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I. INTRODUÇÃO 

 

I.1. Plasticidade fenotípica e heteroblastia. 

O crescimento aberto das plantas, em que o número e a forma dos órgãos não são 

pré-definidos no embrião, possibilita alterar a expressão de caracteres morfológicos, 

anatômicos e/ou fisiológicos em função do habitat, conferindo aos vegetais uma 

plasticidade fenotípica de respostas às variações ambientais e contribuindo, assim, para 

sua estabilidade funcional e adaptação ao ambiente (RODRIGUES & KERBAUY, 2009; 

GRATANI, 2014). Variações microclimáticas como luz, temperatura, disponibilidade 

hídrica, promovem alterações estrutural e fisiológica das folhas durante o seu 

desenvolvimento (VOGELMANN & MARTIN, 1993; SVENNING, 2000; PORTLELA 

et al., 2003). Para a maioria das espécies, essa plasticidade é relativamente sutil e gradual 

(espécies homoblásticas), embora haja espécies que apresentem essa plasticidade de 

forma mais abrupta  (ZOTZ et al., 2011; PETIT et al., 2014).   

 Muitas epífitas da família Bromeliaceae apresentam heteroblastia, ou seja, grandes 

alterações no fenótipo vegetativo durante o desenvolvimento ontogenético (p.ex. 

tamanho, largura e angulação foliar, entre outros). Nessas espécies, os indivíduos juvenis 

com características morfológicas típicas de bromélias atmosféricas (rosetas compactas 

com folhas pequenas, lineares e densamente cobertas por tricomas), mudam sua 

arquitetura caulinar abruptamente com a formação de uma cisterna derivada da 

sobreposição das amplas bases foliares (característica morfológica típica de bromélias 

ditas formadoras de tanque). Tal cisterna permite o armazenamento de uma quantidade 

substancial de água e nutrientes que podem ser utilizados durante períodos de estiagem. 

Além disso, a formação do tanque representa uma importante especialização morfológica 

para sobrevivência das bromélias denominadas evitadoras da seca, ao passo que as 

formas atmosféricas, em geral, são consideradas mais tolerantes ao estresse hídrico 
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(ADAMS-III & MARTIN, 1986; REINERT & MEIRELLES, 1993; BENZING, 2000; 

SCHMIDT & ZOTZ, 2001).  

 A ocorrência de heteroblastia em bromélias epífitas é frequentemente associada ao 

curso ontogenético ao longo da vida dessas plantas; no entanto, o conjunto de evidências 

disponível sugere que a plasticidade morfofisiológica de tais bromélias seja resultado da 

combinação tanto de fatores ontogenéticos quanto da plasticidade adaptativa da espécie 

em questão.  Por exemplo, a transição heretoblástica da forma atmosférica para tanque, 

em diversas bromélias epífitas, parece depender das flutuações na disponibilidade hídrica 

e/ou intensidade luminosa típicas do ambiente epifítico. De fato, para combater condições 

estressantes durante o crescimento vegetal, alterações significativas na arquitetura da 

planta podem decorrer de muitas respostas e processos fisiológicos induzidos, acelerados 

ou atrasados durante a ontogenia, tais como translocação de água e nutrientes. Um 

exemplo interessante é a redução na eficiência da captação de luz em algumas bromélias 

epífitas durante o desenvolvimento, em que o incremento no tamanho da planta leva a um 

maior auto sombreamento de suas folhas (ZOTZ et al., 2002; LAUBE & ZOTZ, 2003; 

REYES-GARCÍA et al., 2008; CAVALLERO et al., 2009; MEISNER et al., 2013; 

PETIT et al., 2014; SPERDOULI & MOUSTAKAS, 2014).  

I.2. Crescimento foliar, ontogenia e disponibilidade hídrica. 

O crescimento foliar é um processo central que facilita a captura de energia e o 

desenvolvimento da planta como um todo, sendo um dos processos mais sensíveis a uma 

ampla gama de estresses abióticos (PANTIN et al., 2011). O crescimento foliar ocorre 

por meio do aumento do volume celular em expansão e do acréscimo de matéria seca em 

crescimento estrutural, tornando a disponibilidade hídrica e de carbono os principais 

fatores limitantes do processo de crescimento (PARENT& TARDIEU, 2012). 
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O incremento da área foliar geralmente segue um padrão sigmoide, onde a fase 

inicial do crescimento exponencial é coordenada por frequentes e rápidos eventos de 

divisão e expansão celular, seguindo-se pela diferenciação dos tipos celulares e teciduais 

específicos. Entre a multiplicidade de fatores envolvidos na expansão foliar pode-se citar  

um controle biofísico, sobretudo relacionado à disponibilidade hídrica para células em 

crescimento. Há também um controle metabólico relacionado ao fornecimento de 

carboidratos para a formação de novas estruturas (p. ex. celulose, hemicelulose). Além 

disso, produtos adicionais da fotossíntese podem atuar como combustível para vários 

processos com consumo energético, tais como, o ciclo celular, síntese de proteínas, entre 

outros (WALTER et al., 2009; PANTIN et al., 2011; PANTIN et al., 2012; 

SZYMANSKI, 2014).  

A conexão entre as relações hídricas e o 'status' de carbono na expansão foliar 

vem sendo discutido há muito tempo, porém ainda não está claro até que ponto a 

ontogenia foliar pode interferir nos fatores metabólicos e hidráulicos capazes de restringir 

o crescimento foliar. Sabe-se que o metabolismo de carboidratos em folhas muda 

profundamente durante o desenvolvimento vegetal.  

Em uma abordagem genética e ambiental foi visto em Arabidopsis que o controle 

da expansão da folha é predominantemente metabólico nos estágios iniciais, enquanto a 

influência hidráulica se estabelece à medida que a folha se desenvolve (PANTIN et al., 

2011), mostrando que folhas jovens dependem criticamente da importação de carbono a 

partir de folhas mais velhas.  Isto ocorre tendo em vista que as expansões de folhas jovens 

são geralmente mais dependentes das flutuações no 'status' de carbono quando comparada 

com as folhas mais velhas. Além disso, sob condições ambientais adversas, o crescimento 

das folhas mais jovens pode ser priorizado de tal maneira que lhes é garantido o 

fornecimento de carbono, mesmo quando a disponibilidade de carbono da planta toda está 

diminuída (TURGEON, 1989; PANTIN et al., 2011). 



  

4 

 

A disponibilidade hídrica, também está relacionada com o desenvolvimento e 

crescimento por expansão celular. A falta de água em determinado local faz com que as 

plantas apresentem modificações tanto morfológicas como fisiológicas para sobreviver. O 

estresse hídrico pode afetar o conteúdo hídrico da planta que decresce, causando a perda 

de pressão de turgor celular. A essa perda de turgor inibe atividades que dependem dessa 

pressão, como no caso da expansão celular, afetando assim o crescimento da folha 

(ARVE et al., 2011). 

I.3. Fisiologia das folhas de bromélias e limitação hídrica. 

As folhas são indubitavelmente os principais órgãos vegetativos das bromélias 

epífitas e, portanto, além de possuírem as especializações morfológicas relacionadas ao 

desenvolvimento da roseta, também apresentam um elevado grau de especializações 

metabólicas que são fortemente reguladas pelas condições ambientais. Alguns trabalhos 

têm demonstrado que as folhas de bromélias-tanque apresentam heterogeneidade 

morfofuncional ao longo do seu comprimento, indicando que, possivelmente, a parte 

basal é mais especializada na absorção de nutrientes e a parte apical na realização da 

fotossíntese e assimilação do nitrogênio (TAKAHASHI & MERCIER, 2011; ABREU et 

al., 2018; KLEINGESINDS et al., 2018; PEREIRA et al., 2018; PIKART et al., 2018). 

Condições adversas, como alta luminosidade, deficiência nutricional e déficit 

hídrico, que as epífitas podem estar submetidas, implicam no aparecimento ao longo da 

evolução de adaptações morfológicas e anatômicas foliares que garantam a sobrevivência 

de espécies frente a esses fatores (BENZING, 1990; ZANENGAGODOY & COSTA, 

2003). O Metabolismo Ácido das Crassuláceas (CAM), crescimento lento, 

desenvolvimento de tanque, baixa densidade estomática, tricomas, espessura de cutícula e 

cera são exemplos de estratégias morfofisiológicas que se encontram em plantas sob 

déficit hídrico e que afetam o crescimento foliar e contribuem para a economia hídrica 
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em espécies epifíticas (BENZING, 1990; KERSTEN, 2010). Os ajustes fisiológicos que 

costumam exercer importância crucial nas plantas da subfamília Tillandsioideae, na qual 

estão incluídos os gêneros Tillandsia, Vriesea e Guzmania, permitem manter o 

metabolismo ativo durante as condições ambientais extremas típicas do nicho epifítico.  

 Em geral, as bromélias epífitas com maior tolerância ao déficit hídrico, assim 

como a maioria dos vegetais, apresentam mecanismos fisiológicos que asseguram um 

baixo potencial osmótico celular como, por exemplo, o ocasionado pelo acúmulo de 

solutos compatíveis (p. ex. açúcares solúveis e/ou ácidos orgânicos) que podem agir 

como substâncias osmoreguladoras (ZOTZ & HIETZ, 2001; VERSLUES et al., 2006).  

O déficit hídrico também pode reduzir a fotossíntese, através do fechamento 

estomático, que também representa um mecanismo amplamente conservado entre as 

plantas, evitando a desidratação por transpiração durante a seca. Nesse contexto, a 

atividade fotossintética representa um dos pontos-chave na regulação integrada de todos 

os aspectos do crescimento e do desenvolvimento vegetal, uma vez que permite o uso de 

componentes comuns no meio ambiente [i.e. água, luz solar e dióxido de carbono (CO2) 

atmosférico] para produzir carboidratos e, subsequentemente, outros produtos 

metabólicos mais complexos que, em conjunto, sustentam todas as fases no ciclo de vida 

das plantas (MÜLLER et al., 1996; GUICHERD et al., 1997; TIMPA et al., 1986; 

SHINOZAKI & YAMAGUCHI-SHINOZAKI, 2007; HUMMEL et al., 2010; 

PINHEIRO & CHAVES, 2011; PINHEIRO et al., 2011; TARDIEU et al., 2011; 

SPERDOULI & MOUSTAKAS, 2014). 

I.4. Controle hormonal do desenvolvimento foliar. 

Sabe se que os fatores ambientais influenciam o crescimento e o desenvolvimento 

foliar, requerendo que as plantas apresentem uma resposta rápida, adaptando-se às 

mudanças ambientais. Para isso, as plantas apresentam uma elaborada rede de sinalização 
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mediando sua plasticidade por meio de fitormônios (LIU et al., 2019). Estes não apenas 

exercem o controle do crescimento intrínseco, mas também medeiam a adaptação do 

desenvolvimento da planta a condições ambientais transitoriamente mutáveis 

(WOLTERS & JURGENS, 2009). 

São vários os hormônios que podem atuar na sinalização promovendo o 

crescimento e desenvolvimento foliar, como as auxinas (regulam o crescimento e 

desenvolvimento das plantas, bem como desenvolvimento vascular da folha), citocininas 

(CKs) (regulam o crescimento foliar, supressão de senescência foliar), giberelinas 

(GAs)(regulam expansão celular e divisão celular), bem como o ácido abscísico (ABA) 

(regulam senescência foliar) (SREENNIVASULU et al., 2012; LIU et al., 2019). 

No entanto, em condições adversas como estresses abióticos e bióticos, o papel do 

ABA tem tomado o centro das atenções. Esse hormônio é considerado um mensageiro 

essencial envolvido na resposta adaptativa das plantas contra esses estresses, ajudando no 

redirecionamento dos recursos necessários ao crescimento para a proteção ou para 

mecanismo de defesa. (UMEZAWA et al., 2006). Por exemplo, sabe-se que a exposição 

a algum tipo de estresse retarda o crescimento vegetativo da parte aérea, incluindo o 

crescimento das folhas, de maneira dependente da proteína DELLA, e o ABA, parece 

mediar essas respostas, modulando e inibindo transitoriamente as ações auxinas, 

citocininas e as respostas GA, revertendo o efeito promotor desses hormônios sobre o 

crescimento (WOLTERS & JURGENS, 2009). 

I.4.1. Ácido abscísico, estresse e desenvolvimento foliar. 

O ácido abscísico é o hormônio mais estudado para se compreender as respostas 

aos estresses sofridos pelas plantas, (SEKI et al., 2002; SREENIVASULU et al., 2007; 

CUTLER et al., 2010; HIRAYAMA & SHINOZAKI, 2010; RAGHAVENDRA et al., 

2010; SREENIVASULU et al., 2012).  No entanto, a atuação de outros hormônios 
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também é importante, apesar dos estudos sobre respostas aos estresses serem mais 

limitados. São exemplo desses hormônios as citocininas, auxinas, giberelinas, 

jasmonatos, ácido salicílico, brassinosteróides, estrigolactonas, etileno e óxido nítrico 

(NO) (SANTNER et al., 2009; WOLTERS & JULHO, 2009; KLINGLES et al., 2010; 

LOPEZ-RAEZ et al., 2010; PELEG & BLUMWALD, 2011; SANTINO et al., 2013). 

O ABA é frequentemente relacionado a eventos de sinalização em respostas a 

condições de baixa disponibilidade de água, baixas ou altas temperaturas, salinidade 

elevada, entre outros (FINKELSTEIN et al., 2002; JONES, 2016). Sua biossíntese ocorre 

a partir do β-caroteno e segue várias etapas (Figura 1). A zeaxantina, que é oriunda da via 

dos carotenoides, é convertida rapidamente em violaxantina via anteroxantina através da 

atividade da zeaxantina epoxidase (ZEP), podendo ser interconvertida através da 

atividade da violaxantina de-epoxidase (VDE). A violaxantina pode originar isômeros cis 

de neoxantina via formação de neoxantina através da neoxantina sintase (NSY) ou pode 

originar isômeros cis de violaxantina. A formação dos dois isômeros ocorre via 

isomerases.  A clivagem das cis-xantofilas é catalisada por meio de uma família de 

dioxigenases 9-cis-epoxicarotenoides (NCED), gerando um produto intermediário de 15 

carbonos, a xantoxina, no qual é covertida em ABA aldeído através de uma 

desidrogenase alcoólica de cadeia curta (ABA2). A oxidação do ABA aldeído em ácido 

carboxílico é o último estágio da biossíntese de ABA  e é realizada por uma aldeído 

oxidase (AAO3) (VISHWAKARMA et al., 2017). 
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Figura 1. Representação esquemática da biossíntese do ABA. A zeaxantina através da enzima zeaxantina 

epoxidase (ZEP) é convertida em violaxantina,  no qual origina cis-neoxantina através da neoxantina 

sintase (NSY) ou cis-violaxantina através de isomerases. Essas cis-xantofilas são catalisadas via 

dioxigenases 9-cis-epoxicarotenoides (NCED), gerando xantoxina, o qual é covertido em ABA aldeído 

através de uma desidrogenase alcoólica de cadeia curta (ABA2).  O ABA aldeído é oxidado via aldeído 

oxidase (AAO3), dando origem ao ABA. 

 

 

O ABA pode regular a expressão de vários conjuntos de genes responsivos ao 

estresse, incluindo aqueles envolvidos no acúmulo de osmólitos compatíveis e na síntese 

de proteínas LEA e de outras proteínas induzidas por estresses (INGRAM & BARTELS, 

1996; VERSLUES et al., 2006). Essas proteínas protetoras ajudam a manter o ‘status’ 

hídrico celular e protegem outras proteínas / enzimas e organelas celulares do colapso sob 

estresse hídrico, por exemplo (KISHOR et al., 2005).   
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Outra função que o ABA pode desempenhar é na evitação de germinação precoce 

de embriões prematuros. Esse hormônio também é conhecido por aumentar seus teores 

em resposta a déficits hídricos e, em coordenação com outros hormônios, regula o 

crescimento das raízes, desempenhando um papel fundamental nas plantas para manter o 

suprimento de água adequado durante a seca (SHARP et al., 2004). 

O ABA também tem importância na manutenção das relações hídricas nas plantas 

regulando o fechamento estomático que, por sua vez, também afeta a capacidade 

fotossintética, limitando a absorção de CO2.  (IMBER & TAL ,1970; JONES & 

MANSFIELD, 1970; TAL et al., 1970). Diante disso, algumas plantas desenvolveram 

mecanismos que otimizam o uso eficiente da água, como, por exemplo, passando a 

expressar o CAM. Nessa situação, o ABA também apresenta uma importância na 

regulação da expressão do CAM, em plantas conhecidas como C3- CAM facultativas, 

estando relacionado com a indução da transição do metabolismo C3 para o CAM, frente 

às condições ambientais ou fases de desenvolvimento (SLESLACK et al., 2003). Em 

planta de Mesembryanthemum crystallinum, a transição de C3 para CAM pode ser 

desencadeada por estímulos ambientais, como salinidade e seca. No entanto, a aplicação 

de ABA também pode causar essa mudança fotossintética, estimulando o aumento da 

expressão da Fosfoenolpiruvato carboxilase (PEPC), enzima chave do CAM. Sugere-se 

que o ABA pode mediar à interpretação dos sinais ambientais e a transição bioquímica 

(CHU et al., 1990). Essa mudança de C3 para CAM, induzida via ABA, também foi 

observada em folhas jovens de plantas de Kalanchoe blossfeldiana (TAYBI et al., 1995) 

e de abacaxizeiro (Ananas comosus) cultivadas in vitro (NIEVOLA et al., 1995).  

O ácido abscísico pode desempenhar uma função sinalizadora para que haja uma 

redução na taxa de crescimento foliar. Além disso, ele pode desempenhar um papel como 

sinalizador para a abertura e fechamento estomático, atuando na modulação do balanço 

entre a transpiração e assimilação de CO2. Assim, à primeira vista, o ABA promove o 
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crescimento expansivo, evitando perda de água e redução da tensão do xilema, mas altera 

provavelmente o crescimento estrutural, limitando a entrada de CO2 (ARVE et al., 2011; 

PANTIN et al., 2012). 

