio em aminoácidos.  

 

I.3-  Fontes nitrogenadas inorgânicas e orgânicas para as bromélias epífitas com tanque 

 O nitrogênio é um elemento mineral importante e necessário em grandes quantidades pelos 

vegetais. Suas concentração e forma influenciam muito o crescimento das plantas (Yoneyama, 

2001). As duas principais fontes de nitrogênio encontradas no solo são o nitrato e amônio (Jackson 

& Volk, 1995), porém fontes de nitrogênio orgânico também podem ser importantes para muitas 

plantas (Cambuí & Mercier, 2006).  

As bromélias epífitas habitam um dos ambientes mais oligotróficos das florestas tropicais 

onde a disponibilidade de nutrientes é esporádica e totalmente dependente da chuva. Por essa razão, 

as bromélias epífitas têm características que as permitem capturar tanto o nitrogênio das fontes mais 

comumente encontradas na natureza quanto de fontes alternativas como a uréia, aminoácidos ou gás 

amônia. Vários trabalhos de nossa equipe avaliaram como as bromélias epífitas absorvem e 



assimilam o nitrogênio proveniente de fontes inorgânicas e orgânicas, associando com a sua 

morfologia e o habitat em que vivem (Endres & Mercier, 2001a; Endres & Mercier, 2001b; Endres 

& Mercier, 2003; Nievola et al., 2001; Tamaki & Mercier, 2001; Inselsbacher et al., 2007; 

Takahashi et al., 2007). 

As bromélias terrestres e epífitas possuem respostas fisiológicas distintas de acordo com a 

concentração e o tipo de fonte nitrogenada disponibilizada em meio de cultura (Endres & Mercier, 

2001a). O crescimento de Ananas comosus, uma bromelia terrestre, foi estimulado com o aumento 

da concentração de nitrogênio no meio de cultura. Esse resultado reflete a sua adaptação ao 

ambiente terrestre, onde o nitrogênio é relativamente mais abundante que o epífito. Já Vriesea 

gigantea, uma bromélia epífita, mostrou ser mais adaptada a sobreviver em ambientes escassos em 

nutrientes, pois as maiores taxas de crescimento foram detectadas nas condições de cultivo com 

baixas concentrações de nitrogênio (Endres & Mercier, 2001a). Para Ananas comosus, o tipo de 

fonte nitrogenada fornecida pouco influenciou no seu crescimento; já para Vriesea gigantea, 

verificou-se alta taxa de crescimento e grande tolerância de cultivo em elevadas concentrações de 

uréia (50mM) (Endres & Mercier, 2001a). 

Em outros trabalhos, Nievola et al. (2001) mostraram que a espécie rupícula com tanque, 

Vriesea fosteriana, era mais adaptada a assimilar o nitrogênio de origem orgânica (uréia) do que a 

espécie terrestre sem tanque Pitcairnia flammea, uma vez que foi detectada maior atividade 

enzimática da GS nas folhas da bromélia epífita. Tamaki & Mercier (2001) observaram que as 

atividades das enzimas de assimilação de nitrogênio (GS e GDH-NADH) e o conteúdo endógeno de 

aminoácidos aumentaram significativamente em folhas de Tillandsia pohliana, uma bromélia 

epífita atmosférica, quando essas foram expostas a concentrações elevadas do gás amônia (NH3), 

demonstrando a rápida capacidade de absorção e assimilação de NH3 pela planta (Tamaki & 

Mercier, 2001). 

 

 



I.4-  Assimilação do nitrogênio 

O nitrogênio presente nas moléculas de NO3
-
 ou de ureia pode ser assimilado em 

aminoácidos pelas plantas, apenas quando esses compostos nitrogenados são reduzidos ou 

hidrolisados, respectivamente, formando NH4
+
.  A redução completa do NO3

-
 até NH4

+
 ocorre em 

duas etapas: após ser absorvido, o NO3
-
 é reduzido a NO2

-
 pela enzima redutase do nitrato (NR). 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) (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 fontes orgânicas de nitrogênio através 

das folhas como, por exemplo, a ureia (Wittwer et al., 1963; Nicoulaud & Bloom, 1996). Após ser 

absorvida, ela pode ser hidrolisada pela enzima urease, gerando dióxido de carbono e amônio 

(Lehninger, 2000). A reação catalisada pela urease está descrita a seguir: 

 

uréia       
urease

       2NH4
+
 + CO2 

 

A urease é uma metaloenzima contendo o níquel como grupo prostético, tornando o 

nitrogênio da ureia acessível às plantas (Gerendás et al., 1999). Essa enzima pode estar presente no 

citoplasma (Hogan et al., 1983; Witte & Medina-Escobar, 2001), porém para Vriesea gigantea, uma 

bromélia epífita com tanque, recentemente foi constatado que sua localização também pode estar 

associada à parede celular e a membrana plasmática (Cambuí et al., 2009).  

