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RESUMO 

Nas angiospermas, a tolerância à dessecação vegetativa, caracterizada pela capacidade da perda 

de mais de 95% do conteúdo de água celular e recuperação completa do metabolismo após a 

reidratação, evoluiu independentemente em poucas linhagens, contando com adaptações 

estruturais e funcionais, além de um eficiente sistema antioxidante. A tolerância à dessecação 

pode estar relacionada à origem ou hábitat das espécies, podendo ter sido selecionada ao longo 

do tempo em ambientes de maior ou menor pressão de seleção. Angiospermas tolerantes à 

dessecação já foram descritas na flora brasileira e a maioria delas pertence à Velloziaceae, 

ocorrendo em inselbergs e campos rupestres. Barbacenia (Velloziaceae) possui seu maior grau 

de endemismo no Brasil e apresenta tanto espécies tolerantes à dessecação como não tolerantes, 

portanto, um gênero importante na investigação deste mecanismo. A presença de espécies 

tolerantes e sensíveis dentro do mesmo gênero e a distribuição de espécies em nichos distintos 

leva a crer que as espécies tolerantes de Barbacenia apresentam caracteres em comum 

relacionados à tolerância à dessecação. Além disso, estudos prévios realizados com espécies 

tolerantes à dessecação do mesmo gênero sugeriram que elas apresentam diferentes tempos de 

resposta fisiológica à dessecação e reidratação, levando à suposição da existência de distintos 

mecanismos de resposta entre elas, provavelmente relacionados ao potencial antioxidante. 

Desta forma, a presente tese teve como objetivo investigar a ocorrência de caracteres 

relacionados ao mecanismo de tolerância à dessecação, que sejam compartilhados por espécies 

tolerantes de Barbacenia (B. purpurea, B. paranaensis, B. tomentosa e B. graminifolia), assim 

como comparar as respostas fisiológicas entre B. purpurea e B. graminifolia quando submetidas 

ao déficit hídrico e posterior reidratação, visando a identificação e localização in situ de 

compostos antioxidantes, bem como a avaliação de alterações estruturais. Compostos fenólicos, 

tais como glicosídeos de ácido cafeico e ácidos cafeoilquínicos, e idioblastos mucilaginosos, 

reportados pela primeira vez para o gênero, foram descritos nas quatro espécies de Barbacenia 

estudadas. Tais características podem estar diretamente relacionadas, respectivamente, às 

propriedades antioxidantes e à retenção de água nas lâminas foliares durante a desidratação, 

podendo os idioblastos mucilaginosos serem considerados como possíveis marcadores de 

tolerância à dessecação em Barbacenia. Já a comparação experimental entre B. purpurea e B. 

graminifolia evidenciou que enquanto a segunda apresentou maior eficiência do uso da água 

durante a dessecação, B. purpurea foi mais rápida no retorno da assimilação fotossintética após 

reidratação, o que pode estar relacionado à diferença de eficiência dos mecanismos 

antioxidantes apresentados por elas, com aparente ação acentuada de compostos fenólicos em 

B. purpurea e ascorbato em B. graminifolia, sugerindo que as espécies desenvolveram 

estratégias celulares distintas para lidar com a dessecação e reidratação. 

 

Palavras-chave: afloramentos rochosos; antioxidantes; Barbacenia; campos rupestres; 

idioblastos mucilaginosos; inselberg; plantas revivescentes; Velloziaceae.   
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ABSTRACT 

In angiosperms the desiccation tolerance, characterized by the capacity of the loss of more than 

95% of the cellular water content and complete recovery of metabolism after rehydration, has 

evolved independently in few lineages, presenting structural and functional adaptations, and an 

efficient antioxidant system. Desiccation tolerance may be related to the origin or habitat of the 

species and may have been selected over time in environments with higher or lower selection 

pressure. Desiccation tolerant angiosperms have been described in Brazilian flora, and most of 

them belong to Velloziaceae occurring in inselbergs and rupestrian fields. Barbacenia 

(Velloziaceae) is one of the most endemic genus in Brazil and has both desiccation and non-

desiccation tolerant species, thus an important genus in the studies of this mechanism. The 

presence of tolerant and sensitive species within the same genus, and the distribution in distinct 

niches, leads us to believe that tolerant Barbacenia species have common characteristics related 

to the desiccation tolerance. In addition, previous studies with desiccation-tolerant species of 

the same genus suggested that they present different physiological response times to desiccation 

and rehydration, leading to the assumption that there are different mechanisms of response 

among them, probably related to the antioxidant potential. In this way, the present thesis had 

the objective to investigate the occurrence of characters related to desiccation tolerance 

mechanisms, shared by Barbacenia tolerant species (B. purpurea, B. paranaensis, B. tomentosa 

and B. graminifolia), and compare the physiological responses between B. purpurea and B. 