 De fato, muitos dos processos fisiológicos relacionados a estresses ambientais são 

correlacionados com os teores endógenos de ABA, sendo que alguns pontos-chave na sua 

rota de síntese, conjugação, transporte e sinalização são frequentemente sujeitas à 

regulação por sinais ambientais.  

Recentemente, estudos têm mostrado que a biossíntese foliar de ABA é 

ativamente regulada em resposta a uma queda no volume celular, provocando 

rapidamente o fechamento estomático (McADAM & BRODRIBB, 2016; McADAM et 

al., 2016b; SACK et al., 2017, SUSSMILCH et al., 2017). Essa biossíntese pode ocorrer 

no próprio local de sua ação, porém esse hormônio é frequentemente translocado entre 

órgãos da planta via xilema, agindo, portanto, como um sinal químico de longa distância 

entre raiz e parte aérea em plantas sob estresse hídrico. 

 Além desse tipo de sinalização bioquímica, o ABA também pode promover o 

fechamento estomático por seu efeito hidráulico indireto através da diminuição da 

permeabilidade hídrica dos tecidos vasculares foliares (WILKINSON & DAVIES, 2002; 

GALLÉ et al., 2013; PANTIN et al., 2013a). Essa sinalização do ABA frente às repostas 

ambientais é realizada por meio de uma regulação sofisticada de cascata de eventos 

bioquímicos que envolvem o complexo de sinalização ABA:PYR / PYL-PP2C-SnRK2 

(Figura 2).  

O ABA é percebido por receptores, do complexo PYR/PYL/RCAR.  Esses 

receptores interagem com fosfatases da proteína A do tipo 2C (PP2C) de maneira 

dependente do ABA para regular a atividade a jusante de proteínas serinas/treoninas 

cinases da família sucrose non-Fermenting Related Kinase 2 (SnRK2). Em ausência de 

ABA, essas PP2Cs ligam-se ao C-terminal de SnRK2 e bloqueiam a atividade da SnRK2-
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cinase desfosforilando-as e, consequentemente, bloqueando o desencadeamento da 

sinalização. Em presença do ABA, os receptores ao se ligarem à molécula de ABA  

mudam sua conformação para permitir ou intensificar a interação com PP2C e, assim, 

reprimir a atividade da PP2C-fosfatase. Isso interrompe o bloqueio de SnRK2-cinases, o 

que, subsequentemente, permite a ativação de SnRK2s (provavelmente por 

autofosforilação) e a fosforilação de proteínas alvos , incluindo canais iônicos e fatores de 

transcrição que se ligam aos elementos de resposta ao ABA (ABFs), ativando a expressão 

gênica responsiva ao ABA (CUTLER et al., 2010; KLINE et al., 2010; 

RAGHAVENDRA et al., 2010; SREENIVASULU et al.,2012). 

 
Figura 2. Representação esquemática de sinalização do ácido abscísico. (A) Sob condições de homeostase 

(níveis basais de ABA) alguns receptores de ABA formam homodímeros e não estão ligados a proteínas 

fosfatases PP2Cs. PP2Cs por sua vez, bloqueiam a função das proteínas cinases SnRK2, desfosforilando-as. 

Assim, não há ativação de respostas ao ABA como expressão dos elementos responsivos a fatores de 

transcrição (ABFs) e canais iônicos. (B) Sob condição de estresse, os níveis de ABA aumentados pelo 

estímulo ambiental, ligam-se a receptores PYR/PYL/RCAR. Estes interagem com as fosfatases PP2Cs que 

são subsequentemente inibidas na sua função de bloquear as cinases SnRK2s. As proteínas SnRK2 se 
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autofosforilam, ativando-se e posteriormente fosforilando alvos seguintes, tais como, canais iônicos ou 

fatores de transcrição ABF (os quais acarretam na ativação de genes responsivos a ABA) . 

 

 Trabalhos recentes sobre os potenciais pontos de ligação entre o 'status' de 

carbono e a sinalização por ABA em Arabidopsis investigaram o efeito da aplicação 

desse hormônio na transpiração, condutância estomática e condutância hídrica foliar em 

diferentes mutantes de Arabidopsis thaliana insensíveis ao ABA (PANTIN et al., 2012). 

Foi observado que a transpiração foliar decresceu, afetando a condutância estomática, que 

decresceu tanto em mutantes insensíveis como no controle. Em outros estudos (PANTIN 

et al., 2012; PANTIN et al., 2013a,b), analisando a sensibilidade estomática ao ABA em 

folhas de A. thaliana, foram observados que a sensibilidade estomática ao ABA é 

adquirida durante o desenvolvimento foliar. As folhas jovens que se desenvolvem no 

centro da roseta apresentam uma insensibilidade a esse hormônio, uma vez que os 

estômatos não fecham mesmo quando foi aplicado o ABA. Com o aumento do tamanho 

foliar, as folhas são naturalmente expostas a um maior contato com o ar seco e, como 

consequência, há uma modificação do arranjo espacial das folhas e o desencadeamento da 

aquisição da sensibilidade ao ABA. 

I.5. Metabolismo Ácido das Crassuláceas e Guzmania monostachia 

Plantas que apresentam o Metabolismo Ácido das Crassuláceas tem uma grande 

interação entre ontogenia, metabolismo e condutância hidráulica no controle do 

crescimento foliar (PANTIN et al., 2012). Sabe-se que a maioria das bromélias possui 

uma boa capacidade para se adaptar às condições ambientais em que elas se encontram. 

Dentre as adaptações, o CAM exibe uma ampla plasticidade, sob influência do 

desenvolvimento dos tecidos dessas plantas (JONES, 1975). Este metabolismo é 

caracterizado por proporcionar aos vegetais uma maior eficiência no uso da água, uma 

vez que desloca parcialmente ou totalmente a captação atmosférica líquida do CO2 para o 
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período de maior umidade relativa do ar, geralmente durante a noite (FRESCHI et al., 

2010a,b,c). Em plantas com esse tipo de fotossíntese, o CO2 é fixado durante o período 

noturno numa sequência de reações que culmina na formação e acúmulo de ácidos 

orgânicos, causando a acidificação noturna característica de plantas CAM. Durante o 

período de luz, por sua vez, ocorre a descarboxilação desses ácidos orgânicos com a 

refixação do CO2 via ciclo de Calvin-Benson. O fato da assimilação do carbono ocorrer 

majoritariamente à noite permite que os estômatos permaneçam fechados a maior parte 

do dia, fazendo com que as plantas CAM tenham uma maior eficiência no uso da água 

em comparação com plantas de fotossínteses C3 (CUSHMAN & BORLAND, 2002; 

WEST-EBERHARD et al., 2011).  

 Sabe-se, no entanto, que muitas espécies competentes para expressar o CAM 

quando adultas exibem, de preferência, a fotossíntese C3 na fase juvenil (WINTER et al., 

2008). Há relatos de que tecidos foliares jovens de algumas espécies só desenvolvem a 

capacidade de expressar esse tipo de fotossíntese quando maduros, sendo que tal 

limitação frequentemente é relacionada à capacidade de armazenamento de malato nos 

vacúolos (JONES, 1975; MARKOVSKA & DIMITROV, 2001). Por exemplo, em 

Mesembryanthemum crystallinum ocorre uma transição gradual do metabolismo C3 para 

o CAM ao longo do desenvolvimento, sendo que o CAM é estabelecido mesmo na 

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

fotoperiodismo, déficit hídrico ou salinidade (HERPPICH et al., 1992; SCHMITT & 

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

CUSHMAN, 2001; CUSHMAN & BORLAND, 2002; TAYBI et al., 2002). Em algumas 

espécies, as condições ambientais ou de desenvolvimento são capazes de desencadear 

uma mudança no metabolismo de C3 para CAM, otimizando os balanços hídrico e de 

carbono (BORLAND et al., 2011). Nessas espécies, chamadas de CAM facultativas, as 

folhas operam rotineiramente em modo C3 e são induzidas ao CAM sobre diversas 
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condições ambientais, especialmente sob estresse hídrico (SMITH et al., 1986; 

MAXWELL et al., 1995; ZOTZ & WINTER, 1993; BORLAND et al., 1998; 

CUSHMAN & BORLAND, 2002; LÜTTGE, 2006; PANTIN et al., 2012).  

 Guzmania monostachia é um bromélia epífita formadora de tanque capaz de 

realizar a fotossíntese C3 quando bem hidratada e CAM quando em déficit hídrico. A 

intensidade luminosa também pode afetar a expressão do CAM nessa espécie, sendo que 

há uma diminuição da expressão do CAM quando mantida sob baixa intensidade 

luminosa (MAXWELL et al., 1994, 2002; FRESCHI et al., 2010a, MIOTO & 

MERCIER, 2013; PEREIRA et al., 2013; RODRIGUES et al., 2014). Além disso, G. 

monostachia é uma bromélia-tanque na fase adulta que apresenta uma intensa mudança 

morfológica durante a ontogenia (heteroblastia). Na fase juvenil as plantas são 

morfologicamente semelhantes às bromélias atmosféricas (sem tanque formado). Além 

disso, alguns trabalhos propõe que concomitantemente às alterações na forma, a 

estratégia fisiológica dessas bromélias passaria de tolerante à seca na fase juvenil para 

evitadora da seca na fase adulta (ZOTZ & THOMAS, 1999; ZOTZ et al., 2011; 

HAMACHI, 2013).   

Dentre os membros da família Bromeliaceae, Guzmania monostachia é uma 

planta-modelo que vem sendo investigada no laboratório de Fisiologia do 

Desenvolvimento Vegetal do IB-USP há vários anos. Trabalhos provenientes desse 

Laboratório têm enfocado suas pesquisas nos aspectos fisiológico/bioquímicos e de 

sinalização, investigando fatores como deficiência nutricional e de água na expressão do 

CAM tanto em plantas atmosféricas (juvenis) como também em plantas adultas. 

Resultados desses estudos têm demonstrado que plantas atmosféricas de G. monostachia, 

sob déficit hídrico, apresentam plasticidade fotossintética alternando entre fotossíntese C3 

e CAM dependendo da disponibilidade hídrica. Foi observado também que o crescimento 

das plantas atmosféricas pode ser influenciado por diferentes fontes nitrogenadas, 
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apresentando um grau mais elevado de CAM quando cultivadas com nitrato, como fonte 

exclusiva de nitrogênio (NETO, 2017). Essa plasticidade fotossintética também pode ser 

observada em plantas adultas (com tanque) de maneira rápida após um período de 7 dias 

déficit hídrico, mostrando um aumento intenso na intensidade do CAM na região apical 

foliar (FRESCHI et al., 2010a; MIOTO & MERCIER, 2013; PIKART et al., 2018). 

Alguns outros estudos também sugeriram a participação do ABA como um sinal 

sistêmico da seca ao longo do limbo foliar e na roseta (MIOTO & MERCIER, 2013; 

RODRIGUES et al., 2016).  

As pesquisas realizadas no Laboratório de Fisiologia do Desenvolvimento Vegetal 

têm gerado uma série de informações relevantes a respeito das relações entre déficit 

hídrico, ontogenia e modulação da expressão do CAM em Guzmania monostachia. No 

entanto, naturalmente, no âmbito ontogenético, surgiram questionamentos interessantes 

envolvendo o desenvolvimento dessa bromélia frente a estresses ambientais como a 

escassez hídrica. Sabe-se que o ABA não apenas regula a resposta ao estresse, como, por 

exemplo, o movimento estomático, mas também influencia o desenvolvimento de vários 

tecidos por meio de eventos maciços de reprogramação transcricional afetando vários 

estágios do ciclo de vida da planta. Uma das questões mais intrigantes que ainda não está 

esclarecida para Guzmania monostachia  é se o ABA regularia a tolerância ao estresse 

abiótico, conferindo um atraso no  crescimento heteroblástico. Portanto, o papel da ABA 

deve não apenas ser avaliado no processo de sinalização e de adaptação ao estresse em 

curto prazo, mas também é necessário considerar o impacto de mais longo prazo sobre o 

crescimento. Com isso, surgiram mais algumas questões: 1) a restrição hídrica em longo 

prazo atrasaria o desenvolvimento heteroblástico de plantas jovens de G. monostachia? 

Há mudanças morfofisiológicas no decorrer do desenvolvimento foliar? Há participação 

do ácido abscísico (ABA) como mediador do controle do desenvolvimento dessa 
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bromélia? Será que as folhas mais jovens da roseta teriam menor sensibilidade ao ácido 

abscísico durante o estresse abiótico?  

Foi hipotetizado que frente à restrição hídrica a longo prazo, o ABA atue na 

regulação do CAM, assim como  mediando a sinalização  do estresse hídrico na roseta e 

da planta e provocando o atraso do crescimento foliar com consequências negativas para 

o desenvolvimento heteroblástico da espécie. 
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II. OBJETIVO 

 

II.1. Objetivo geral 

O presente trabalho tem por objetivo principal investigar a influência da restrição hídrica 

a longo prazo sobre o crescimento e o desenvolvimento de plantas jovens de Guzmania 

monostachia, avaliando  a possível participação do ácido abscísico como indutor de 

respostas  morfofisiológicas, do metabolismo fotossintético e do desenvolvimento foliar.  

II.2. Objetivos específicos 

1) Acompanhar as mudanças morfológicas e as variações na taxa relativa de crescimento 

das plantas de G. monostachia  submetidas à restrição hídrica. 

2)Verificar o comportamento fotossintético de G. monostachia por meio de medidas da 

eficiência potencial e operacional do fotossistema II ao longo do período de escassez 

hídrica. 

3) Verificar a  força da expressão do CAM por meio das análises do acúmulo noturno de 

ácidos orgânicos e da expressão relativa do gene PEPC. 

4) Analisar o conteúdo endógeno do ABA e quantificar a expressão relativa do gene 

NCED, o qual participa da biossíntese desse hormônio. 

5) Quantificar a expressão relativa de genes participantes da cadeia de sinalização [ PYL8 

(receptor), PP2C30 (PP2C) e  SAPK10  (SnRK2)] e de resposta [AI5L5 (ABF) e SLAC1 

(Canal aniônico)]. 
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III. MATERIAL E MÉTODOS 

 

III.1. Obtenção e cultivo do material vegetal. 

 Para a realização dos experimentos foram utilizadas plantas jovens da espécie 

Guzmania monostachia (L.) Rusby ex Mez (SISGEN A279903) com idade de 

aproximadamente 1,5 anos. Essas plantas eram oriundas de brotamentos de gemas laterais 

obtidas de plantas cultivadas in vitro (temperatura de 25 ºC e fotoperíodo de 12 horas) em 

meio Knudson (KNUDSON, 1946), adicionado com micronutrientes de MS 

(MURASHIGE & SKOOG, 1962). As plantas foram transferidas casa de vegetação e 

plantadas em vasos (1 planta por vaso), contendo substrato constituído por uma mistura 

de “Tropstrato HT Hortaliças” (a base de casca de pinus, turfa, vermiculita expandida, 

enriquecido com macro e micronutrientes), casca de pinus em decomposição 4K tipo 

CH2 e casca de pinus seca 4K para cultivo de orquídeas na proporção 3:3:1, 

respectivamente. Um mês antes do início dos experimentos, os vasos contendo as 

bromélias foram transferidos para sala de cultivo (“Fitotron”) para proceder à 

aclimatação, nas seguintes condições ambientais: 28 ºC ± 2 ºC, 60 ± 5% de umidade 

relativa no período diurno e 22 ºC ± 2 ºC; 70 ± 5% de umidade relativa no período 

noturno; fotoperíodo de 12 horas com irradiância de ± 200 µmol de fótons m
-2 

s
-1

 

fornecido por lâmpadas fluorescentes.  

III.2. Tratamento e coleta de amostras para as análises experimentais. 

Após o período de aclimatação, as plantas foram divididas em dois lotes que 

foram submetidos à escassez hídrica (bromélias que receberam 10 ml de água destilada 

uma vez por semana) e à rega diária (bromélias que receberam água destilada diariamente  

± 80 ml). Este último lote constituiu o nosso controle experimental. Para evitar que o 

tratamento e o controle fossem influenciados por falta nutricional, os vasos foram 
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adubados quinzenalmente com uma solução nutritiva (composta por macronutrientes de 

Knudson, adicionado de micronutrientes de MS), a qual substituiu a rega com água no dia 

da adubação. Para evitar uma desproporção de concentração de nutrientes, as plantas em 

restrição hídrica foram nutridas com uma solução de concentração proporcional  ao 

volume aplicado nas plantas-controle. O período experimental do tratamento foi de até 

120 dias e as coletas foram realizadas em 0, 30, 60 e 120 dias. Para cada período de 

coleta, as bromélias tiveram suas folhas divididas em três grupos foliares, de acordo com 

seu estágio do desenvolvimento ao longo da roseta [folhas jovens (grupo 1 = G1), folhas 

intermediárias (grupo 2 = G2) e folhas maduras (grupo 3 = G3)]. Tanto a porção 

clorofilada (ápice e mediana) como a porção basal foram utilizadas nesta investigação 

(Figura 3). Os diferentes grupos foram analisados quanto à morfologia, teor relativo de 

água, fluorescência da clorofila, condutância estomática e acidez titulável. Além disso, o 

teor endógeno de ácido abscísico foi dosado. As análises morfométricas e bioquímicas 

foram realizadas em triplicata, enquanto as análises de eficiência fotossintética e 

condutância estomática contaram com sete réplicas.  

De forma complementar, foram realizadas a expressão dos genes que codificam 

para alguns dos componentes mais relevantes das rotas de biossíntese e de sinalização do 

ABA, além do gene  PEPC1 que codifica para a enzima fosfoenolpiruvato carboxilase 

essencial  à expressão do CAM. As análises propostas foram realizadas com pelo menos 

quatro réplicas. 