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.  

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. As reações catalisadas pela GS/GOGAT estão descritas a seguir, 

resumidamente. 

 

glutamato + NH4
+
 + ATP       

GS
         glutamina + ADP

+
 + Pi 

oxoglutarato + glutamina + NADH + H
+
       

GOGAT
        2 glutamato + NAD

+ 

ou 

2-oxoglutarato + glutamina + Fdred       
GOGAT

        2 glutamato + Feoxi 

 

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. 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 sem a 

necessidade do uso excessivo de fertilizantes. 



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. 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. 

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

+ 

 

I.5- Mudança do hábito de crescimento no decorrer da ontogenia 

Estudos recentes com epífitas vasculares ressaltaram que, além dos parâmetros ambientais 

convencionais (umidade, temperatura, etc) ou da região foliar (vide tópico I.2), a fase de 

desenvolvimento também é um importante fator a ser considerado em pesquisas sobre nutrição de 

bromélias, uma vez que o hábito de vida dessas plantas pode mudar de atmosférica (sem formação 

de tanque) para epífita com tanque ao longo do seu desenvolvimento (Schmidt et al,. 2001; Schmidt 

& Zotz, 2001; Zotz, 1997).  

Segundo Zotz et al. (2001), é essencial que se defina a fase do desenvolvimento e o tamanho 

das bromélias utilizadas em estudos de fisiologia vegetal.  A não inclusão dessas características no 

estudo pode facilmente levar a interpretações precipitadas ou errôneas dos resultados (Zotz et al., 

2001). Estudos mostraram que certos parâmetros fisiológicos, como conteúdo de nitrogênio foliar 



(Hietz et al. 1999), capacidade fotossintética (Zotz et al., 2004), quantificações isotópicas de 

carbono ou nitrogênio (Zotz & Ziegler, 1999; Reich et al., 2003), taxas de troca de CO2 (Zotz et al., 

2002) e transpiração residual (Schmidt & Zotz, 2001), foram significantemente influenciados pela 

fase de desenvolvimento da bromélia.  

Em muitas bromélias, como por exemplo, em Tillandsia deppeana, as plantas jovens 

apresentaram características morfológicas semelhantes às de bromélias atmosféricas, isto é, 

ausência de tanque, folhas estreitas e lineares, alta densidade de tricomas em toda folha, enquanto 

que quando se tornam adultas, passam a ter um tanque desenvolvido, abandonando as 

características iniciais (Adams & Martin, 1986). Adams & Martin (1986) mostraram que, 

dependendo da fase de vida, Tillandsia deppeana também apresentou diferenças fisiológicas 

quando se compararam indivíduos juvenis (atmosféricos) com adultos (tanque). As formas com 

tanque mostraram as maiores taxas de troca de CO2 e de transpiração quando bem hidratadas, e 

quando submetidas ao estresse hídrico, apresentaram uma redução maior na taxa de trocas de CO2, 

quando comparado com das plantas jovens (atmosféricas). Para Vriesea sanguinolenta, também 

foram verificadas diferenças entre as plantas de tamanhos distintos (Zotz et al., 2004). A capacidade 

fotossintética e o conteúdo de nitrogênio foliar aumentaram gradualmente da fase juvenil 

(atmosférica) para a fase adulta (tanque). Além disso, a disponibilidade de nutrientes no meio 

epifítico tornou-se maior para as bromélias adultas, já que desenvolvem um tanque armazenador de 

água e nutrientes. Como o conteúdo total de nitrogênio e as taxas fotossintéticas podem ser 

considerados parâmetros fortemente interrelacionados (Field & Mooney, 1986), uma maior 

absorção e assimilação de nutrientes poderiam favorecer o aumento das taxas fotossintéticas foliares 

nas bromélias-tanque (Zotz et al., 2001). 

 As pesquisas citadas acima demonstraram que os diferentes hábitos de crescimento podem 

influenciar parâmetros fisiológicos como fotossíntese ou conteúdo de nitrogênio foliar em 

bromélias. Entretanto, não há estudos que relatam diferenças quanto à absorção, assimilação e 



alocação do nitrogênio (orgânico ou inorgânico), entre diferentes estágios ontogenéticos de uma 

bromélia. 