graminifolia when submitted to water deficit and subsequent rehydration, aiming the 

identification and in situ localization of antioxidant compounds, as well as the evaluation of 

structural alterations. Phenolic compounds, such as caffeic acid glycosides and caffeoylquinic 

acids, and mucilaginous idioblasts, unprecedent for the genus, were described in the four 

species of Barbacenia. These traits can be directly related, respectively, to the antioxidant 

properties and the retention of water in the leaf blades during the dehydration, and the 

mucilaginous idioblasts can be considered as possible desiccation tolerance markers in 

Barbacenia. The experimental comparison between B. purpurea and B. graminifolia showed 

that while B. graminifolia showed higher efficiency of water use during desiccation, B. 

purpurea was faster in the return of photosynthetic assimilation after rehydration, which may 

be related to the contrasting antioxidant mechanisms presented by them, with apparent 

pronounced action of phenolic compounds in B. purpurea and ascorbate in B. graminifolia, 

suggesting that the species developed distinct cellular strategies to deal with desiccation and 

rehydration. 

 

Keywords: antioxidants; Barbacenia; campos rupestres; inselberg; mucilaginous idioblasts; 

resurrection plants; rock outcrops; Velloziaceae. 
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Introdução geral 

Ao colonizarem o ambiente terrestre, as plantas enfrentaram uma série de desafios, 

sendo um dos mais críticos a resistência à perda de água nos seus tecidos. Considerando que a 

água é extremamente importante para a vida das plantas, os primeiros vegetais terrestres 

precisaram desenvolver adaptações estruturais e funcionais adequadas para enfrentar a 

exposição à desidratação (Wood 2005; Lüttge et al. 2011). 

Em alguns ambientes, onde as taxas de precipitação são muito baixas, a vida se torna 

inadequada à maioria das espécies vegetais, que morrem mediante a secagem completa, 

portanto, em ambientes áridos ou semi-áridos a vida é restrita a um reduzido número de espécies 

(Wood 2005; Wood & Jenks, 2007). Um exemplo são os afloramentos rochosos, tais como os 

inselbergs (Porembski 2007) e os presentes em campos rupestres (Oliveira et al. 2005), os quais 

são geologicamente antigos, constituídos por granitos e quartzo respectivamente, com sítios de 

crescimento que são microclimaticamente e edaficamente secos, e sustentam uma vegetação 

altamente especializada (Porembski 2007). Nesses ambientes, a maior parte da precipitação é 

perdida pois escorre devido à ausência de cobertura vegetal e, por isso, a maioria das espécies 

possui ciclos de vida de curta duração e se desenvolve durante a estação chuvosa (Barthlott et 

al. 1993). 

Para sobreviver à baixa disponibilidade de água, as plantas podem apresentar diferentes 

estratégias, que variam desde o escape da seca, evitação/resistência e tolerância à seca, até a 

capacidade de tolerância à dessecação, a qual está presente em um grupo mais restrito de 

organismos (Bewley 1979; Wood 2005; Farrant et al. 2007). Aquelas que escapam da seca 

possuem ciclos de vida curtos, restringindo todos seus estágios fenológicos aos períodos em 

que a umidade está presente (Bewley 1979); as que evitam ou resistem, utilizam uma variedade 

de mecanismos adaptativos, como o aumento na absorção de água a partir da ampliação do 

sistema radicular, ou redução da transpiração através do fechamento de estômatos, redução de 

permeabilidade cuticular e da área de superfície foliar, entre outros; e as que toleram a seca se 

utilizam de adaptações que permitem que o metabolismo ocorra em substratos sujeitos a baixos 

potenciais hídricos (Wood 2005), devido principalmente ao acúmulo de solutos compatíveis ou 

osmólitos, proteínas osmoprotetoras e à capacidade antioxidante (Verslues et al. 2006). 

Algumas espécies podem ainda apresentar tolerância à dessecação, que pode ser definida como 

a habilidade de um organismo em sobreviver à perda de mais de 95% do conteúdo de água 

celular e recuperar completamente sua competência metabólica após a reidratação (Farrant et 

al. 2007; Porembski 2011; Dinakar et al. 2012). 
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A tolerância à dessecação, também conhecida como anidrobiose, é uma característica 

relativamente rara, mas que está distribuída em grupos nos três domínios da vida: em Archaea 

e Bacteria encontra-se presente em organismos extremófilos (Wood & Jenks 2007), e dentro de 

Eukarya, tal característica pode ser encontrada em algas, fungos (ou associações de ambos, 

como no caso da maioria dos líquens), animais (como alguns nematóides, rotíferos e maioria 

dos tardígrados) e plantas (Oliver et al. 2000; Alpert 2005; 2006; Wood & Jenks 2007), sendo 

comum nas estruturas reprodutivas da maioria delas, como esporos, sementes e polens. Já a 

tolerância à dessecação vegetativa é mais comum em plantas menos complexas, como briófitas, 

relativamente rara em pteridófitas e angiospermas, e ausente nas gimnospermas (Porembski & 

Barthlott 2000; Farrant et al. 2007). 