 

 



  

20 

 

 
Figura 3. Representação esquemática de folhas de G. monostachia separadas em 3 conjuntos: (G1) folhas 

jovens; (G2) folhas intermediárias e (G3) folhas maduras. As folhas desses conjuntos foram divididas em 2 

porções foliares (ápice + mediana) e base. 

 

 

III.3. Análises morfométricas da roseta.  

 Para a caracterização morfológica das folhas de G. monostachia, foram realizadas 

as medições da área foliar total (cm
2
), área foliar da base (cm

2
), volume do tanque, e 

densidade estomática. Para a medição das áreas foliares, a cada período de coleta as 

folhas da roseta foram escaneadas com uma impressora multifuncional HP LaserJet. 

Após a obtenção da imagem das folhas, tanto a área foliar total quanto a área da base 

foram tratadas com o auxílio do programa ImageJ. Para a densidade estomática, foi 

utilizada a técnica de impressão da epiderme, de acordo com SEGATTO et al. (2004), a 

qual  consiste em adicionar uma gota de adesivo instantâneo universal (i.e., éster de 

cianoacrilato) sobre uma lâmina de vidro e a região de interesse do tecido foliar é então 

pressionada sobre a lâmina por aproximadamente 10s, tempo necessário para que o 

adesivo se espalhe e permita a impressão da epiderme foliar na lâmina. Posteriormente, as 

lâminas foram fotomicrografadas com uma câmera digital usando o software Scan 

System Images (IM50) com um microscópio de luz Leica DMLB (Leica Microsystems) 

com 10x de ampliação. Três indivíduos de cada fase do desenvolvimento foram 

analisados (n = 3). De cada planta, foram amostradas quatros folhas pertencentes aos três 
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grupos (G1, G2 e G3) e para cada folha foram contados cinco campos de 1mm2. Estes 

foram escolhidos aleatoriamente dentro de cada amostra. Para a contagem dos estômatos, 

foi também usado o programa ImageJ ao final de cada período experimental. Já a 

medição do volume do tanque, este foi dosado com auxílio de micropipeta. 

III.4. Determinação do teor relativo de água foliar. 

O teor relativo de água (TRA) foi determinado em folhas dos três grupos foliares 

(G1, G2 e  G3). Após a coleta, as folhas foram imediatamente pesadas para a obtenção da 

massa fresca (MF). Em seguida, essas mesmas foram imersas em água durante 24 horas 

e, após esse período, retirou-se o excesso de água com papel toalha e, então, foram 

pesadas, visando à determinação da massa túrgida (MT). Após essa etapa, as folhas foram 

armazenadas em estufa a 60ºC por 72 horas e logo após foram pesadas para a obtenção da 

massa seca (MS).  O TRA foi determinado por meio da seguinte equação:  

TRA (%) = [(MF-MS)/(MT-MS)] x 100 

III.5. Taxa relativa de crescimento foliar. 

Para a determinação da taxa relativa de crescimento, foi utilizada a seguinte equação, 

definida por EVANS (1972): 

TRC= [ln(MS) final- ln(MS) inicial]/Δt 

Onde, MS é a massa seca da planta e Δt é o tempo do experimento em dias. A MS inicial 

foi estimada a partir da massa fresca medida, usando a relação massa fresca / massa seca 

(MS/MF). A MS final foi determinada gravimetricamente. 
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III.6. Eficiência potencial/operacional do fotossistema II (PSII).  

Para as medições do rendimento quântico máximo fotoquímico do PSII (Fv/Fm) e 

rendimento quântico operacional fotoquímico do PSII [Y(II)], o fluorômetro modulado 

(PAM 2500, Walz, GR) foi utilizado seguindo os parâmetros descritos em GENTY et al., 

1989. As medidas foram realizadas na região limite entre as porções apical e mediana das 

folhas dos três grupos foliares nos períodos de 0, 30, 60 e 120 dias entre às 8:00 e 11:00 

da manhã. 

III.7. Condutância estomática.  

Para as medições de condutância estomática, foram realizadas análises em folhas 

dos três grupos foliares de G. monostachia. As medições ocorreram na região limite entre 

as regiões apical e mediana das folhas (parte clorofilada) e contou com o auxílio de um 

porômetro (DECAGON Devices, Inc). Em um período de 24horas, foram feitas  

medições a cada quatro horas, iniciando-se sempre às 6 horas da manhã. As medidas 

foram realizadas após 30 e 60 dias do início do tratamento. 

III.8. Extração de ácidos orgânicos e acidez titulável. 

 A extração de ácidos orgânicos foi baseada em ROESSNER et al. (2000) e 

FRESCHI et al. (2010b), com modificações. Para tanto, foram coletadas amostras de 500 

mg de massa fresca de folhas , no começo (acidez noturna) e no final (acidez diurna) do 

período luminoso. Essas amostras, inicialmente, foram trituradas em nitrogênio líquido. 

A partir do material triturado, foram retiradas alíquotas de 100 mg as quais foram 

transferidas para 3 microtubos (triplicata). Aos microtubos contendo as alíquotas de 100 

mg de material, adicionaram-se 500 μL de solução MCW [solução de metanol (CH4O), 

clorofórmio (CHCl3) e água (H2O)] na proporção de 12:5:1 (v/v/v) para a extração do 
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material vegetal. Após a adição da solução MCW, as amostras foram incubadas durante 

30 minutos em banho seco a 60 ºC. Ao término da incubação, foram adicionadas nas 

amostras 500 μL de água, sendo, em seguida, centrifugadas a 4 ºC por 10 minutos a 

16.000 g. O sobrenadante resultante da centrifugação foi coletado para a realização da 

acidez titulável. Para tanto, foram feitas as montagens das placas ELISA, utilizando-se 

solução de fenolftaleína 1%, solução de NaOH (0,2 M)  como curva padrão e o extrato 

das amostras (diurnas e noturnas). A acidez titulável foi medida detectando-se o ponto de 

viragem (ponto de coloração transparente). Os resultados foram expressos em µmol de 

H
+
/g. MS. 

III.9. Extração e quantificação do ácido abscísico.   

 Para a extração e quantificação do ABA, foram coletadas amostras de 0,5 g de  

massa fresca de folhas. Essas amostras, inicialmente, foram trituradas em nitrogênio 

líquido e aliquotadas em microtubos contendo 100 mg de massa fresca (triplicata). A 

esses microtubos foram adicionados 1000 μL de solução de isopropanol: ácido acético, na 

proporção (95:5), juntamente com os padrões de ABA. Após a adição dessa solução, as 

amostras foram agitadas (vórtex) por 1 minuto e mantidas sob agitação em gelo por 2hrs. 

Após isso, as amostras foram centrifugadas por 20 minutos a 25.000 g a 4 ºC, sendo  

coletado o sobrenadante, o qual foi transferido para um novo microtubo. As amostras 

foram secas em speed-vac até restar 50 µL. A esse volume adicionaram-se 500 µL de 

acetato de etila e 100 µL de água deionizada, agitado em vórtex por 1 minuto. Em 

seguida, foi realizada uma centrifugação por 5 minutos a 25.000 g a 4 ºC. No microtubo 

ocorreu a separação de 2 fases, sendo coletada a  superior. À fase inferior, foram 

adicionados 500 µL de acetato de etila, seguindo-se a uma agitação em vórtex por 1 

minuto e centrifugação por 5 minutos a 4 ºC. Essa etapa foi repetida novamente. Após 

isso, as amostras foram secas completamente em speed-vac. Em seguida, as amostras 
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foram ressuspendidas em 100 µL de metanol e derivatizadas com 50 µL de 

trimetilsilildiazometano por 30 minutos em temperatura ambiente. Após essa etapa, as 

amostras foram secas totalmente em fluxo de nitrogênio, ressuspendidas em 20 µL de 

acetto de etila e injetadas num cromatógrafo a gás (CG-MS) para a quantificação dos 

teores endógenos de ABA livre. A quantificação foi realizada utilizando um 

cromatógrafo a gás (GC-6890; Agilent Technologies, Santa Clara, CA, EUA), equipado 

com um espectrômetro de massas modelo 5973 e uma coluna de polaridade média com 

HP1701 de 30 metros, com diâmetro de 0,25 mm e fase estacionária de 0,50 μm. A 

coluna foi mantida a 150 ºC por 3 minutos, seguida de rampa de temperatura de 5 ºC/min 

até 210 ºC e 15 ºC/min até 260 ºC. Foram monitorados os íons com relação massa/carga 

(m/z) 130, 162 e 190 (ABA endógeno) e 134, 166, 194 (ABA marcado). A relação entre 

os íons 162 e 166 foi utilizada para o cálculo do teor de ABA nas amostras. 

III.10. Análises de expressão gênica.  

Foram realizadas as análises de expressão relativa dos genes que codificam 

algumas proteínas importantes das rotas de biossíntese (NCED, que codifica 9-cis-

EPOXICAROTENOIDE DIOXIGENASE) e de sinalização do ABA (1-PYR/PYL/RCAR 

que codifica para receptor de ABA; 2-  PP2C, que codifica a FOSFATASE 2C e 3- 

SnRK2, que codifica a CINASE2 relacionada à SNF1). Além disso, foram realizadas 

análises do gene SLAC1 (que codifica para uma proteína que funciona como um canal 

aniônico do tipo S em células-guardas, sendo ativado diretamente por uma proteína 

cinase 2 (SnRK2), auxiliando no fechamento estomático) e do gene PEPC1, que codifica 

a enzima fosfoenolpiruvato carboxilase  específica do CAM. Os primers para cada gene 

proposto foram definidos com base nas sequencias obtidas no transcriptoma de G. 

monostachia (dados obtidos no Laboratório de Fisiologia do Desenvolvimento de 

Plantas). As análises de expressão gênica foram realizadas por meio da técnica de RT-
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PCR quantitativo em tempo real, utilizando iniciadores específicos para cada gene. O 

RNA total foi extraído com Trizol
®
 (Invitrogen

®
). O cDNA foi sintetizado com o kit 

SuperScript IV First-Strand Synthesis System for RT-PCR (Invitrogen
®

). A reação de 

PCR foi realizada num aparelho StepOnePlusTM PCR Real Time (Applied Biosystems
®

) 

e os produtos foram detectados com SYBR
®
 Green PCR Master Mix (Applied 

Biosystems
®
). Todos os passos foram realizados segundo as especificações dos 

fabricantes. 

III.11. Análise estatística. 

 Todas as variáveis de resposta foram comparadas entre o tratamento (déficit 

hídrico e o controle   hidratação plena), em diferentes porções foliares (ápice + mediana) 

e (base) e em diferentes épocas do experimento (0, 30, 60 e 120 dias), utilizando-se a 

análise de variânica (ANOVA) ou ANOVA two-way ou three-way. Testes a posteriori de 

Tukey HSD foram usados para comparações de pares quando necessários. Todas as 

análises estatísticas foram realizadas com a plataforma R (R Core Team 2017). 
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IV. RESULTADOS 

 

IV.1. Conteúdo hídrico do solo para tratamento de seca a longo prazo. 

O primeiro passo do trabalho foi definir o volume de rega necessário para que a 

bromélia em questão (G. monostachia) sofresse restrição hídrica e ao mesmo tempo 

sobrevivesse ao longo período de tratamento. Para isso foram aplicados diferentes 

volumes de água por semana na roseta: 100 ml, 50 ml, 25 ml ou 10 ml, sendo o conteúdo 

hídrico do solo monitorado por um período de 60 dias (Figura 4). O resultado da 

aplicação de 100 e 50 ml foi similar, apresentando um decréscimo em torno de 15% do 

conteúdo hídrico do solo quando comparado com o controle. Já 25 e 10 ml, que também 

foram similares entre si, apresentaram uma redução da água no solo de aproximadamente 

50%, quando comparado com o controle. Diante disso, optou-se por aplicar 10 

ml/semana, constituindo esse o volume usado no tratamento de restrição hídrica 

prolongada.  

              
Figura 4. Conteúdo hídrico do solo após a rega com diferentes volumes de água  durante o período de 60 

dias. Cada vaso continha somente uma planta de Guzmania monostachia.  
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IV.2. Determinação do Teor Relativo de Água (TRA) e análises da fluorescência da 

clorofila. 

Conforme esperado, ocorreu uma redução no teor relativo de água em todos os 

grupos foliares das plantas submetidas à restrição hídrica quando comparada com as 

plantas bem hidratadas (Figura 5), sendo que do início do experimento até os 30 dias de 

tratamento foi o período em que houve a queda mais acentuada observada nos três grupos 

foliares, chegando a um teor relativo de cerca de 60% no grupo das folhas jovem (G1), 

enquanto que nos grupos de folhas intermediárias (G2) e maduras (G3) chegou-se em  

40%.  Para a mesma condição de restrição hídrica, após os 30 dias de tratamento, todos os 

três grupos foliares apresentaram uma estabilização no seu conteúdo hídrico. No entanto, 

nas folhas-controle  maduras um comportamento inesperado foi observado, havendo uma 

perda de água do início do experimento (30 dias), voltando a estabilizar em 60 dias 

(Figura 5).  

A eficiência do PSII foi analisada a fim de verificar se o efeito prolongado de 

restrição hídrica induziria um estresse hídrico nas plantas. Conforme mostrado na figura 

6, o tratamento de restrição hídrica resultou na queda da eficiência potencial máxima 

(Fv/Fm) e na da eficiência potencial operacional (YII) em todos os grupos foliares 

(jovem, intermediária e madura) logo no início do tratamento, resultando numa 

diminuição acentuada já aos 30 dias de tratamento. De forma interessante, pode-se 

observar que após essa redução inicial, houve uma recuperação na eficiência potencial 

máxima (Fv/Fm) e operacional (YII) do PSII  entre 30 e 60 dias de tratamento (Figura 6). 

No entanto, essa eficiência ainda continuou sendo inferior ao observado nas plantas-

controle. Já entre o intervalo de 60 a 120 dias, foi visto que após essa leve recuperação, as 

eficiências (Fv/Fm) e (YII) tenderam a se  estabilizar frente à restrição hídrica imposta. 
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Figura 5.  Teor relativo de água em grupos de folhas jovens (A), intermediárias (B) e maduras (C) de 

plantas jovens de Guzmania monostachia ao longo do tratamento de 120 dias de restrição hídrica. Linha 

tracejada representa plantas bem hidratadas e linha contínua representa tratamento de restrição hídrica. 

Asteriscos indicam diferenças entre plantas bem hidratadas e plantas em restrição hídrica. Letras 

maiúsculas indicam diferenças entre plantas-controle e letras minúsculas indicam diferenças entre plantas 

no tratamento. A ausência de letras indica que não houve diferença estatística. (ANOVA/tukey HSD post-

hoc teste, α = 0.05).   
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Figura 6.  Eficiência máxima (Fv/Fm) (A, C, E) e efetiva (YII)  (B, D, F) do PSII nos diferentes grupos 

foliares  de plantas jovens de Guzmania monostachia ao longo do tratamento de 120 dias de restrição 

hídrica. Linha tracejada representa plantas bem hidratadas e linha contínua representa tratamento de 

restrição hídrica. Asteriscos indicam diferenças entre plantas-controle e plantas em restrição hídrica. Letras 

maiúsculas indicam diferenças entre plantas bem hidratadas e letras minúsculas indicam diferenças entre 

plantas de tratamento. A ausência de letras indica que não houve diferença estatística. (ANOVA/tukey 

HSD post-hoc teste, α = 0.05).   
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IV.3. Desenvolvimento e morfologia foliar em resposta à restrição hídrica. 

A imposição da restrição hídrica durante todo o período de tratamento resultou em 

mudança marcante no desenvolvimento e também na morfologia das plantas como um 

todo (Figura 7). Diante disso, foram analisadas as alterações nos parâmetros de 

crescimento, tais como: áreas foliar e da porção basal (Figura 8), taxa relativa de 

crescimento (Figura 9), volume do tanque (Figura 10) e densidade estomática (Figura 

11).  

 
Figura 7. Aspecto geral das plantas jovens de Guzmania monostachia ao longo de 120 dias sob restrição 

hídrica. (A) 0 dias, (B) 30 dias, (C) 60 dias, (D) 120 dias.  

Notou-se que as áreas foliares dos diferentes grupos reduziram-se quando 

comparadas com plantas bem hidratadas, sendo que no grupo G1 essa redução foi 

significativa aos 60 e 120 dias de tratamento, no grupo G2 aos 30, 60 e 120 dias e G3 aos 

120 dias (Figura 8). No entanto, mesmo com a limitação hídrica imposta, houve um 

crescimento da área foliar após 60 dias de tratamento nos grupos foliares G2 e G3 (Figura 
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8C, 8E). Também de acordo com a figura 8A e 8C, as plantas hidratadas apresentaram 

um aumento gradativo da área foliar a partir de 60 dias nos grupos G1 e G2, enquanto 

que no grupo G3 esse aumento ocorreu em 120 dias (Figura 8E).   

Esses resultados podem ser corroborados com as análises de expansão da área 

foliar da base, a qual dá origem à formação do tanque. De modo geral, esta também se 

reduziu quando comparada com a área da base das plantas-controle, apresentando 

diferença significativa aos 60 e 120 dias de tratamento em todos os grupos foliares 

(Figura 8B, 8D, 8F). Do mesmo modo que foi detectado para a área foliar total, a área da 

base no tratamento continuou aumentando ao longo do tempo nos grupos foliares G2 e 

G3, enquanto no  G1 esse crescimento não foi percebido.   

Outro ponto analisado neste trabalho foi à taxa de crescimento foliar dos grupos 

(Figura 9). Houve redução nessa taxa nas folhas em diferentes estágios do 

desenvolvimento durante todo o período de tratamento, sendo o menor deles observado  

em 120 dias. Temporalmente, os grupos G1 e G2 das plantas submetidas à restrição 

hídrica apresentaram um leve aumento da taxa em 60 dias de tratamento, voltando a 

diminuir em 120 dias (Figura 9A, 9B, 9C), (Tabela A2, anexo). Entre os grupos foliares, 

G1 foi o que apresentou menor queda na taxa de crescimento, quando comparada com G2 

e G3 em todos os períodos analisados. 