  

I.6- A abundância isotópica de 
15

N nos tecidos vegetais e sua importância como estratégia de 

pesquisa 

A utilização das técnicas com os isótopos estáveis tem sido amplamente empregada em 

pesquisas de ecofisiologia de plantas durante as duas últimas décadas (Handley & Raven, 1992; 

Dawson, 2002; Wania et al., 2002; Craine, 2009). Os isótopos estáveis são elementos que 

apresentam o mesmo número de prótons, porém diferem unicamente no número de neutros. Eles 

são elementos não radioativos, presentes naturalmente em todos os ecossistemas e capazes de 

atuarem em todas as reações bioquímicas e biogeoquimicas, sem que modifiquem quaisquer 

características desses processos. São denominados de isótopos leves (
14

N, 
12

C, 
1
H, 

16
O), os 

elementos com menor massa atômica e mais abundantes na natureza e isótopos pesados (
15

N, 
13

C, 

2
H, 

17
O), aqueles que apresentam maior número de nêutrons e são mais raros. Por diferirem apenas 

no número de nêutrons, os isótopos leves reagem mais rapidamente nas reações bioquímicas e 

processos biogeoquímicos do que os pesados, devido à necessidade de uma menor energia de 

ativação para que as ligações químicas dos compostos com os isótopos leves sejam quebradas. A 

variação na proporção entre os isótopos leves e pesados entre o substrato e o produto é denominada 

de fracionamento isotópico ou discriminação isotópica (Dawson, 2002). 

 Os isótopos estáveis podem ser considerados potenciais marcadores de compostos ou 

moléculas presentes nos ecossistemas ou nos seres vivos. Além disso, o uso de isótopos 

enriquecidos com os elementos pesados (
15

N, 
13

C, 
2
H, 

17
O) possibilita o rastreamento de compostos 

marcados dentro dos ciclos biogeoquímicos e/ou no interior dos seres vivos sem que causem 

quaisquer interferências ou modificações nesses processos ou nos sistemas em que participam. As 

quantificações isotópicas podem fornecer informações relevantes como, por exemplo, quais as 



origens das fontes nutricionais necessárias para as plantas e como esses recursos ciclam no interior 

dos organismos vegetais após serem absorvidos. 

Fontes nitrogenadas enriquecidas com 
15

N foram utilizadas em várias pesquisas que tiveram 

como objetivos investigar a absorção foliar ou radicular do nitrogênio e avaliar a contribuição que 

cada tipo de fonte na nutrição de diversas espécies vegetais (Hietz et al., 1999; Reith et al., 2003). 

Em um estudo de nutrição mineral da orquídea Phalaenopsis sp cultivada in vitro, mostrou-se a 

grande capacidade de absorção de ureia que as raízes dessa planta possuem (Trépanier et al., 2009). 

A contribuição do nitrogênio proveniente da ureia foi cerca de 4 vezes maior do que a inorgânica 

quando essa orquídea foi cultivada em um meio contendo apenas uma fonte nitrogenada, ureia ou 

nitrato, enriquecidos de isótopos 
15

N (Trépanier et al., 2009).  

Hietz et al. (1999) quantificaram a abundância natural de 
15

N em bromélias atmosféricas, 

tanque/atmosféricas (bromélias com folhas estreitas e tanque pequeno) e nas com tanque 

(indivíduos com folhas largas e cisterna bem desenvolvida). Embora, tenha sido verificado que os 

conteúdos de nitrogênio total das bromélias foram semelhantes entre si, os valores de 
15

N foram, 

significativamente, diferentes ao se comparar os resultados de bromélias de hábitos distintos. As 

epífitas com tanque apresentaram os maiores valores de 
15

N (-6,05‰ + 2,26) em relação às 

atmosféricas (-10,9‰ + 2,11). Os resultados permitiram inferir que as bromélias atmosféricas, 

provavelmente, obtêm os compostos nitrogenados provenientes, principalmente, da deposição 

atmosférica, uma vez que os valores de 
15

N aferidos nas folhas foram semelhantes aos valores de 


15

N da água da chuva. Por outro lado, apesar das bromélias epífitas com tanque também 

dependerem da chuva, o tanque possibilita a deposição, armazenamento e degradação de matéria 

orgânica (folhas, galhos, restos de animais), cujos minerais e demais compostos orgânicos podem 

ser utilizados como fontes de nutrientes, enriquecendo a água do tanque com uma maior quantidade 

de 
15

N (Hietz et al., 1999).  