Segundo Farrant et al. (2012), aproximadamente apenas 300 espécies de plantas 

vasculares no mundo todo são tolerantes à dessecação. Estas espécies ocorrem 

predominantemente no sul e sudeste da África, na América do Sul e leste da Austrália (Gaff 

1977; 1987; Porembski & Barthlott 2000), estando presentes em nove famílias de pteridófitas 

(Adiantaceae, Aspleniaceae, Davalliaceae, Grammitidaceae, Hymenophyllaceae, Isoëtaceae, 

Polypodiaceae, Schizaeaceae e Selaginellaceae) e dez famílias de angiospermas (Acanthaceae, 

Cactaceae, Cyperaceae, Gesneriaceae, Lamiaceae, Liliaceae, Myrothamnaceae, Poaceae, 

Scrophulariaceae e Velloziaceae) (Wood & Jenks 2007). 

A tolerância à dessecação é considerada um estado ancestral chave na evolução das 

plantas verdes, pois permitiu que algas de água doce colonizassem com sucesso o ambiente 

terrestre (Oliver et al. 2000; Wood & Jenks 2007), no entanto, acredita-se que esta capacidade 

possa ter sido perdida no início da evolução das traqueófitas devido ao surgimento de 

modificações estruturais e morfológicas no tecido vegetativo que proporcionaram o 

desenvolvimento de mecanismos mais eficientes no transporte interno de água, fazendo com 

que a habilidade de tolerância a dessecação permanecesse restrita às estruturas reprodutivas, 

como sementes e esporos (Farrant et al. 2007; Wood & Jenks 2007). Oliver et al. (1998) 

especulam que o surgimento da tolerância à dessecação em sementes foi uma modificação da 

tolerância à dessecação vegetativa nos primeiros antepassados. Além disso, eles sugerem que a 

tolerância à dessecação vegetativa em angiospermas evoluiu posteriormente de maneira 

independente pelo menos doze vezes, como uma adaptação a partir da tolerância à dessecação 

de sementes. Farrant et al. (2007) apoiam estas hipóteses, uma vez que existem diferenças 

consideráveis entre as angiospermas tolerantes em seus mecanismos de proteção contra a 

dessecação, além de uma série de semelhanças entre os mecanismos de tolerância em sementes 
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ortodoxas e tecidos vegetativos de algumas espécies tolerantes à dessecação, levando a acreditar 

que pressões ambientais podem ter impulsionado a reativação de genes, associados ao 

desenvolvimento de sementes, nos tecidos vegetativos (Farrant & Moore 2011). 

Os mecanismos da tolerância à dessecação diferem entre plantas avasculares e 

vasculares (Morse et al. 2011). No primeiro caso, a dessecação ocorre muito rapidamente e a 

proteção antes da secagem é mínima (Oliver et al. 2010). Quando apresentam o mecanismo, as 

plantas avasculares são denominadas de tolerantes à dessecação verdadeiras ou poiquiloídricas, 

e a sobrevivência a este estado é baseada em processos de reparo induzidos na reidratação 

(Oliver et al. 1998; 2000; Farrant et al. 2012). Em contrapartida, as plantas vasculares possuem 

a habilidade de controlar a perda de água para o ambiente, sendo denominadas de tolerantes à 

dessecação modificadas (Oliver et al. 2000) ou homeohídricas. Nelas, ao contrário das 

poiquiloídricas, a desidratação dos tecidos é atrasada em relação ao ambiente, e para que isso 

ocorra, devem ser ativados tanto mecanismos de evitação da desidratação quanto mecanismos 

de proteção durante a secagem e mecanismos de reparo durante a reidratação (Wood 2005). 

Estas plantas, geralmente monocotiledôneas (Porembski & Barthlott 2000), são também 

denominadas de revivescentes – do inglês “resurrection plants” – e possuem a capacidade de 

tolerar a dessecação vegetativa mantendo-se viáveis por longos períodos em estado de anabiose, 

retornando ao seu metabolismo celular normal quando a água volta a estar disponível (Farrant 

et al. 2007; Dinakar et al. 2012). 

Muitos dos mecanismos são comuns com aqueles encontrados em sementes ortodoxas, 

como por exemplo, o acúmulo de açúcares, a produção de proteínas LEA (Late embryogenesis 

abundant) e de antioxidantes (Farrant et al. 2007). A produção e acúmulo de açúcares também 

é algo destacado nos animais tolerantes à dessecação (Alpert 2006), e todos esses mecanismos 

estão relacionados à manutenção das estruturas e proteção do meio subcelular (Farrant et al. 