Um outro parâmetro medido foi o acúmulo de água (volume) no tanque das 

bromélias. De acordo com a figura 10, pode-se notar que as bromélias bem hidratadas 

apresentaram o dobro da capacidade de acumular água no tanque quando comparadas 

com as que sofreram restrição hídrica, já aos 60 dias de tratamento. No entanto, mesmo 

sob restrição hídrica a longo prazo, essas plantas  desenvolveram  um tanque aos 120 dias 

de tratamento. 
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Figura 8. Área foliar total e área da porção basal das folhas  ao longo da roseta em plantas jovens de 

Guzmania monostachia no período  de 120 dias de restrição hídrica. A= Área foliar das folhas jovens, C= 

folhas intermediárias, E= folhas maduras. B= Área da porção basal das folhas jovens, D= folhas 

intermediárias, F= folhas maduras. Linha tracejada representa plantas bem hidratadas e linha contínua 

representa tratamento de restrição hídrica. Asteriscos indicam diferenças entre plantas controle e plantas em 

restrição hídrica. Letras maiúsculas indicam diferenças entre plantas-controle e letras minúsculas indicam 

diferenças entre plantas de tratamento. (ANOVA/tukey HSD post-hoc teste, α = 0.05).  A ausência de letras 

indica que não houve diferença estatística. 
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 Figura 9.  Taxa relativa de crescimento foliar ao longo da roseta em plantas jovens de Guzmania 

monostachia  em 30 dias (A), 60 dias (B) e 120 dias (C). G1 - grupo de folhas jovens; G2 - grupo de folhas 

intermediárias; G3 - grupo de folhas maduras. Asteriscos indicam diferenças entre plantas bem hidratadas e 

plantas em restrição hídrica. Letras maiúsculas indicam diferenças entre plantas bem hidratadas e letras 

minúsculas indicam diferenças entre plantas de tratamento [(ANOVA/tukey HSD post-hoc teste, α = 0.05) .  
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Figura 10.  Volume do tanque em plantas jovens de Guzmania monostachia ao longo do tratamento de 120 

dias de restrição hídrica. Linha tracejada representa plantas bem hidratadas e linha contínua representa 

tratamento de restrição hídrica. Asteriscos indicam diferenças entre plantas bem hidratadas e plantas em 

restrição hídrica. Letras maiúsculas indicam diferenças entre plantas bem hidratadas e letras minúsculas 

indicam diferenças entre plantas de tratamento. (ANOVA/tukey HSD post-hoc teste, α = 0.05).   
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Adicionalmente às análises de crescimento, foram feitas medidas da densidade 

estomática ao longo do tratamento (Figura 11). De acordo com os dados coletados, foram 

observados aumentos da densidade nos grupos G2 e G3 já aos 30 dias de tratamento 

(Figura 11B, 11C, 11D),(Tabela A2, anexo). Já para as folhas do centro da roseta (G1), 

esse aumento no número de estômatos somente foi observado a partir de 60 dias de 

tratamento de restrição hídrica, tornando-se também evidente aos 120 dias. (Figura 11C, 

11D). 
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 Figura 11.  Densidade estomática ao longo da roseta em plantas jovens de Guzmania monostachia em 

período inicial (A), 30 dias (B), 60 dias (C) e 120 dias (D). G1 – grupo de folhas jovens; G2- grupo de 

folhas intermediárias; G3- grupo de folhas maduras. Asteriscos indicam diferenças entre plantas hidratadas 

e plantas em restrição hídrica. Letras maiúsculas indicam diferenças entre plantas controle hidratadas e 

letras minúsculas indicam diferenças entre plantas de tratamento. A ausência de letras indica que não houve 

diferença estatística. (ANOVA/tukey HSD post-hoc teste, α = 0.05).     
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IV.4. Análise da modulação da expressão do metabolismo ácido das crassuláceas 

(CAM). 

Com a finalidade de compreender mais profundamente a influência da restrição 

hídrica imposta em respostas fisiológicas e de sinalização decidiu-se escolher os períodos 

de 30 e 60 dias de tratamento para proceder às análises, já que nesses períodos foram 

observados resultados mais proeminentes em relação ao tratamento de restrição hídrica, 

como por exemplo a  diminuição na eficiência do fotossistema II. 

Foram realizadas análises da modulação da expressão do CAM, por meio  de 

medidas de acúmulo de acidez noturna (Figura 12) e da expressão relativa do gene da 

PEPC1 (fosfoenolpiruvato carboxilase isoforma do CAM em G. monostachia) (Figura 

13). De acordo com a figura 12, foi observado um aumento no acúmulo de acidez noturna 

nos três grupos foliares tanto em 30 quanto em 60 dias de restrição hídrica quando 

comparado com plantas-controle. Em 30 dias, o grupo das folhas intermediárias (G2) foi 

o que apresentou maior acidez noturna entre todos, apresentando quase o dobre de acidez 

em relação às folhas mais jovens (G1). O grupo das folhas maduras mesmo apresentando 

valores inferiores ao G2 também mostrou um acúmulo maior em relação às folhas de G1 

(Figura 12B). Já aos 60 dias de tratamento, as folhas jovens tiveram um aumento no 

acúmulo noturno de acidez, enquanto que as do grupo G2 apresentaram uma leve 

diminuição. Já as folhas mais periféricas (G3) não tiveram seu conteúdo alterado (Figura 

12C).  

Conjuntamente com as análises de acúmulo noturno de ácidos, foi feita a medida 

da expressão relativa do gene PEPC1, usado como indicativo da expressão do CAM. O 

nível de expressão aumentou em ambos os períodos (30 e 60), comparativamente ao 

controle, chegando a incrementos de até duas vezes  nos grupos G1 e G3 e três vezes no 

grupo G2 em 60 dias de tratamento (Figura 13). Em 30 dias, o nível de expressão do gene 
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PEPC1 foi maior nas folhas do centro da roseta (G1), decrescendo com o aumento da 

idade foliar: as folhas mais periféricas (G3) apresentaram menor  expressão relativa 

(Figura 13B). Aos 60 dias de tratamento, as folhas intermediárias (G2) foram as que 

exibiram maior expressão desse gene, quando comparado com os outros dois grupos 

foliares (G1 e G3).  As folhas jovens, mesmo apresentando menor expressão, em relação 

às folhas intermediárias, mostraram a expressão desse gene um pouco mais elevada 

comparativamente às folhas maduras (G3). 

 

início - dia 0

-100

0

100

200

300

400

Folhas jovens Folhas intermediárias Folhas maduras

C

B

A

c

b

a

Grupo foliar


H

+
(µ

m
o
l 
H

+
. 
g
 M

S
-1

)

30 dias

-100

0

100

200

300

400

Hidratadas

Restrição hídrica

Folhas jovens Folhas intermediárias Folhas maduras

*

*

*

c

B

C

b

a

A

Grupo foliar


H

+
(µ

m
o
l 
H

+
. 
g
 M

S
-1

)

60 dias

-100

0

100

200

300

400

Folhas jovens Folhas intermediárias Folhas maduras

** *

a
b

a

Grupo foliar


H

+
(µ

m
o
l 
H

+
. 
g
 M

S
-1

)

A

C

B

 

Figura 12. Delta de acidez titulável em (A) início (dia 0), (B) tratamento de restrição hídrica após 30 dias e 

(C) tratamento de restrição hídrica após 60 dias em grupos foliares de plantas jovens de Guzmania 

monostachia. Barra branca representa plantas bem hidratadas e barra hachurada representa tratamento de 

restrição hídrica. Asteriscos indicam diferenças significativas entre plantas controle e plantas em restrição 

hídrica Letras maiúsculas indicam diferenças entre grupos foliares de plantas em tratamento e letras 
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minúsculas indicam diferenças entre grupos foliares de plantas bem hidratadas. A ausência de letras indica 

que não houve diferença estatística. (ANOVA/tukey HSD post-hoc teste, α = 0.05). 
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Figura 13. Expressão relativa do gene PEPC1 (fosfoenolpiruvato carboxilase) em (A) início (dia 0), (B) 

tratamento após 30 dias e (C) tratamento após 60 dias de restrição hídrica em grupos foliares de plantas 

jovens de Guzmania monostachia.  Os níveis de expressão foram normalizados usando os genes de 

referência HSDD2 e IF5A2. Os dados são expressos como a média (± EP) de duas réplicas técnicas de três 

réplicas biológicas. Barra branca representa plantas bem hidratadas e barra hachurada representa tratamento 

de restrição hídrica. Asteriscos indicam diferenças entre plantas em hidratação e plantas sob restrição 

hídrica. Letras maiúsculas indicam diferenças entre grupos foliares de plantas de tratamento. A ausência de 

letras indica que não houve diferença estatística. (ANOVA/tukey HSD post-hoc teste, α = 0.05). 

 

IV.5. Condutância estomática. 

Outro parâmetro analisado frente ao tratamento de limitação hídrica foi analisar o 

comportamento da condutância estomática durante ciclo de 24 horas nos tratamentos de 



  

38 

 

30 e 60 dias e em todos os grupos foliares. Os resultados mostraram que em 30 dias de 

tratamento as folhas jovens apresentaram condutância semelhante à encontrada nas folhas 

das plantas hidratadas (Figura 14A). Já as folhas intermediárias (G2) e as maduras (G3) 

apresentaram redução de condutância estomática quando comparadas com as bromélias 

bem hidratadas (Figuras 14C, 14D). 

Com relação ao tratamento de restrição hídrica de 60 dias, observa-se que todos os 

grupos foliares apresentaram uma diminuição na condutância estomática quando 

comparada com o controle (Figuras 14B, D, F).  

De modo interessante, pôde-se notar que, temporalmente, houve uma diminuição 

da condutância em todos os grupos foliares, incluindo as folhas provenientes do controle 

(Tabela A2, anexo). 
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Figura 14. Condutância estomática durante período de 24 horas em grupos foliares de plantas jovens de 

Guzmania monostachia sob-restrição hídrica durante 30 dias: (A) folhas jovens, (C) folhas intermediárias, 

(E) folhas maduras e 60 dias: (B) folhas jovens, (D) folhas intermediárias, (F) folhas maduras. Linha 

tracejada representa plantas bem hidratadas e linha contínua representa tratamento de restrição hídrica. 

Asteriscos indicam diferenças entre plantas bem hidratadas e plantas em restrição hídrica (ANOVA/tukey 

HSD post-hoc teste, α = 0.05).                
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IV.6. Biossíntese do ABA  e sua sinalização.  

Com a finalidade de investigar e compreender o papel do ABA frente à restrição 

hídrica imposta, foram feitas análises envolvendo biossíntese e sinalização desse 

hormônio. O primeiro passo realizado foi averiguar a biossíntese do ABA via 

quantificação endógena de ABA e expressão relativa do gene NCED (9-cis-

Epoxicarotenoide Dioxigenase), o qual é considerado o principal gene de biossíntese 

desse hormônio. 

Conforme a Figura 15 mostra, pode-se notar que os acúmulos endógenos de ABA 

nas folhas de plantas submetidas à restrição hídrica aumentaram quando comparados com 

os das plantas-controle (Figura 15). Temporalmente, observa-se que o grupo das folhas 

intermediárias (G2) apresentaram um maior acúmulo aos 60 dias de tratamento. Já o 

grupo das folhas jovens (G1) e das maduras (G3) apresentaram um aumento de ABA aos 

30 dias que se assemelhou com os teores dosados em 60 dias (Figura 15A, 15B, 15C). 

Espacialmente, notamos que aos 30 dias o teor de ABA nos grupos foliares segue uma 

tendência de diminuição das folhas mais jovens para as maduras (Figura 15B), enquanto 

que nas plantas hidratadas há uma maior concentração no grupo das folhas jovens. Já no 

tratamento de 60 dias, houve uma maior concentração de ABA no grupo das folhas 

intermediárias (G2) em relação às das folhas jovens (G1) e das maduras (G3), sendo que 

esses dois grupos (G1 e G3) apresentaram concentrações equivalentes de ABA (Figura 

15C).  

 Conjuntamente com essa análise bioquímica, investigou-se a expressão relativa do 

gene NCED. Corroborando com as dosagens de ABA, pode-se notar por meio da Figura 

16 que praticamente todos os grupos foliares apresentaram aumento da expressão relativa 

de NCED em resposta à restrição hídrica, mostrando maiores níveis de expressão tanto 

em 30 como em 60 dias de tratamento, exceto pelo grupo das folhas maduras (G3) que 
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em 30 dias apresentou um baixo nível de expressão (Figura 16B). De modo interessante 

em 30 dias, as folhas do grupo do centro da roseta (jovens) apresentaram maior nível de 

expressão desse gene quando comparada com as folhas intermediárias, enquanto que as 

folhas maduras não tiveram a expressão do gene alterada. Já em 60 dias de tratamento, a 

expressão relativa seguiu uma tendência semelhante aos resultados bioquímicos, isto é, 

foi vista uma maior expressão no grupo que mais apresentou teor endógeno de ABA G2, 

seguido por G1 e G3 (Figura 16C). 
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Figura 15. Teores endógenos de ácido abscísico  em diferentes grupos foliares de plantas jovens de 

Guzmania monostachia  por períodos : (A) dia 0, (B) tratamento após 30 dias, (C) tratamento após 60 dias 

de restrição hídrica . Barra branca representa plantas bem hidratadas e barra hachurada representa 

tratamento de restrição hídrica. Asteriscos indicam diferenças entre plantas bem hidratadas e plantas em 

restrição hídrica. Letras maiúsculas indicam diferenças entre grupos foliares de plantas em tratamento e 

letras minúsculas indicam diferenças entre grupos foliares de plantas bem hidratadas. A ausência de letras 

indica que não houve diferença estatística. [(ANOVA/tukey HSD post-hoc teste, α = 0.05)].  
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Figura 16. Expressão relativa do gene NCED (envolvido na biossíntese do ABA) em (A) início (dia 0), (B) 

tratamentos após 30 dias, (C) tratamento após 60 dias de restrição hídrica em diferentes grupos foliares de 

plantas jovens de Guzmania monostachia. A normalização dos genes foi realizada através dos genes de 

referência HSDD2 e IF5A2. Barra branca representa plantas bem hidratadas e barra hachurada representa 

tratamento de restrição hídrica. Asteriscos indicam diferenças entre plantas bem hidratadas e plantas em 

restrição hídrica. Letras maiúsculas indicam diferenças entre grupos foliares de plantas em tratamento. A 

ausência de letras indica que não houve diferença estatística. (ANOVA/tukey HSD post-hoc teste, α = 

0.05). 

 

Outro ponto explorado nesta pesquisa foi em relação às análises das expressões 

relativas de alguns genes de sinalização do ABA  e resposta à restrição hídrica. Os 

resultados  de RT-qPCR mostraram que em 30 dias de tratamento houve um aumento na 

expressão relativa de PYL8 nos grupos das folhas intermediárias e maduras. Já  nas folhas 

jovens, não houve alteração na expressão desse gene (Figura 17A). De modo interessante, 
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a expressão relativa do gene PP2C30 não apresentou alteração em todos os grupos 

foliares (Figura17B). Conjuntamente com o aumento da PYL8, houve um incremento na 

expressão relativa do gene SAPK10 também nos dois grupos foliares G2 e G3, enquanto 

que para G1 esse aumento não foi significativo (Figura 17C). Entretanto, a expressão de 

SAPK10 foi mais elevada nas folhas intermediárias em relação às folhas maduras. Os 

genes de resposta à sinalização AI5L5 e SLAC1 também aumentaram em G2 e G3, porém 

a expressão do gene AI5L5 seguiu o mesmo padrão visto para a expressão de SAPK10, 

mostrando-se mais elevada nas folhas intermediárias comparativamente às folhas 

maduras; enquanto que a expressão de SLAC1 foi  semelhante entre os dois grupos 

(Figura 17D, E). Para esses  genes (AI5L5, SLAC1), o grupo das folhas jovens não 

apresentou alteração expressiva. 

Em 60 dias de tratamento, a  expressão de PYL8 foi mais expressiva nas folhas 

intermediárias, enquanto que nos demais grupos (folhas jovens e maduras) a expressão 

desse gene foi semelhante (Figura 18A). Do mesmo modo observado em 30 dias de 

tratamento, não houve alteração da expressão do gene PP2C30 em todos os grupos 

foliares (Figura18B). A expressão relativa do gene de SAPK10 foi mais aumentada  nas 

folhas intermediárias, seguido pelas  folhas jovens e   maduras (Figura 18C). A expressão 

relativa do gene de resposta AI5L5 foi semelhante entre os grupos das folhas jovens e 

intermediárias, enquanto que no grupo das folhas maduras a expressão desse gene foi 

inferior aos dois grupos (Figura 18D). Já a expressão de SLAC1, seguiu a mesma 

tendência de expressão do gene SAPK10, isto é,  maior expressão nas folhas 

intermediárias, seguido das folhas jovens e   maduras (Figura 18E). 