Reith et al. (2003) verificaram que dependendo da idade e do hábito de crescimento, 

algumas bromélias epífitas viventes em florestas podem utilizar principalmente fontes de nitrogênio 



provenientes da deposição úmida ou seca da atmosfera (alóctone) ou da degradação de matéria 

orgânica como folhas e galhos da árvore hospedeira que se acumulam no interior do tanque 

(autóctone). Para as plantas jovens (atmosféricas), verificou-se que cerca de 80% do nitrogênio 

foliar foi proveniente de fontes nitrogenadas alóctones, enquanto que para as adultas, 70% do 

nitrogênio foliar eram referentes às fontes de nitrogênio autóctones (Reith et al., 2003). Esses 

autores demonstraram que as bromélias epífitas com diferentes idades são expostas a fontes 

nitrogenadas distintas, porém essa pesquisa não investigou se haveria preferências por formas de N 

específicas (orgânicas ou inorgânicas) entre bromélias de diferentes fases do desenvolvimento. 

  



PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

 

V. gigantea é uma bromélia epífita heteroblástica, isto é, muda o seu hábito de vida durante 

o seu desenvolvimento: de atmosférica (com folhas sem formar um tanque) na fase juvenil passa a 

contar com o tanque na fase adulta. Nas bromélias epífitas, a capacidade e a forma de aquisição de 

nutrientes, como as fontes de nitrogênio, podem ser diferentes de acordo com o seu hábito de vida.  

Tanto as bromélias atmosféricas quanto as com tanque mostraram ser capazes de absorver 

fontes de nitrogênio inorgânico (nitrato ou amônio) ou orgânico (ureia) durante um período de 24 

horas após o seu fornecimento. Entretanto, a eficiência da absorção e da assimilação de cada uma 

dessas fontes foi muito diferente entre as bromélias atmosféricas e as plantas com tanque da fase 

adulta.  

O nitrato foi considerado a fonte de nitrogênio absorvida em menores concentrações pelas 

bromélias de ambas as fases de desenvolvimento. Entretanto, ao comparar a eficiência de absorção 

dessa fonte entre os dois tipos de bromélias, observou-se que o nitrato mostrou ser uma fonte de 

nitrogênio melhor utilizada pelas bromélias em fase juvenil. As bromélias sem tanque foram 

capazes de absorver rapidamente o nitrato pelas raízes com elevadas taxas de absorção, transportá-

lo para as folhas e assimilá-lo com eficiência imediatamente após o fornecimento dessa fonte às 

raízes (1ª hora do período experimental), enquanto que as bromélias com tanque não apresentaram o 

mesmo desempenho e eficiência em captar o nitrato durante o início do experimento. Essa fonte foi 

incorporada pelas bases das folhas das bromélias com tanque através de uma absorção lenta que 

ocorreu principalmente no fim do período experimental (12ª e 24ª hora).  

O amônio e a ureia foram considerados as fontes de nitrogênio melhor utilizadas pelas 

bromélias em ambas as fases de desenvolvimento. Entretanto, as bromélias atmosféricas foram 

capazes de absorver e assimilar maiores concentrações de nitrogênio proveniente do amônio, 

enquanto que as da fase adulta com tanque foram mais aptas a captar e metabolizar maiores 

concentrações de ureia em seus tecidos. Como na fase juvenil, as bromélias não possuem um 



tanque, o acesso às fontes de nitrogênio orgânico pode ser mais raro nessa fase do seu 

desenvolvimento, uma vez que a ausência do tanque não permite que sejam acumulados água e 

detritos orgânicos entre suas folhas ou que a bromélia possa abrigar animais como anfíbios ou 

insetos, cujas excretas podem contribuir para a nutrição dessas plantas. Dessa forma, para bromélias 

sem tanque, o principal meio de aquisição de fontes nitrogenadas, principalmente de origem 

inorgânica, como o amônio, seria através da água da chuva que escorre pela copa, tronco e galhos 

da árvore hospedeira. No momento em que começam a desenvolver um tanque, as bromélias 

passam a ter a oportunidade de absorver e assimilar fontes de nitrogênio proveniente principalmente 

de origem orgânica, uma vez que, o tanque permite que essas plantas criem o seu próprio “solo ou 

húmus” entre as suas folhas através da decomposição da matéria orgânica acumulada dentro da 

cisterna. 

A ureia mostrou ser uma fonte absorvida e assimilada em grandes concentrações pelas 

bromélias em ambas as fases de desenvolvimento. Essa fonte orgânica de nitrogênio pode ser 

considerada muito importante na nutrição das bromélias que habitam o ambiente epífito, pois as 

bromélias podem conseguir absorver, de uma só vez, dois átomos de nitrogênio e, talvez, também o 

elemento carbono.  