Temporalmente, o nível de expressão dos genes PYL8 e SAPK10 se encontra mais 

elevado  que em 30 dias de tratamento (Tabela A2, anexo), sendo  observado agora em 

todos os grupos foliares. A expressão  de AI5L5  também foi aumentda nas folhas jovens 

(G1) em 60 dias (figura 18D), enquanto que no grupo das folhas intermediárias e maduras 
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a expressão foi semelhante a observada em 30 dias (Figura 17D). Já o gene SLAC1 se 

apresentou mais expresso  nas folhas jovens e intermediárias em relação a 30 dias de 

tratamento, não havendo alterações no grupo das folhas maduras Figura 18E).  
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Figura 17. Expressão relativa dos genes de sinalização de ABA após 30 dias de tratamento de restrição 

hídrica em grupos foliares de plantas jovens de Guzmania monostachia. (A) Receptor PYL8; (B) PP2C30 
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(PP2C); (C) SAPK10 (SnRK2) ; (D) AI5L5 (ABF), (E) SLAC1. Todos os genes foram normalizados através 

dos genes de referência HSDD2 e IF5A2. Barra branca representa plantas bem hidratadas e barra hachurada 

representa tratamento de restrição hídrica. Asteriscos indicam diferenças entre plantas bem hidratadas e 

plantas em restrição hídrica. Letras maiúsculas indicam diferenças entre grupos foliares de plantas de 

tratamento. A ausência de letras indica que não houve diferença estatística. (ANOVA/tukey HSD post-hoc 

teste, α = 0.05). 
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Figura 18. Expressão relativa dos genes de sinalização de ABA após 30 dias de tratamento de restrição 

hídrica em grupos foliares de plantas jovens de Guzmania monostachia. (A) Receptor PYL8; (B) PP2C30 
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(PP2C); (C) SAPK10 (SnRK2) ; (D) AI5L5 (ABF), (E) SLAC1. Todos os genes foram normalizados através 

dos genes de referência HSDD2 e IF5A2. Barra branca representa plantas bem hidratadas e barra hachurada 

representa tratamento de restrição hídrica. Asteriscos indicam diferenças entre plantas bem hidratadas e 

plantas em restrição hídrica. Letras maiúsculas indicam diferenças entre grupos foliares de plantas de 

tratamento. A ausência de letras indica que não houve diferença estatística. (ANOVA/tukey HSD post-hoc 

teste, α = 0.05). 
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V. DISCUSSÃO  

 

V.1. Condições fisiológicas das plantas. 

Com base nas variações dos teores relativos de água nas plantas jovens de G. 

monostachia foi possível observar claramente a redução no conteúdo de água em todos os 

grupos foliares frente à limitação hídrica imposta. Essa diminuição foi mais acentuada até 

o 30º dia, estabilizando-se no período restante do tratamento. No entanto, a desidratação 

das folhas ocorreu em grau diferenciado entre grupos foliares. As folhas pertencentes aos 

grupos mais externos da roseta (G2 e G3) foram as que tiveram menor TRA, chegando a 

40% de conteúdo hídrico, enquanto que as folhas jovens (G1) apresentaram cerca de 60% 

(Figura 5). Essa diferença de teor de água entre as folhas mais jovens em relação às 

demais pode estar relacionada com uma possível remobilização hídrica dentro da roseta, 

onde os órgãos mais jovens seriam priorizados em situação de carência de água e 

receberiam  água  das folhas mais velhas. Essa remobilização hídrica entre os tecidos 

vegetais com priorização dos tecidos mais jovens tem sido observada em diversas outras 

espécies submetidas ao estresse por falta d’água (RABAS & MARTIN, 2003; CLAEYS 

& INZÉ, 2013; PANTIN et al., 2013). De forma semelhante, isso também foi visto 

ocorrer em bromélias, como em G. monostachia (RODRIGUES et al., 2016) e Vriesea 

gigantea (GOBARA, 2015). Uma possível razão para haver a remobilização hídrica para 

o centro da roseta de bromélias seria devido a um maior acúmulo de solutos compatíveis 

nas folhas mais jovens, de forma que o potencial hídrico fique mais negativo permitindo 

o transporte d’água para essa região . 

 Em trabalho recente com G. monostachia, foi visto que respostas extraxilemáticas 

têm importância na movimentação de água nas folhas dessa bromélia quando essas foram 

submetidas a um período de escassez hídrica (NORTH et al., 2019). A condutância 

cuticular reduziu-se significativamente e, de modo interessante, esses autores observaram 
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que a proporção relativa dos tecidos variou bastante. Por exemplo, a porcentagem de 

clorênquima da lâmina foliar aumentou durante a seca, talvez refletindo um transporte de 

água proveniente do hidrênquima ou também poderia estar havendo um transporte d’água 

a partir dos tecidos da região basal que fica em contato com o tanque.  

A imposição de restrição hídrica nas folhas de G. monostachia resultou em queda 

acentuada na eficiência potencial máxima (Fv/Fm) e operacional Y(II) do  fotossinstema II 

(PSII) aos 30 dias de tratamento nos três grupos foliares (Figura 6). Esses parâmetros de 

fluorescência da clorofila tem sido usados como indicadores de equilíbrio metabólico e 

energético da fotossíntese em várias plantas sob estresse hídrico, (BAKER & 

ROSENQVIST, 2004). A queda em Fv/Fm em todas as folhas sugere que houve 

perturbações no aparelho fotossintético das folhas de G. monostachia, como, por 

exemplo, danos às proteínas constituintes do centro de reação do PSII. Isso pode indicar 

que as plantas estariam sob uma situação de estresse. De modo geral, a limitação hídrica 

imposta no tratamento poderia levar a uma limitação estomática que, consequentemente, 

diminuiria o consumo de ATP e NADPH, atenuando a taxa de transporte de elétrons e 

aumentando a produção de espécies reativas de oxigênio (EROS). Isso acontecendo, 

provocaria danos ao centro de reação levando a uma fotoinibição (BAKER & 

ROSENQVIST, 2004). 

De forma interessante, após esse período inicial de 30 dias de tratamento, houve 

uma leve recuperação em Fv/Fm e, consequentemente, em Y(II), o que  indicaria algum 

tipo de aclimatação às condições estressantes impostas, refletindo, talvez, uma ação de 

recuperação dos danos no aparato fotossintético provocados possivelmente pela ação das 

EROS.  De fato, PIKART et al. (2018), em trabalho também com G. monostachia, 

sugerem que o CAM idling, o qual foi induzido nessa bromélia em decorrência de 

estresse hídrico, poderia atuar evitando danos aos fotossistemas devido à manutenção de 

níveis adequados de CO2 no mesofilo mesmo com os estômatos fechados. Recentemente, 
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esses mesmos autores observaram que o acúmulo noturno de malato favoreceu a 

eficiência do uso da energia pelo PSII, levando a uma redução da dissipação de energia 

por meio de calor. Isso poderia indicar que a plasticidade fotossintética dessa bromélia 

ajuda na capacidade de se adaptar rapidamente a diferentes condições de disponibilidade 

hídrica (PIKART et al. 2019 - em preparação). 

Análises abordando metabolismo antioxidante em G. monostachia frente ao 

déficit hídrico também foram realizadas e indicaram que, apesar da presença de peróxido 

de hidrogênio e ocorrência de peroxidação lipídica, não houve grandes alterações nas 

atividades das enzimas antioxidantes, como a catalase (CAT) e o ascorbato peroxidase 

(APX). No entanto, houve um aumento significativo na atividade da superoxido 

dismutase (SOD). A atuação da enzima SOD, em conjunto com o CAM, foi considerada 

um importante mecanismo na redução do estresse oxidativo em G. monostachia (ABREU 

et al., 2018). 

A plasticidade fotossintética em G. monostachia pode justificar também a 

manutenção do conteúdo hídrico de todos os grupos foliares estudados após os 30 

primeiros dias de tratamento de restrição hídrica. O CAM, possivelmente associado a 

uma maior redução da condutância estomática a partir de 60 dias de tratamento (Figura 

14), pode ter contribuído com a diminuição da transpiração, permitindo uma economia de 

água ao longo desse período de seca.  

Diante dos resultados ora obtidos, pode-se inferir que a aplicação da restrição 

hídrica por 120 dias, provocou um estresse hídrico nas plantas de G. monostachia, sendo 

notada uma leve recuperação de Fv/Fm  aos 60 dias de tratamento. Isso indicaria uma 

aclimatação dessa bromélia às novas condições de escassez hídrica impostas para a sua 

sobrevivência, mostrando que as plantas estiveram fisiologicamente ativas e 

apresentaram respostas para aliviar a situação de estresse em que se encontravam. 
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V.2. Alterações no desenvolvimento e morfologia foliar sob restrição hídrica. 

A imposição da restrição hídrica em longo prazo resultou em mudanças marcantes 

no aspecto geral das plantas de G. monostachia.  Uma das consequências da limitação 

hídrica foi uma forte redução da área foliar, da área da base e da taxa relativa de 

crescimento em todos os estágios de desenvolvimento foliar (Figuras 8 e 9). Essa inibição 

do crescimento da parte área normalmente faz parte da estratégia de tolerância ao estresse 

hídrico, visando garantir a sobrevivência das plantas em ambiente com quantidade 

limitada de água. Para todos os grupos foliares, a expansão das áreas totais, assim como 

de suas porções basais foram afetadas negativamente pela disponibilidade hídrica (Figura 

8). A redução no crescimento das folhas sob déficit hídrico é justificada pelos processos 

hidráulicos associados ao crescimento expansivo.  Mudanças no turgor celular e na taxa 

de alongamento das folhas, assim como variações no gradiente de potencial hídrico entre 

o xilema e tecidos em crescimento reduzem a força motriz para expansão celular 

(LOCKHART, 1965; TANG & BOYER, 2002). Como a expansão foliar depende de um 

forte acoplamento entre fluxos de água e modificações da parede celular, a queda na 

disponibilidade hídrica pode ter interferido fortemente na pressão de turgor celular, 

reduzindo significativamente sua expansão (PANTIN et al., 2011).  

Curiosamente, o aumento da área foliar dos grupos das folhas intermediárias e das 

maduras (Figura 8C, E), mesmo ainda sendo inferiores aos das plantas hidratadas, 

conseguiram se expandir aos 120 dias de tratamento. Esse resultados poderia ser um 

indício da ocorrência de ajustes metabólicos e, consequentemente, da aclimatação das 

plantas de G. monostachia às novas condições estressantes impostas; uma vez que o 

conteúdo hídrico se estabilizou ao longo do tratamento, resultando em investimento de 

crescimento novamente. Outro resultado interessante foi em relação à expansão da área 

da base foliar (Figura 8D, F), sendo  observado que, mesmo com a limitação hídrica, as 

bases foliares dos grupos G2 e G3 aumentaram gradativamente após 30 dias de 
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tratamento. Possivelmente pela maior disponibilidade hídrica nessa região foliar, a 

expansão da base pôde ocorrer. Salienta-se que a expansão da porção basal e a 

sobreposição dessa região entre as folhas da roseta é que originam a formação do tanque. 

Pode-se, então, notar que apesar da imposição da baixa disponibilidade hídrica, o 

desenvolvimento heteroblástico dessa bromélia não foi interrompido, porém ele sofreu 

um atraso.  Esses resultados podem ser corroborados pela  análise de acúmulo de água 

(volume) no tanque (Figura 10), em que mesmo sob-restrição hídrica as plantas do 

tratamento tiveram aumento na capacidade de armazenamento  de água  com o passar do 

tempo.  

Em relação à taxa relativa de crescimento foliar, esta foi reduzida 

aproximadamente à metade nas folhas mais jovens e cerca de duas a três vezes nas folhas 

intermediárias e maduras quando comparada com as plantas hidratadas. Essa redução 

pode estar relacionada com uma diminuição na assimilação de carbono pela planta, 

impedindo a formação dos esqueletos carbônicos em quantidade adequada à formação de 

novas estruturas (por exemplo, síntese de celulose e hemicelulose nas novas paredes 

celulares). Além disso, a redução dos teores de carboidratos afetaria vários eventos 

celulares que demandam energia (por exemplo, ciclo celular, síntese de proteínas, etc.) e 

que são essenciais ao crescimento estrutural, como visto em milho (ROCHER et al., 

1989) e tabaco (SULPICE et al., 2009, 2010). 

A taxa relativa de crescimento foliar variou ao longo da roseta de G. monostachia 

em todo o período de restrição hídrica (Figura 9), sendo que as folhas mais jovens sempre 

apresentaram um acúmulo de biomassa maior em relação aos demais grupos foliares. 

Essa diferenciação pode estar relacionada a mudanças nos padrões de alocação de 

biomassa em resposta à disponibilidade hídrica, uma vez que normalmente as folhas 

jovens dependem criticamente da importação de carbono das mais velhas, as quais 

possuem frequentemente um balanço de carbono positivo (TURGEON, 1989). Apesar 
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das folhas jovens apresentarem biomassa mais elevada, essas não mostraram expansão da 

área foliar total e nem da porção basal ao longo do período de tratamento de 120 dias, 

podendo indicar que talvez certos carboidratos presente nessas folhas pudessem estar 

destinados para outros investimentos estruturais como para a produção de cera cuticular 

ou para a produção de osmólitos, os quais atuariam no ajuste osmótico em resposta às 

flutuações do teor da água (TURNER et al., 1978). Essa hipótese de ajuste osmótico pode 

ser corroborada pelos dados obtidos com plantas de G. monostachia submetidas a um 

déficit hídrico por 8 dias. Nessa condição, um maior acúmulo de açúcares, como glicose e 

frutose, foi encontrado nas folhas jovens, comparativamente aos demais grupos foliares, 

indicando que esses carboidratos poderiam estar atuando no ajuste osmótico 

(MANCILHA, 2017).  

De forma curiosa o crescimento dessa bromélia sob limitação hídrica provocou 

um aumento na densidade estomática nas folhas durante o período do tratamento (Figura 

11). Esse incremento foi observado em todos os grupos foliares, no entanto, nas folhas 

mais centrais da roseta (G1) foi notado somente aos 60 dias de tratamento. Normalmente 

em espécies epífitas, quase todos os relatos que correlacionam densidade estomática com  

o uso eficiente de água, mostraram que não houve alterações na densidade ou a esta 

decresceu quando essas plantas se encontravam em situação de estresse hídrico 

(SHIMIDT & ZOTZ, 2001; CACH-PEREZ et al., 2016). Um único trabalho citado na 

literatura com Tillandisia makoyana (Bromeliaceae) mostrou um aumento na densidade 

estomática em ambiente com baixa pressão de vapor (REYES-GARCIA et al., 2008). No 

entanto, para outras espécies que não bromélias, como certas gramíneas, trigo e feijão foi 

detectado um aumento na densidade estomática sob déficit hídrico e uma diminuição do 

tamanho dos estômatos, indicando uma aclimatação à seca nesses organismos 

(QUARRIE & 1977; SPENCE et al., 1986; MARTINES et al., 2007; XU & ZHOU, 

2008).  Esses ajustes anatômicos, como mudanças no tamanho e densidade estomática, a 
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longo prazo podem modificar o intervalo de condutância (gs), alterando a condutância 

estomática máxima (gsmax) que se refere às trocas gasosas potenciais máximas em um 

estado em que todos os estômatos estão totalmente abertos. A diminuição do tamanho dos 

estômatos pode diminuir a condutância estomática máxima (gsmax), fornecendo melhor 

sensibilidade estomática e ajuste rápido da resposta ao fechamento estomático, 

modificando o intervalo de condutância estomática (FRANKS et al., 2012; DOW & 

BERGMANN, 2014; BERTOLINO et al., 2019). A presença de estômatos de tamanho 

menor pode proporcionar uma redução na área total dos poros foliares e também facilitar 

uma resposta de fechamento estomático mais rápido (DRAKE et al., 2013; LAWSON & 

BLATT, 2014; BERTOLINO et al., 2019). Acredita-se que umas maiores razões entre a 

área da superfície foliar e o volume de células guardas menores em G. monostachia 

poderia permitir fluxos de íons mais rápidos, levando a mudanças ligeiras no turgor das 

células-guarda e a uma resposta de condutância mais rápida no fechamento estomático, 

ajudando a maximizar o uso eficiente de água na planta (BERTOLINO et al., 2019).  

V.3. Participação do ABA no desenvolvimento foliar e na  resposta ao estresse. 

O ABA além de regular vários eventos fisiológicos relacionados ao estresse, 

também pode atuar na regulação do crescimento e desenvolvimento vegetal mesmo em 

situações de hidratação normal (YOSHIDA et al., 2019). Em G. monostachia, os níveis 

endógenos de ABA aumentaram significativamente em todos os grupos foliares em 

comparação às plantas hidratadas, tanto em 30 quanto em 60 dias de restrição hídrica 

(Figura 15B, C), sugerindo que o esse hormônio poderia estar envolvido com mudanças 

nas condutividades hidráulica e estomática. Além disso, poderia participar da mediação 

do crescimento, afetando propriedades mecânicas relativas à expansão e alongamento 

foliar (TARDIEU et al., 2010). O aumento do ABA endógeno nos grupos foliares pode 

desencadear  um incremento  na atividade das peroxidases associadas à parede celular, as 
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quais  controlam negativamente  enzimas do tipo  expansinas e transglicosidase 

hidrolases (XTH), desencadeando, assim, um menor crescimento por expansão foliar 

(BACON, 1999). A presença de concentrações mais elevadas do ABA endógeno  pode 

também inibir a atividade da proteína tipo cinase TOR (Target of rapamycin), que 

funciona como um importante  regulador positivo do crescimento.Uma vez que o ABA  

se liga ao receptor PYL/PYR/RCAR  e correceptor PP2C, leva à ativação da fosfatase  

SnRK2, a qual  inibe a ação desse promotor de crescimento TOR (ROSENBERGEN & 

CHEN, 2018). 

De modo interessante, verificou-se que o ABA endógeno não está distribuído 

uniformemente entre as folhas mesmo na situação controle onde foram observado níveis 

basais desse hormônio maiores nos grupos foliares G1 e G2 em relação às folhas maduras 

do G3 (Figura 15). Em seu nível basal, o ABA pode atuar na regulação de vários 

processos fisiológicos do desenvolvimento que inclui o ajuste adequado da abertura 

estomática, a estimulação da condutividade hidráulica do tecido foliar, regulação da 

atividade de aquaporinas, diferenciação do xilema e suberização, contribuindo, assim, 

para o ajuste na homeostase hídrica da planta (YOSHIDA et al., 2019). Já na condição de 

escassez hídrica, os teores de ABA se intensificaram significativamente nas folhas 

intermediárias em 60 dias, indicando que esse grupo foliar (G2) apresente, talvez, uma 

resposta mais intensa à seca, já que, por sua disposição na roseta, recebem maior 

intensidade de luz. Além da quantificação do ABA endógeno, foram realizadas análises 

de expressão relativa do gene NCED, um dos principais genes de biossíntese do ABA. 

Apesar da expressão relativa de NCED em 30 dias de tratamento apresentar um aumento 

significativo em folhas do grupo G1 e G2, e não se alterar no grupo G3 (Figura 16B), os 

níveis de ABA nesse mesmo período de tratamento foram semelhantes entre todos os 

grupos. Uma das possíveis razões para essa divergência encontrada entre a biossíntese e o 

produto final, pode ser devida à exportação ou importação ativa de ABA entre as folhas 



  

55 

 

da roseta, assim como à inativação do ABA. Uma biossíntese elevada de ABA leva à 

ativação de enzimas de seu próprio catabolismo ou de sua conjugação, resultando em 

formas inativas de ABA, como o ácido faseico, ajudando na manutenção da homeostase 

desse hormônio na planta (SREENIVASULU et al., 2012). 

Já em 60 dias de tratamento (Figura 16C), a expressão relativa de NCED foi maior 

em G2, coincidindo com o mais alto teor de ABA.  Concentrações elevadas desse 

hormônio nas folhas mais centrais da roseta dessa bromélia podem ser devidas à 

existência de dois mecanismos simultâneos: importação desse hormônio de folhas mais 

periféricas combinada com biossíntese e baixo catabolismo foliar. Além de inibir o 

crescimento foliar, a presença de ABA também poderia aumentar a degradação de amido 

levando a um incremento dos níveis de açúcares solúveis, como glicose e sacarose, os 

quais poderiam participar do ajuste osmótico, evitando a perda do turgor celular 

(THALMANN et al., 2016). Em Arabdopsis, o ABA inibiu a senescência precoce dessas 

folhas mais centrais da roseta, frente à restrição hídrica por oito dias, mantendo a 

capacidade de aumentar a sua taxa de expansão foliar quando as condições hídricas foram 

reestabelecidas (PANTIN et al., 2012).  

Além do ABA atuar na regulação do crescimento dos tecidos, ele também pode 

ter papel importante  em vários mecanismos de tolerância ao estresse; por exemplo, na 

regulação estomática (fechamento), ajudando a minimizar a perda hídrica. A 

condutividade estomática das folhas de G. monostachia pode ter sido alterada pela 

presença de um conteúdo mais alto de ABA, uma vez que este hormônio atua na 

regulação do efluxo ânions e influxo de prótons das células-guarda, resultando em uma 

redução no turgor celular e, consequentemente, no fechamento estomático. A presença de 

alto teor endógeno de ABA nos grupos G2 e G3 aos 30 dias de restrição hídrica, 

possivelmente influenciou na resposta a restrição hídrica, e consequentemente induziu 

uma queda na condutância estomática nesses grupos foliares comparada com as plantas 
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hidratadas (Figura 14). De forma interessante a condutância estomática das folhas mais 

jovens (G1), foi semelhante à observada nas plantas hidratadas, apesar desse grupo 

também apresentar um alto teor de ABA endógeno. Possivelmente essas folhas mais 

jovens poderiam estar menos responsivos ao ABA, ou podendo apresentar uma menor 

sensibilidade a esse hormônio. Já aos 60 dias de restrição hídrica, a concentração 

endógena de ABA foi diferenciada entre os grupos foliares, destacando-se nas folhas 

intermediárias, o que conjuntamente houve uma redução da condutância estomática mais 

intensa nesse grupo foliar. 

A regulação estomática só é possível devido a uma sofisticada cascata de eventos 

bioquímicos que envolvem o complexo de sinalização via ABA (PYR/PYL/RCAR-

PP2C-SnRK2). O ABA é percebido por receptores, do complexo PYR/PYL/RCAR, os 

quais interagem com fosfatases da proteína A do tipo 2C (PP2C) de maneira dependente 

do ABA. Essas regulam a atividade de proteínas cinases da família sucrose non-

Fermenting Related Kinase 2 (SnRK2). A ligação do ABA aos receptores, permite a 

interação com  PP2C,  reprimindo, assim, a atividades dessas fosfatases, uma vez que  

elas bloqueiam  a ação das proteínas cinases SnRK2. O bloqueio das PP2C leva à 

ativação de SnRK2 (provavelmente por autofosforilação), o que proporciona  a 

fosforilação de proteínas-alvo, como canais iônicos SLAC e/ou fatores de transcrição que 

se ligam aos elementos de resposta ao ABA (ABFs),  ativando a expressão de genes 

responsivos ao ABA (SREENIVASULU et al.,2012). 

Em G. monostachia, os principais genes componentes da sinalização e resposta 

via ABA (escolhidos a partir do transcriptoma dessa espécie), exibiram padrões de 

expressão distintos tanto ao longo da roseta quanto temporalmente. Em 30 dias de 

restrição hídrica, o leve aumento da expressão relativa de PYL8 nos grupos G2 e G3 

conjuntamente com o aumento nos genes de resposta ao ABA, SLAC1 e AI5L5  quando 

comparadas com plantas hidratadas, parecem mostrar uma grande sensibilidade ao ABA 
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nesses grupos foliares (Figura 17A, D, E). Estudos realizados investigando a função do 

PYL8 (receptor) na resposta ao ABA e tolerância à seca em Arabidopsis, demonstraram 

que a superexpressão do PYL8 induziu hipersensibilidade ao ABA aumentando a 

tolerância à seca, enquanto que o silenciamento desse gene induziu hipossensibilidade ao 

ABA com reduzida tolerância ao estresse hídrico. Nesse mesmo estudo, foi observado 

que expressão de genes responsivos a ABA (ABFs) como HAB1, AREB1, AREB2 e 

Rd29A também aumentaram com a superexpressão de PYL8,e diminuíram com o 

silenciamento de PYL8, mostrando que esse receptor desempenha um papel importante na 

transdução de sinal via ABA e na tolerância à seca (LEE et al., 2015). 

Ainda em 30 dias, conjuntamente com PYL8 foi observado aumento da expressão 

relativa de SAPK10 em G2 e G3 em relação às plantas hidratadas, no qual pode haver 

uma interação desses dois genes na cascata de sinalização. Em estudo com reconstituição 

in vitro de uma via de sinalização de ácido abscísico foi observado que em presença de 

ABA, três híbridos de levedura indicaram uma dependência das interações da proteína 

cinase SnRK2.6 e ABF2 com o receptor PYL8, o qual impede a desfosforilação de 

SnRK2.6 (FUJII et al., 2009). Diante disso, a regulação positiva para os transcritos de 

PYL8 conjuntamente com de SAPK10 (ortólogo a SnRK2.6) sugere uma correlação da 

atuação, de forma integrada, nessa cascata de sinalização transcricional por ABA em 

folhas de G. monostachia. 

O aumento da expressão de SAPK10, junto com o aumento de transcritos de 

SLAC1 (canais de fluxo baixo de ânions) nos grupos foliares G2 e G3, em 30 dias de 

tratamento, possivelmente apresentam uma interação de sinalização e resposta via ABA 

na regulação estomática frente à limitação hídrica em G. monostachia (Figura 17C, E). A 

abertura estomática é um poro cercado por duas células de guarda, que podem ser 

expandidas ou encolhidas por mudanças na pressão do turgor através da regulação por 

canais como o de saída de potássio (GORK), canal de entrada de potássio (KAT1), canal 
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aniônico do tipo rápido e canal aniônico do tipo lento (SLAC1) transportando íons como 

potássio, cloreto, malato. O SLAC1 é um dos canais cruciais para a regulação do 

fechamento estomático, uma vez que a ativação desse canal despolariza a membrana 

plasmática e ativa os canais de saída de potássio, liberando potássio para fora da célula 

guarda, reduzindo a pressão de turgor e desencadeando o fechamento estomático (MIN et 

al., 2019). Diante disso a ativação de SAPK10 via ABA em G. monostachia induz a 

ativação de SLAC1 via fosforilação, desencadenado a resposta de fechamento estomático 

nos grupos G2 e G3 frente à restrição hídrica de 30 dias (Figura 14C, E). Essa interação 

já foi observada em estudos de sinalização de fechamento estomático via ABA em arroz, 

onde SAPK10 foi ativada por ABA, interagindo e fosforilando SLAC1 induzindo o 

fechamento estomático (MIN et al., 2019). De forma interessante, o elevado nível de 

transcritos de SAPK10 conjuntamente com a elevada expressão relativa de AI5L5 

(ABF/TRAB1) frente à restrição hídrica, também apresenta uma interação de respostas 

entre ambos os genes, nos grupos foliares G2 e G3 (Figura 17 C, D), no qual SAPK10 

ativada por ácido abscísico induz a ativação via fosforilação de AI5L5. Essa interação 

especificamente entre a proteína cinase SAPK10 e fator de resposta ao ABA AI5L5 

(identificado por TRAB1) foi vista em estudo com plasmídeos  no qual era  investigado a 

participação de proteínas cinases na regulação de genes da transdução de sinal de ABA 

por fosforilação de ABFs. Nesse estudo foi demonstrado que uma ABF de arroz (TRAB1) 

foi ativada por fosforização dependente de ABA via SAPK10, mostrando uma integração 

entre regulação de transdução de sinal via ABA (KOBAYASHI et al., 2005). 

A expressão relativa do gene PP2C30 (fosfatase que interage com receptores de 

maneira dependente de ABA) em 30 e 60 dias não apresentou alteração em nenhum dos 

grupos foliares, o que possivelmente indica que esse gene não estaria atuando na resposta 

de sinalização ao ABA (Figura 17B, 18B). Semelhante aos complexos receptores de 

outros hormônios vegetais, o ABA é percebido por um complexo proteico heterodimérico 
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de proteínas receptoras RCAR / PYR / PYL e  PP2Cs e, dado que existem 14 receptores  

RCAR / PYR / PYLs e nove PP2Cs de resposta ao ABA em arabidopsis (Arabidopsis 

thaliana), as plantas são capazes de responder a uma ampla gama de concentrações de 

ABA em diferentes tipos de células e tecidos, possivelmente por dezenas de combinações 

dos dois tipos de proteínas. Diante disso, provavelmente em G. monostachia há outros 

genes da família PP2C ainda não explorados nesse trabalho e que futuramente serão 

analisados a fim de compor uma possível via de resposta de sinalização por ABA nessa 

bromélia. 

A expressão relativa dos genes dessa cascata de sinalização (PYL8, SAPK10) bem 

como de resposta (AI5L5, SLAC1), não apresentaram mudanças no grupo das folhas mais 

jovens da roseta (G1) em 30 dias de restrição hídrica, evidenciando que talvez essas 

folhas jovens sejam ainda insensíveis (ou em menor grau) ao ABA, não respondendo ao 

fechamento estomático (Figura 14A), apesar de ter sido detectada uma alta concentração 

endógena de ABA nessas folhas. Essa possível insensibilidade ao ABA, em um primeiro 

momento, poderia ajudar na prevenção da perda d’água nessas folhas, uma vez que, os 

estômatos ao permanecerem com uma condutância alta similar à das folhas das plantas 

hidratadas, facilitaria o direcionamento da  água e metabólitos para as folhas mais jovens, 

através da corrente xilemática. As folhas intermediárias, por outro lado, foram as que 

apresentaram a mais alta expressão gênica da possível via de sinalização e resposta do 

ABA aqui estudada, bem como foram as que apresentaram a maior restrição na 

condutância estomática (Figura 14C) em 30 dias, indicando uma resposta contra a perda 

de água. 

 Em 60 dias de tratamento, os genes de sinalização PYL8 e SAPK10 aumentaram 

em todos os grupos quando comparado com 30 dias de tratamento, enquanto que o gene 

de resposta à sinalização AI5L5 apresentou aumento somente nas folhas jovens e SLAC1 

aumentou no grupo das folhas jovens e intermediárias (Figura 18). Esses aumentos 
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indicam que a sinalização via ABA continua ativa e intensa frente à restrição hídrica.  De 

forma interessante, os genes de sinalização (PYL8, SAPK10) e de resposta ao ABA 

(AI5L5 e SLAC1) nas folhas jovens agora em 60 dias de tratamento estão sendo altamente 

expressos comparativamente a 30 dias (Figura 18). Possivelmente, a mudança na resposta 

de sinalização do ABA no controle estomático das folhas mais jovens da roseta (Figura 

14B), pode estar relacionada com o aumento da densidade, uma vez que a formação 

desses novos estômatos durante o período de limitação hídrica estariam mais adaptados e 

sensíveis à sinalização do ABA e, consequentemente, responderiam  de forma mais 

eficaz. Esse mesmo comportamento de mudança na sensibilidade estomática adquirido 

durante o desenvolvimento foliar também foi observado em folhas de A. thaliana 

(provenientes de plantas submetidas ao estresse hídrico), as quais mostraram que as mais 

jovens foram mais insensíveis ao ABA enquanto que as folhas mais periféricas na roseta 

apresentavam sensibilidade (PANTIN et al., 2012; PANTIN et al., 2013). 

As folhas intermediárias em 60 dias foram as mais ativas dentre as folhas da 

roseta, apresentando maior aumento de transcritos de NCED e de ABA endógeno, bem 

como apresentando também a mais alta expressão gênica da possível via de sinalização 

do ABA, e talvez por isso responderam eficientemente ao estresse hídrico (Figura 14D). 

Parece desta maneira, que essas folhas da roseta possuem uma grande importância na 

regulação metabólica de G. monostachia frente ao déficit hídrico. Já as folhas mais 

externas da roseta (G3), apresentam um comportamento menos expressivo em relação aos 

demais grupos foliares G1 e G2 em relação à expressão gênica de sinalização e resposta 

ao ABA, quanto na condutância estomática (Figura 14F, 18). 

De forma inesperada, as condutâncias das folhas bem hidratadas em 60 dias 

apresentaram uma diminuição significativa, o que sugere que essas folhas estariam 

sujeitas ao estresse por outro fator, como por exemplo, a condição luminosa do fitotron 

utilizado. Por mais que a intensidade luminosa fosse adequada para a realização dos 
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experimentos (± 200 µmol de fótons m
-2 

s
-1

) com plantas de G. monostachia, o cultivo 

por 60 dias sob luzes que se acedem e apagam sem nenhuma transição pode influenciado 

negativamente essa espécie, mesmo sob condição de hidratação normal.  

V.4. ABA e Metabolismo Ácido das Crassuláceas (CAM). 

A limitação hídrica é reconhecida por ser capaz de induzir plantas C3-CAM 

facultativas ao CAM (CUSHMAN & BORLAND, 2002). Um alto grau de plasticidade 

fotossintética tem sido relatado para G. monostachia (MEDINA et al., 1977; GRIFFITHS 

& SMITH, 1983; LUTTGE et al., 1986; MARTIN, 1994; MAXWELL et al., 1992, 1994; 

ZOTZ & ANDRADE, 1998; FRESCHI et al., 2010; BELTRAN et al., 2013; MIOTO & 

MERCIER, 2013; RODRIGUES et al., 2016, PIKART et al., 2018).  Diante disso, no 

que diz respeito à modulação do CAM em G. monostachia, esse metabolismo se mostrou 

expresso nos três grupos foliares, como também ao longo do tempo, conforme indicado 

pelo aumento noturno na acidez titulável (ΔH
+
) e da expressão relativa do gene PEPC1, o 

qual codifica para a enzima de pré-fixação noturna do CO2, a fosfoenolpiruvato 

carboxilase. (Figuras 12 e 13). Comparando a intensidade do CAM em 30 e 60 dias, 

avaliado através do acúmulo noturno de ácidos orgânicos, esta aumentou nos grupos 

foliares G1 e G3, em 60 dias, enquanto que no grupo G2 praticamente não teve alteração, 

sugerindo que o CAM estaria sendo importante como estratégia de tolerar a escassez 

hídrica. Trabalho anterior já havia mostrado que em quatro dias de suspensão hídrica o 

metabolismo fotossintético se alterou de C3 para CAM em todos os grupos foliares e em 

oito dias a expressão do CAM foi do tipo idling (MANCILHA, 2017). No entanto, em 

relação a análises envolvendo a expressão do CAM e seca por período mais prolongado 

que 8 dias, praticamente não há na literatura dados disponíveis, sendo os  obtidos nesta 

pesquisa, os primeiros a serem registrados para 30 e 60 dias de restrição no fornecimento 

d’água. Um único trabalho abordando estresse prolongado (90 dias) provocado por alta 
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intensidade luminosa mostrou que G. monostachia foi capaz de expressar o CAM 

(MAXWELL et al., 1999).  

Em relação à ontogenia foliar, a expressão do CAM, apesar de aumentar 

significativamente em todos os grupos foliares nessa espécie, não ocorreu de forma 

uniforme. Em 30 dias de tratamento as folhas jovens (G1) apresentaram um acúmulo 

noturno de ácidos inferior aos grupos G2 e G3, porém a expressão relativa de PEPC1 

nesse grupo G1 foi a mais elevada dentre os grupos. Já as folhas intermediárias e 

maduras, apesar de apresentarem um alto acúmulo de acidez noturna, apresentaram uma 

expressão relativa de PEPC1 mais baixa do que observado nas folhas jovens (Figura 

13B). Uma das possíveis razões para a divergência entre a expressão de PEPC1 e 

acúmulo de acidez noturna nos três grupos foliares, pode ser devida a um controle pós-

traducional da enzima PEPC fotossintética. No caso das folhas jovens possivelmente, a 

enzima da PEPC é inativada alostericamente por presença de malato, ou seja, por mais 

que haja um aumento de transcritos do gene de PEPC1 nesse grupo foliar, uma alta 

concentração de malato presente nesses tecidos, pode inibir alostericamente a atividade 

dessa enzima, evitando a produção de novos ácidos orgânicos (O`LEARY et al., 2011). 