As bromélias da fase juvenil possuem um sistema radicular fisiologicamente bastante ativo. 

As raízes mostraram cumprir um papel fundamental na nutrição das bromélias nessa fase de 

desenvolvimento, pois aumentaram a capacidade de absorção e assimilação de fontes de nitrogênio. 

Essa descoberta foi considerada inédita, pois as raízes de bromélias geralmente são classificadas 

como órgãos que perderam a função de absorção e se restringiram a fixar a bromélia na árvore 

hospedeira. Quando as bromélias iniciam o desenvolvimento de um tanque, as raízes, talvez, 

comessem a diminuir sua capacidade de captar os nutrientes do meio ambiente. As bases das folhas 

se especializam na função de absorção e assimilação de alguns compostos como a redução do 

nitrato e a hidrólise da ureia, assumindo a função do sistema radicular.  



As bromélias de ambas as fases de desenvolvimento também mostraram ter a capacidade de 

absorver e assimilar rapidamente as fontes de nitrogênio durante a primeira hora após o 

fornecimento dessas fontes à planta. Essa capacidade pode ser considerada uma importante 

estratégia para captação de maiores concentrações de nitrogênio no ambiente epífito. As bromélias 

jovens não possuem um tanque capaz de armazenar a água da chuva, portanto, essas plantas 

precisam absorver as fontes de nitrogênio diluídas nas águas das chuvas imediatamente após suas 

folhas e/ou raízes entrarem em contato com os nutrientes. Já as bromélias com tanque, apesar de 

suas folhas estarem constantemente em contato com a água e os detritos orgânicos, enfrentam uma 

intensa competição pelos nutrientes existentes no interior da cisterna com as diversas comunidades 

de microorganismos viventes na água do tanque ou sobre a superfície de suas folhas. Por essa razão, 

as bromélias da fase adulta também precisam ser capazes de absorver rapidamente as fontes de 

nitrogênio presentes na cisterna imediatamente após a sua disponibilização. 

Os resultados bioquímicos demonstraram que existe uma forte sincronização de todas as 

etapas do metabolismo do nitrogênio (absorção, transporte e assimilação) envolvendo diferentes 

partes do corpo das bromélias (raízes, porções foliares da base, mediana ou ápice) de ambas as fases 

de desenvolvimento, sugerindo que nos tecidos vegetais dessas plantas, existe uma fina regulação 

de todos os processos fisiológicos e metabólicos que compreendem o metabolismo do nitrogênio. 

Essa regulação controlada seria necessária para que as bromélias atmosféricas ou com tanque 

desenvolvido consigam absorver, transportar e assimilar as fontes de nitrogênio rapidamente e com 

grande eficiência. A rapidez para se metabolizar as fontes de nitrogênio pode ser considerada uma 

característica adaptativa fundamental para que as bromélias de ambas as fases de desenvolvimento 

consigam usufruir ao máximo dos momentos esporádicos em que as fontes de nitrogênio ficam 

disponíveis no ambiente epífito como, por exemplo, nos períodos de precipitação. 

Algumas características como a compartimentalização de funções entre diferentes porções 

das folhas ou a preferência por fontes nitrogenadas inorgânicas pelas bromélias jovens e orgânicas 

pelas plantas adultas podem ser consideradas características hereditárias e não adquiridas devido ao 



desenvolvimento do tanque. A divisão de funções do metabolismo do nitrogênio, onde a base da 

folha é preferencialmente responsável pela absorção de fontes nitrogenadas, redução do nitrato e 

hidrólise da ureia e o ápice seja responsável pela assimilação do amônio, foi uma característica 

observada nas folhas das bromélias em ambas as fases de desenvolvimento. Com relação a 

preferência por fontes nitrogenadas inorgânicas ou orgânicas, neste trabalho, as diferentes fontes 

nitrogenadas sempre foram fornecidas com a mesma concentração de nitrogênio total (5mM), 

portanto as diferenças observadas na absorção e assimilação dos diferentes tipos de fontes de 

nitrogênio podem estar diretamente relacionadas com a capacidade ou a preferência fisiológica em 

que as bromélias em diferentes fases de desenvolvimento estejam melhores adaptadas a utilizarem. 

 Para finalizar, o novo termo “bromélia epífita jovem sem tanque” foi sugerido para se referir 

à bromélia V. gigantea na fase juvenil ao invés de “bromélia epífita atmosférica”. As raízes dessa 

bromélia jovem demonstraram ter um papel fundamental nos processos de absorção e assimilação 

das fontes de nitrogênio, uma característica que geralmente não é atribuída para as raízes das 

bromélias com o hábito de vida atmosférico.  
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