Já no caso dos grupos das folhas intermediárias e maduras, por mais que havido um leve 

aumento nos transcritos de PEPC1, a PEPC pode ser também ativada aloestericamente 

pela presença da glicose -6 fosfato (Glc-6-P), levando assim à ativação dessa enzima e 

consequentemente aumento de ácidos orgânicos. (O`LEARY et al., 2011). Estudos feitos 

com Kalanchöe fedtschenkoi (Crassulaceae) relataram um comportamento semelhante ao 

observado em G. monostachia, em que foram observados aumentos discretos na variação 

noturna de acidez e no ganho de carbono noturno em folhas jovens, enquanto que as 

folhas maduras tinham esses níveis aumentados (JONES, 1975). De maneira parecida, 

HOLTHE et al. (1983) também relataram que folhas da epífita Peperomia scandens 

(Piperaceae) expressavam um tipo mais brando de CAM (CAM cycling) quando ainda 
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estavam em processo de expansão e ao atingiram um estágio mais maduro se tornavam 

competentes para expressar um CAM mais intenso (CAM-constitutivo). 

Em 60 dias de tratamento, as folhas jovens apresentaram um aumento no acúmulo 

noturno de ácidos, se igualando em termos de acidez aos demais grupos foliares (Figura 

12C). Conjuntamente com o aumento de ácidos orgânicos, houve aumento na expressão 

relativa de PEPC1, evidenciando que essas folhas jovens estariam respondendo mais 

intensamente à restrição hídrica temporalmente e apresentando um aumento na 

intensidade da expressão do CAM. Esses dados podem ser corroborados pelo estudo 

também realizado com G. Monostachia, o qual investigou a influência da ontogenia foliar 

na indução ao CAM por um período de oito dias de déficit hídrico e observaram que as 

folhas mais jovens também apresentaram uma elevada taxa de transcritos de PEPC e 

acúmulo noturno de malato, em mesma intensidade que as folhas intermediárias 

apresentaram um elevado grau de expressão do CAM (RODRIGUES et al., 2016). 

Já o acúmulo de ácidos nas folhas intermediárias sofreu uma leve redução no 

acúmulo noturno de ácidos orgânicos aos 60 dias de tratamento quando comparado com 

30 dias, apresentando um acúmulo semelhante ao observado nas folhas maduras (G3) que 

não sofreu alteração temporalmente. No entanto, a expressão relativa de PEPC1 

aumentou significativamente em G2 e G3 quando comparado com 30 dias, em que as 

folhas do grupo G2 apresentam maior destaque na expressão desse gene (Figura 13C).  

Conforme já discutido anteriormente, a divergência ente o aumento de transcritos de 

PEPC1 e a manutenção do acúmulo noturno de ácidos nos grupos foliares G2 e G3, 

possivelmente também estariam relacionados à inativação da enzima da PEPC pela 

presença excessiva de malato (O`LEARY et al., 2011). 

Os dados apresentados até então em relação à expressão do CAM, aliados aos de 

condutância estomática (Figura 14), ilustram que o CAM estabelecido frente à restrição 

hídrica prolongada foi diferencial entre as folhas jovens em relação aos demais grupos. 
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Em 30 dias, a condutância do grupo G1 seguiu o padrão clássico do CAM, isto é, 

acúmulo noturno de ácidos orgânicos concomitantemente à abertura estomática 

preferencialmente durante a noite. Já em 60 dias, esse grupo apresentou um 

comportamento semelhante ao tipo “idling”, onde fechamento estomático ocorre tanto de 

dia quanto à noite. Para os grupos G2 e G3 o CAM observado tanto em 30 como em 60 

dias foi do tipo “idling”, uma vez que observou-se uma queda na condutância estomática 

e fechamento estomático tanto de dia quanto à noite. Esse comportamento de transição 

progressiva do CAM nas folhas jovens, corrobora com os resultados observados 

anteriormente em G. monostachia, em que através de medição da abertura estomática, 

observou essa transição de CAM clássico para idling em 8 dias de escassez hídrica 

(MANCILHA, 2017).  

Sabe-se que em espécies facultativas de CAM, o ácido abscísico (ABA) tem sido 

identificado como um sinal importante na indução CAM (CHU et al., 1990; DAI et al., 

1994; TAYBI & CUSHMAN, 2002). O aumento endógeno de ABA observado em todos 

os grupos foliares em G. monostachia, em conjunto com o aumento da expressão relativa 

do gene PEPC1, além do acúmulo de ácidos orgânicos, podem indicar uma possível 

correlação entre sinalização do ABA e expressão do CAM. A presença do ABA tem sido 

sugerido como um dos sinalizadores de transição bioquímica em plantas que apresentam 

metabolismo C3-CAM facultativo, estimulando o aumento da enzima da PEPC e, 

consequentemente,acúmulo noturno de ácidos orgânicos (TAYBI & CUSHMAN, 2002), 

No entanto, a interação do ABA  e a enzima da PEPC regulando o CAM ainda é muito 

pouco estudada e, provavelmente, alguns outros fatores de transcrição como, por 

exemplo, os  das famílias HSFA2; NF-Ys; WRKY, HSPS entre outros estariam 

envolvidos nesse processo (MALECKOVA et al., 2019). 
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VI. CONCLUSÕES 

 

Baseado nos dados obtidos neste trabalho foi possível indicar algumas conclusões 

acerca da participação do ácido abscísico (ABA) no desenvolvimento e morfologia foliar 

de plantas de Guzmania monostachia submetida à restrição hídrica: 

1) O tratamento de restrição hídrica prolongado foi efetivo, uma vez que todos os 

grupos foliares da roseta mostraram diminuição no teor relativo de água já nos 30 

primeiros dias, o qual se estabilizou ao longo do tratamento. Da mesma forma, os 

parâmetros de fluorescência de clorofila apresentaram redução em 30 dias, seguindo-

se uma leve recuperação que indicaria certo grau de adaptabilidade fisiológica às 

condições de escassez hídrica.  

2) Com base nos parâmetros morfológicos, a baixa disponibilidade hídrica prejudicou o 

desenvolvimento foliar e, consequentemente, a formação do tanque em plantas 

jovens, atrasando assim o desenvolvimento heteroblático das plantas.  

3)  O aumento do ABA endógeno nas folhas,  conjuntamente com a inibição do 

desenvolvimento foliar, indica que possivelmente o ABA  atuou como mediador da 

inibição do crescimento dessa bromélia sob condição de menor disponibilidade 

d’água. 

4) O principal gene de síntese de ABA, o NCED, aumentou o número de transcritos, 

coincidindo com o incremento no teor de ABA, nas folhas do grupo jovem em 30 

dias de tratamento e nas intermediárias em 60 dias de restrição hídrica. 

5) De acordo com os resultados de acúmulo noturno de ácidos orgânicos, expressão 

relativa do gene PEC1 e de condutância estomática, a fotossíntese CAM que se 

estabeleceu foi a do tipo idling em todos os grupos foliares. 

6) As análises da expressão relativa dos genes ligados à sinalização e transdução do  

ABA, indicam uma interação entre os genes PYL8, SAPK10, AI5L5 e SLAC1, 
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constituindo uma possível via de sinalização e resposta a esse hormônio em 

bromélia. 

7) As folhas jovens da roseta pareceram insensíveis (ou num grau menor) ao ABA em 

30 dias de tratamento. No entanto, num período mais prolongado de estresse (60 

dias) a sensibilidade foi adquirida em decorrência da formação de novos estômatos, 

os quais responderam de forma mais eficaz à falta d’água, fechando os poros 

estomáticos. 

8) Ontogeneticamente, as folhas mais centrais da roseta, chamadas de intermediárias, 

tiveram uma grande importância na regulação metabólica, respondendo 

eficientemente ao estresse hídrico por meio da redução da condutância estomática e 

na realização da fotossíntese CAM.  

9) As plantas de Guzmania monostachia, submetidas a uma prolongada restrição de 

rega, se mostraram resilientes ao estresse hídrico; característica essa que pode ter 

favorecido a sua adaptação e sobrevivência no ambiente epifítico.  
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VII. PERSPECTIVAS 

 

Compreender as respostas fisiológicas, morfológicas e moleculares de bromélias 

epífitas sob condição de seca tem grande importância, principalmente, se considerarmos 

as mudanças climáticas que já estão se fazendo sentir no momento atual. Conhecer a 

dinâmica de sobrevivência dessas plantas no dossel da floresta representa ter acesso a 

informação de processos de tolerância a estresses abióticos. O presente trabalho, mesmo 

trazendo valiosas contribuições acerca da influência da limitação hídrica em longo prazo 

e do envolvimento do ABA no metabolismo e desenvolvimento foliar de G. monostachia, 

abre ainda novos caminhos a serem trilhados na rota investigativa. Assim, algumas 

abordagens complementares poderiam ajudar a elucidar melhor a participação do ABA 

nas respostas morfofisiológicas dessa bromélia. Primeiramente, uma investigação mais 

aprofundada sobre enzimas associadas à parede celular e genes envolvidos na regulação 

do crescimento e expansão foliar ajudariam na compreensão do processo de crescimento 

sob restrição hídrica. Outro ponto a ser investigado seria entender a participação do ABA 

no desenvolvimento estomático, investigando-se a correlação desse hormônio com a 

expressão dos genes de formação dos estômatos. Além disso, estudos utilizando a 

aplicação de ABA, ou de certas substâncias inibidoras de sua biossíntese ou sinalização, 

poderiam ajudar a esclarecer a dinâmica de atuação desse hormônio em folhas de G. 

monostachia. Adicionalmente, conhecer mais profundamente a modulação da expressão 

de outros genes de sinalização do ABA, conjuntamente com  possíveis genes candidatos à 

regulação do CAM, como os relacionados com o relógio circadiano, seria de grande valia 

para elucidar  a plasticidade fotossintética que essa bromélia C3-CAM facultativa possui. 
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VIII. RESUMO 

 

A disponibilidade hídrica é um dos mais importantes fatores abióticos capazes de 

modular o metabolismo e o desenvolvimento das plantas. Acredita-se que no ambiente 

epifítico, o impacto da escassez hídrica possa ser ainda mais decisivo no metabolismo e 

desenvolvimento foliar de bromélias que vivem nesse habitat, uma vez que não possuem 

raízes para exploração do solo, sendo as folhas os principais órgãos vegetativos dessas 

plantas. O ácido abscísico (ABA) é um dos hormônios que frequentemente está 

relacionado à mediação de respostas morfofisiológicas com importância adaptativa em 

plantas sob condições ambientais desfavoráveis ao crescimento, como na deficiência 

hídrica. Bromélias que apresentam plasticidade fotossintética, como a espécie C3-CAM 

facultativa, Guzmania monostachia, podem ser consideradas um bom modelo para 

estudos de efeitos de estresses ambientais. Entretanto, ainda pouco se conhece sobre 

como a disponibilidade hídrica pode interferir nos fatores metabólicos e na ontogenia 

foliar, alterando o crescimento das folhas dessa bromélia e se o ácido abscísico teria papel 

importante na sinalização de alterações morfofisiológicas. Diante disso, o presente 

trabalho visou investigar a influência da restrição hídrica a longo prazo sobre o 

crescimento e o desenvolvimento de plantas jovens de Guzmania monostachia, avaliando  

a possível participação do ácido abscísico como indutor de respostas  morfofisiológicas, 

do metabolismo fotossintético e do desenvolvimento foliar. Para tanto, plantas jovens de 

G. monostachia foram submetidas a tratamento de limitação hídrica por até 120 dias. Ao 

longo do tratamento, as folhas dessa bromélia foram divididas em três grupos: folhas 

jovens, intermediárias e maduras, as quais foram subdivididas em duas porções, uma 

clorofilada (partes apical + mediana) e outra basal. Esses grupos foliares foram avaliados 

quanto ao seu “status” hídrico e condições fisiológicas, por meio das análises de teor 

relativo de água, fluorescência da clorofila, condutância estomática, acidez titulável e 

expressão do gene PPC1 de CAM. O desenvolvimento e a morfologia foram estimados 

por meio de medidas da taxa relativa de crescimento foliar, área foliar total, área da 

região basal e densidade estomática. A participação do ABA nos eventos 

morfofisiológicos, de fotossíntese e de desenvolvimento foram inferidos por meio de sua 

quantificação endógena e da avaliação da expressão de alguns  genes mais relevantes da 

rota de biossíntese (NCED), sinalização (PYL8 e SAPK10) e resposta (AI5L5 e SLAC1) a 

esse hormônio. Os resultados mostraram que o efeito prolongado da limitação hídrica 

provocou uma forte diminuição do teor hídrico foliar, assim como uma redução nos 



  

69 

 

parâmetros de fluorescência de clorofila, indicando perturbações no aparelho 

fotossintético causados pelo estresse hídrico. Morfologicamente, houve um aumento da 

densidade estomática no decorrer do tratamento de restrição hídrica. Além disso, houve 

reduções das áreas foliar total, da região basal e da taxa relativa de crescimento, 

prejudicando a expansão e desenvolvimento foliar. Isto ocasionou um atraso do 

desenvolvimento heteroblástico dessa bromélia, isto é, a formação do tanque foi afetada 

negativamente. A limitação hídrica induziu também a expressão do CAM e uma grande 

limitação da condutância estomática se estabeleceu em todos os grupos foliares. Com 

base nos dados bioquímicos e de expressão gênica, foi visto que o principal gene de 

síntese de ABA, o NCED, aumentou o número de transcritos, coincidindo com o 

incremento no teor de ABA, nas folhas do grupo jovem após 30 dias de tratamento e nas 

intermediárias aos 60 dias de restrição hídrica, aumentando também a expressão de 

PEPC1 (gene que codifica para a enzima de CAM, a fosfoenlpiruvato carboxilase). O 

aumento de ABA endógeno em todos os grupos foliares ao longo do tratamento de 

limitação hídrica sugere um possível efeito inibitório desse hormônio sobre o crescimento 

e desenvolvimento foliar. Além disso, foi visto que as folhas jovens da roseta foram 

pouco sensíveis ao ABA, já que a expressão relativa dos genes da cascata de sinalização e 

de resposta ao ABA não se alterou após os 30 primeiros dias de deficiência hídrica. No 

entanto, com o passar do tempo, essa sensibilidade pôde ser adquirida em 60 dias em 

decorrência, possivelmente, da formação de novos estômatos durante esse período. 

Ontogeneticamente, as folhas intermediárias (G2), tiveram uma grande relevância na 

regulação metabólica de G. monostachia, já que mostraram sensibilidade ao ABA (maior 

transcrição de PYL8 – receptor de ABA e de SAPK10 – transdutor do sinal de ABA),  

apresentando certas respostas que estão envolvidas com o aumento da tolerância ao 

estresse hídrico, como, por exemplo, a forte redução na condutância estomática, 

coincidente com aumentos de transcritos de SLAC1 (canais de fluxo lento de ânions) e de 

AI5L5 (fator de transcrição ativador de gene responsivo ao ABA) e a realização da 

fotossíntese CAM, com aumento de transcritos de PEPC1 (fosfoenolpiruvato 

carboxilase) em 60 dias de estresse hídrico. Por meio desse conjunto de modificações 

morfofisiológicas e das expressões gênicas estudadas aqui, observa-se que as plantas de 

Guzmania monostachia, submetidas a uma prolongada restrição de rega, são resilientes 

ao estresse hídrico, o que certamente favorece a sua ocorrência no ambiente epifítico. 
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IX. ABSTRACT 

 

Water availability is one of the most important abiotic factors that modulate plant 

metabolism and development. The impact of water scarcity may be even more decisive in 

the metabolism and leaf development of epiphytic bromeliads since these plants do not 

have roots for soil exploitation, while their leaves are the main vegetative organ. The 

abscisic acid (ABA) is one of the hormones often related to the morphophysiological 

adaptive responses of plants under unfavorable environmental conditions such as the 

water deficit. Bromeliads with photosynthetic plasticity, such as the C3-CAM facultative 

species Guzmania monostachia, can be considered a good model for studies of the 

environmental stress effects. However, little is known about how water availability can 

affect metabolic factors and leaf ontogeny, altering the leaf growth and whether abscisic 

acid would play an important role in signaling morphophysiological changes. Thus, the 

present work aimed to investigate the influence of the long-term water restriction on the 

growth and development of young plants of Guzmania monostachia, evaluating the 

possible participation of abscisic acid as an inducer of morphophysiological responses, 

photosynthetic metabolism, and leaf development. To achieve these aims, young plants of 

G. monostachia were subjected to water limitation for up to 120 days. Throughout this 

period, bromeliad leaves were divided into three groups of young, intermediate and 

mature leaves, which were subdivided into two portions, the chlorophyll one (apical and 

middle) and the basal portion. Each leaf group had its water status and physiological 

conditions evaluated through the analysis of relative water content, chlorophyll 

fluorescence, stomatal conductance, titratable acidity and the gene expression of PEPC1 

(the gene encoding the CAM enzyme phosphoenolpyruvate carboxylase). Leaf 

development and morphology were estimated by measurements of the relative growth 

rate, total leaf area, basal leaf area, and stomatal density. ABA participation in the 

morphophysiological, photosynthesis and developmental events were inferred by its 

endogenous quantification and expression of some genes involved in ABA biosynthesis 

(NCED), signaling (ABA receptor, PYL8; ABA signal transducer, SAPK10), and 

response (ABA-responsive gene activating transcription factor, AI5L5; slow-flowing 

anion channel, SLAC1). Our results showed that the prolonged water limitation caused a 

strong decrease in leaf water content, as well as a reduction in the chlorophyll 

fluorescence parameters, indicating disturbances in the photosynthetic apparatus. 

Morphologically, there was an increase in stomatal density during the period of water 
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restriction. In addition, there were reductions in total leaf area, basal leaf area, and 

relative growth rate, impairing leaf expansion and development. Thus, we observed a 

delay in the heteroblastic development of this bromeliad, i.e., the tank formation was 

negatively affected by the water shortage. The water limitation also induced CAM 

expression and reduced the stomatal conductance in all leaf groups. The most relevant 

gene involved in ABA biosynthesis, i.e., NCED, increased the number of transcripts, 

coinciding with the increase in ABA content in the young leaves after 30 days of water 

restriction, in the intermediate leaves at 60 days of water restriction, also increasing the 

expression of PEPC1. The increase in endogenous ABA content in all leaf groups during 

water limitation suggests a possible inhibitory effect of this hormone on leaf growth and 

development. In addition, young leaves were poorly responsive to ABA, as the relative 

expression of genes encoding ABA signaling and response did not change after the first 

30 days of water deficit. However, this sensitivity could be acquired within 60 days, 

possibly due to the formation of new stomata during this period. Ontogenetically, the 

intermediate leaves had a great relevance in the metabolic regulation of G. monostachia, 

as they were highly responsive to ABA (higher transcription of PYL8 and SAPK10), 

increased SLAC1 and AI5L5 gene expressions, presented a strong reduction in stomatal 

conductance, and the expression of PEPC1 also increased in 60 days of water stress. The 

morphophysiological and gene expression results showed in this work suggest that 

Guzmania monostachia is resilient to water stress when subjected to prolonged periods of 

water shortage, which certainly favor its occurrence in the epiphytic environment. 
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XI. ANEXOS 

 

TABELA A1. - Análise de variância (ANOVAs) resumindo os efeitos de tratamentos 

(bem hidratado e restrição hídrica) em diferentes grupos foliares [folhas jovens (G1), 

intermediárias (G2), maduras (G3)] e/ou porções foliares [(ápice + mediana), base] ao 

longo do tempo experimental (0, 30, 60 e 120 dias) sobre o teor relativo de água, 

rendimento quântico fotoquímico máximo do PSII (Fv/Fm), rendimento quântico 

fotoquímico efetivo do PSII (Y(II)), área foliar , área foliar da base, taxa relativa de 

crescimento foliar (TRC),  volume do tanque, densidade estomática, condutância 

estomática, delta de acidez noturna, quantificação endógena de ABA, expressão relativa 

dos genes NCED, PEPC1, PYL8, PP2C30, SAPK10, AI5L5, SLAC1. 

 

Fonte de Variação Df MS F P 

Teor relativo de água  

    Tempo 3 1753 28,15 < 0,001 

Grupo 2 557 8,94 0,001 

Tratamento 1 11641 186,95 < 0,001 

Tempo vs.Grupo 6 80 1,29 0,279 

Tempo vs.Tratamento 3 1572 25,25 < 0,001 

Grupo vs. Tratamento 2 51 0,81 0,450 

Tempo vs. Grupo vs.Tratamento 6 20 0,33 0,919 

Residuais 48 62 

  Fv/Fm  

    Tempo 3 0,114 31,23 < 0,001 

Grupo 2 0,009 2,58 0,081 

Tratamento 1 0,381 104,70 < 0,001 

Tempo vs.Grupo 6 0,006 1,70 0,128 

Tempo vs.Tratamento 3 0,059 16,06 < 0,001 

Grupo vs. Tratamento 2 0,006 1,75 0,179 

Tempo vs. Grupo vs.Tratamento 6 0,007 1,79 0,108 

Residuais 113 0,004 

  Y(II)  

    Tempo 3 0,076 14,93 < 0,001 

Grupo 2 0,015 2,85 0,062 

Tratamento 1 0,792 155,33 < 0,001 

Tempo vs.Grupo 6 0,010 1,90 0,087 

Tempo vs.Tratamento 3 0,126 24,76 < 0,001 

Grupo vs. Tratamento 2 0,010 2,03 0,136 

Tempo vs. Grupo vs.Tratamento 6 0,011 2,14 0,05 

Residuais 113 0,005 
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Área foliar  

    Tempo 3 258,41 33,70 < 0,001 

Grupo 2 82,65 10,78 < 0,001 

Tratamento 1 277,54 36,19 < 0,001 

Tempo vs.Grupo 6 5,40 0,70 0,648 

Tempo vs.Tratamento 3 76,93 10,03 < 0,001 

Grupo vs. Tratamento 2 5,68 0,74 0,482 

Tempo vs. Grupo vs.Tratamento 6 1,04 0,14 0,991 

Residuais 48 7,67 

  Área foliar da base 

    Tempo 3 78,64 105,07 < 0,001 

Grupo 2 33,44 44,69 < 0,001 

Tratamento 1 64,40 86,08 < 0,001 

Tempo vs.Grupo 6 4,24 5,67 < 0,001 

Tempo vs.Tratamento 3 22,39 29,92 < 0,001 

Grupo vs. Tratamento 2 1,69 2,26 0,115 

Tempo vs. Grupo vs.Tratamento 6 0,51 0,68 0,664 

Residuais 48 0,75 

  Volume do tanque 

    Tratamento 1 7,53 8,80 < 0,001 

Tempo 3 29,08 34,00 < 0,001 

Tratamento vs. Tempo 3 2,82 3,30 0,028 

Residual 47 0,86 

  Taxa relativa de crescimento foliar  

    Tempo 2 0,00 120,55 < 0,001 

Grupo 2 0,00 99,32 < 0,001 

Tratamento 1 0,00 615,50 < 0,001 

Tempo vs.Grupo 4 0,00 11,57 < 0,001 

Tempo vs.Tratamento 2 0,00 6,16 0,004 

Grupo vs. Tratamento 2 0,00 6,22 0,004 

Tempo vs. Grupo vs.Tratamento 4 0,00 5,82 0,001 

Residuais 54 0,00 

  Densidade estomática  

    Tempo 3 485,40 139,45 < 0,001 

Grupo 2 81,20 23,34 < 0,001 

Tratamento 1 43,50 12,49 0,001 

Tempo vs.Grupo 6 15,40 4,44 0,001 

Tempo vs.Tratamento 3 12,00 3,43 0,025 

Grupo vs. Tratamento 2 8,80 2,52 0,092 

Tempo vs. Grupo vs.Tratamento 6 11,10 3,20 0,011 

Residuais 45 3,50 
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Condutância estomática  

Tempo 1 5853,00 319,62 < 0,001 

Grupo 2 44,00 2,40 0,092 

Hora 5 531,00 28,98 < 0,001 

Tratamento 1 587,00 32,05 < 0,001 

Tempo vs.Grupo 2 78,00 4,23 0,015 

Tempo vs.Hora 5 72,00 3,93 0,002 

Grupo vs. Hora 10 16,00 0,88 0,555 

Tempo vs. Tratamento 1 222,00 12,13 0,001 

Grupo vs. Tratamento 2 93,00 5,07 0,007 

Hora vs. Tratamento 5 48,00 2,63 0,024 

Tempo vs. Grupo vs. Hora 10 8,00 0,46 0,915 

Tempo vs. Grupo vs. Tratamento 2 94,00 5,15 0,006 

Tempo vs. Hora vs. Tratamento 5 14,00 0,74 0,593 

Grupo vs.Hora vs.Tratamento 10 7,00 0,41 0,943 

Tempo vs. Grupo vs.Hora vs.Tratamento 10 13,00 0,71 0,071 

Residuais 387 18,00 

  Delta de acidez noturna  

    Tempo 2 83592 6,91 0,003 

Grupo 2 42556 3,52 0,040 

Tratamento 1 227912 18,84 < 0,001 

Tempo vs.Grupo 4 11501 9,51 0,045 

Tempo vs.Tratamento 2 57540 4,76 0,015 

Grupo vs. Tratamento 2 8762 7,24 0,049 

Tempo vs. Grupo vs.Tratamento 4 3879 0,32 0,862 

Residuais 36 12098 

  ABA endógeno 

    Tempo 2 4704 40,51 < 0,001 

Grupo 2 1154 9,94 < 0,001 

Tratamento 1 22038 189,79 < 0,001 

Tempo vs.Grupo 4 793 6,83 < 0,001 

Tempo vs.Tratamento 2 5971 51,42 < 0,001 

Grupo vs. Tratamento 2 1900 16,36 < 0,001 

Tempo vs. Grupo vs.Tratamento 4 1209 10,42 < 0,001 

Residuais 45 116 

  Expressão relativa gene PEPC1 

    Tempo 2 1,16 34,96 < 0,001 

Grupo 2 0,27 8,19 0,001 

Tratamento 1 6,15 185,81 < 0,001 

Tempo vs.Grupo 4 0,20 5,95 0,001 

Tempo vs.Tratamento 1 1,98 59,76 < 0,001 

Grupo vs. Tratamento 2 0,43 12,89 < 0,001 

Tempo vs. Grupo vs.Tratamento 2 0,42 12,53 < 0,001 

Residuais 35 0,03 

  Expressão relativa gene NCED1 
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Tempo 2 1,56 22,55 < 0,001 

Grupo 2 0,99 14,28 < 0,001 

Tratamento 1 5,75 83,32 < 0,001 

Tempo vs.Grupo 4 0,28 4,06 0,009 

Tempo vs.Tratamento 1 1,55 22,51 < 0,001 

Grupo vs. Tratamento 2 1,10 15,89 < 0,001 

Tempo vs. Grupo vs.Tratamento 2 0,34 4,93 0,013 

Residuais 33 0,07 

  Expressão relativa gene PYL8 

    Tempo 1 2,98 81,13 < 0,001 

Grupo 2 0,25 6,93 0,004 

Tratamento 1 4,88 132,84 < 0,001 

Tempo vs.Grupo 2 0,09 2,47 0,103 

Tempo vs.Tratamento 1 3,79 103,37 < 0,001 

Grupo vs. Tratamento 2 0,32 8,59 0,001 

Tempo vs. Grupo vs.Tratamento 2 0,16 4,33 0,023 

Residuais 27 0,04 

  Expressão relativa gene PP2C30 

    Tempo 1 0,003 0,03 0,876 

Grupo 2 0,036 0,33 0,721 

Tratamento 1 0,001 0,01 0,928 

Tempo vs.Grupo 2 0,042 0,38 0,688 

Tempo vs.Tratamento 1 0,005 0,05 0,833 

Grupo vs. Tratamento 2 0,043 0,40 0,676 

Tempo vs. Grupo vs.Tratamento 2 0,050 0,46 0,639 

Residuais 26 0,109 

  Expressão relativa gene SAPK10 

    Tempo 1 3,43 60,68 < 0,001 

Grupo 2 1,42 25,11 < 0,001 

Tratamento 1 15,42 272,74 < 0,001 

Tempo vs.Grupo 2 0,26 4,66 0,017 

Tempo vs.Tratamento 1 4,15 73,46 < 0,001 

Grupo vs. Tratamento 2 2,06 36,42 < 0,001 

Tempo vs. Grupo vs.Tratamento 2 0,38 6,72 0,004 

Residuais 30 0,06 

  Expressão relativa gene AI5L5 

    Tempo 1 0,36 4,99 0,035 

Grupo 2 0,09 1,26 0,302 

Tratamento 1 2,24 31,42 < 0,001 

Tempo vs.Grupo 2 0,04 0,58 0,570 

Tempo vs.Tratamento 1 0,42 5,84 0,024 

Grupo vs. Tratamento 2 0,07 5,01 0,0379 

Tempo vs. Grupo vs.Tratamento 2 0,04 0,58 0,0567 

Residuais 24 0,07 

  Expressão relativa gene SLAC1 
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Tempo 1 2,86 21,25 < 0,001 

Grupo 2 2,35 17,46 < 0,001 

Tratamento 1 15,67 116,42 < 0,001 

Tempo vs.Grupo 2 1,31 9,71 0,001 

Tempo vs.Tratamento 1 3,92 29,11 < 0,001 

Grupo vs. Tratamento 2 3,05 22,68 < 0,001 

Tempo vs. Grupo vs.Tratamento 2 1,72 12,76 < 0,001 

Residuais 28 0,14     

 

TABELA A2. – Testes post-hoc de HSD de Tukey para comparações de efeitos do tempo 

nos tratamentos de taxa relativa de crescimento foliar (TRC), densidade estomática, 

condutância estomática, quantificação endógena de ABA, expressão relativa dos genes 

NCED, PEPC1, PYL8, PP2C30, SAPK10, AI5L5, SLAC1. 

Fonte de Variação P 

Taxa relativa de crescimento foliar  

 G1 (30 dias) vs. G1 (60 dias) 0,043 

G1 (30 dias) vs. G1 (120 dias) 0,008 

G1 (60 dias) vs. G1 (120 dias) <0,001 

G2 (30 dias) vs. G2 (60 dias) <0,001 

G2 (30 dias) vs. G2 (120 dias) 0,999 

G2 (60 dias) vs. G2 (120 dias) <0,001 

G3 (30 dias) vs. G3 (60 dias) 0,467 

G3 (30 dias) vs. G3 (120 dias) 0,999 

G3 (60 dias) vs. G3 (120 dias) 0,053 

Densidade estomática 

 G1 (0 dias) vs. G1 (30 dias) 0,999 

G1 (0 dias) vs. G1 (60 dias) 0,001 

G1 (0 dias) vs. G1 (120 dias) <0,001 

G1 (30 dias) vs. G1 (60 dias) 0,001 

G1 (30 dias) vs. G1 (120 dias) <0,001 

G1 (60 dias) vs. G1 (120 dias) <0,001 

G2 (0 dias) vs. G2 (30 dias) 0,010 

G2 (0 dias) vs. G2 (60 dias) 0,023 

G2 (0 dias) vs. G2 (120 dias) <0,001 

G2 (30 dias) vs. G2 (60 dias) 0,880 

G2 (30 dias) vs. G2(120 dias) 0,023 

G2 (60 dias) vs. G2 (120 dias) 0,001 

G3 (0 dias) vs. G3 (30 dias) 0,026 

G3 (0 dias) vs. G3 (60 dias) 0,034 

G3 (0 dias) vs. G3 (120 dias) <0,001 

G3 (30 dias) vs. G3 (60 dias) 1,000 

G3 (30 dias) vs. G3 (120 dias) 0,037 
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G3 (60 dias) vs. G3 (120 dias) 0,015 

Condutância estomática 

 G1 (30 dias) vs. G1 (60 dias) <0,001 

G2 (30 dias) vs. G2 (60 dias) 0,027 

G3 (30 dias) vs. G3 (60 dias) <0,001 

ABA endógeno 

 G1 (0 dias) vs. G1 (30 dias) 0,001 

G1 (0 dias) vs. G1 (60 dias) 0,018 

G1 (30 dias) vs. G1 (60 dias) 0,745 

G2 (0 dias) vs. G2 (30 dias) <0,001 

G2 (0 dias) vs. G2 (60 dias) <0,001 

G2 (30 dias) vs. G2 (60 dias) 0,002 

G3 (0 dias) vs. G3 (30 dias) <0,001 

G3 (0 dias) vs. G3 (60 dias) <0,001 

G3 (30 dias) vs. G3 (60 dias) 1,000 

NCED 

 G1 (30 dias) vs. G1 (60 dias) 1,000 

G2 (30 dias) vs. G2 (60 dias) <0,001 

G3 (30 dias) vs. G3 (60 dias) 0,006 

PEPC1 

 G1 (30 dias) vs. G1 (60 dias) 0,050 

G2 (30 dias) vs. G2 (60 dias) <0,001 

G3 (30 dias) vs. G3 (60 dias) 0,032 

PYL8 

 G1 (30 dias) vs. G1 (60 dias) <0,001 

G2 (30 dias) vs. G2 (60 dias) <0,001 

G3 (30 dias) vs. G3 (60 dias) <0,001 

PP2C30 

 G1 (30 dias) vs. G1 (60 dias) 0,988 

G2 (30 dias) vs. G2 (60 dias) 1,000 

G3 (30 dias) vs. G3 (60 dias) 0,999 

SAPK10 

 G1 (30 dias) vs. G1 (60 dias) <0,001 

G2 (30 dias) vs. G2 (60 dias) <0,001 

G3 (30 dias) vs. G3 (60 dias) 0,020 

AI5L5 

 G1 (30 dias) vs. G1 (60 dias) 0,011 

G2 (30 dias) vs. G2 (60 dias) 0,993 

G3 (30 dias) vs. G3 (60 dias) 0,736 

SLAC1 

 G1 (30 dias) vs. G1 (60 dias) 0,002 

G2 (30 dias) vs. G2 (60 dias) <0,001 

G3 (30 dias) vs. G3 (60 dias) 0,999 
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TABELA A3. - Lista de primers usados nesse estudo, baseados nos dados e anotação do 

RNAseq de Guzmania monostachia. 

 

Contig ID 

 

Anotação 

 

Primers (Forward/Reverse) 

Tamanho 

Amplicon 

(pb) 

 

 

  Eficiência 

c17786_g3 NCED1 5` TTCTGAACCTGCCCACGA 3` 

5` GAGATGACTCCGTCCTCCAC 3` 

219 1,7982 

c8498_g1 PYL8 5` ATCATCACCGTCCATCCG 3` 

5`GCATCCTGAATCGCTAGTC 3` 

181 1,8560 

c21308_g1 PP2C30 5` CTTACACCCTTCTCAGATCAACC 3` 

5` GATCGCACCTCTTCATACCG 3` 

172 1,8710 

c21308_g1 SAPK10 5` GTGTGGGAGTTAGAATAACCTC 3` 

5` GGACAAGCAAACCAAGGAG 3` 

148 1,8670 

 

c22308_g1 AI5L5 5` CCTCCTCTCCATCACCTTCTC 3` 

5`ATCTGTCTTCGCTGTCTCC 3` 

122 1,8100 

c22848_g4 SLAC1 5` TGTTCGTCACCTTGTACCA 3` 

5` GAATCCTCTGAAGAAGTTGATGC 3` 

214 1,8401 

 

c18630_g1 HSDD2 5`CCTCAAGTCTCACTAACGAAG 3` 

5` GATGTAGCAGCCGAATCAAC 3` 

185 1,8695 

c20957_g1 IF5A2 5' TCGGACGAGGAGCACCATTT 3' 

5' AGTTGAAACTTCCACAACCTTGC 3' 

137 1,8610 

c22549_g1 PEPC1 5` GAACGTCTTTGCTTTAGCACAC 3` 

5` CCTGCCATATTCTAGTTCAGGTG 3` 

210 1,8453 

 

 

 