2007). Um fato curioso é que os mecanismos apresentados em resposta à dessecação são 

possivelmente induzíveis em qualquer situação de estresse por qualquer organismo vivo. Então, 

por que a tolerância a dessecação não é mais comumente encontrada na natureza? Segundo 

Alpert (2006), existe uma série de trade-offs que impedem a distribuição desta característica de 

maneira mais ampla entre os organismos. No que se refere especificamente às plantas tolerantes 

a dessecação, o seu tamanho pode ser limitado pela capacidade de re-estabelecer o movimento 

ascendente da água após a dessecação e reidratação, pois, a pressão de raiz e ação capilar não 

conseguem preencher os vasos do xilema acima de 3 metros, altura esta que coincide com o 

máximo encontrado para plantas revivescentes. Em outras palavras, para possuir a capacidade 
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de tolerar a dessecação, o indivíduo não poderia apresentar porte elevado. Este fato resulta, 

consequentemente, em impacto na produtividade, uma vez que maior taxa de crescimento está 

relacionada a maior produção absoluta. Como as plantas revivescentes possuem um tamanho 

reduzido e crescimento lento em relação às demais espécies vegetais, poderiam ser fracas 

competidoras caso ocorressem em ambientes com alta disponibilidade hídrica, onde outras 

plantas apresentam melhor valor adaptativo. Em contrapartida, por investirem em mecanismos 

de tolerância à dessecação, plantas revivescentes garantem o crescimento em ambientes secos, 

onde plantas sensíveis e mais produtivas não ocorrem. 

Condições ambientais extremas podem direcionar o desenvolvimento convergente de 

características específicas nas plantas, possibilitando que elas se tornem mais adaptadas aos 

locais em que se instalam (Porembski & Barthlott 2000). Uma vez que os limites mínimos de 

teores de água suportados pelas plantas podem diferir entre elas, as mesmas podem ser 

claramente separadas em sensíveis (aquelas que sobrevivem com até 20% de água nos tecidos) 

e tolerantes (que suportam até 95% de dessecação) (Alpert 2006). Desta forma, as angiospermas 

revivescentes são predominantemente pioneiras na colonização de solos pouco profundos e 

superfícies rochosas onde estão geralmente expostas à luz solar direta e baixa disponibilidade 

hídrica. Nestas condições, alguns mecanismos para evitar a dessecação não são suficientes para 

proteger as plantas do estresse hídrico, favorecendo a seleção de espécies tolerantes (Gaff 

1987). Os mecanismos relacionados à capacidade de tolerar a dessecação vegetativa nas plantas 

revivescentes implicam na existência de uma complexa maquinaria associada à desidratação e 

reidratação, envolvendo atributos anatômicos, fisiológicos e moleculares específicos (Moore et 

al. 2008; Meirelles 2009), os quais serão enumerados a seguir. 

 

Mecanismos de tolerância à dessecação em plantas revivescentes 

Nas duas últimas décadas, muitos estudos têm sido realizados na tentativa de elucidar 

os mecanismos que conferem tolerância à dessecação em plantas revivescentes, sendo que o 

mais abordado é a redução da atividade fotossintética, seja pela redução parcial do conteúdo de 

clorofilas, como ocorre em Craterostigma wilmsii Engl. ex Diels (Scrophulariaceae) e 

Myrothamnus flabellifolius Welw. (Myrothamnaceae) (Farrant 2000), ou pela perda total, como 

verificado em Xerophyta humilis T. Durand & Schinz (Farrant 2000) e Barbacenia purpurea 

Hook. (Velloziaceae; Aidar et al., 2010; Suguiyama et al., 2014; Suguiyama et al., 2016). 

Ambas as estratégias são reversíveis, pois a recuperação da eficiência fotossintética ocorre logo 

após a reidratação. 
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Outra estratégia é o acúmulo de carboidratos, que tem sido relatado em todas as plantas 

revivescentes estudadas até o momento (Oliver et al., 1998; Farrant et al., 2009). Dentre suas 

principais funções, destacam-se o ajustamento osmótico para manutenção da turgescência, a 

estabilização das estruturas das membranas contra efeitos nocivos causados por espécies 

reativas de oxigênio, a formação do estado vítreo celular e o fornecimento de esqueletos 

carbônicos proporcionando fonte de energia para recuperação da planta durante a reidratação 

(Oliver et al., 1998). 

Em consequência à baixa disponibilidade hídrica, a redução do volume celular é 

inevitável, no entanto, essa redução pode gerar tensão na bicamada lipídica da membrana, 

levando ao seu rompimento (Mahajan & Tuteja, 2005). Para evitar o estresse mecânico, em 

algumas plantas ocorrem alterações morfológicas e anatômicas, tais como o enrolamento ou 

dobramento foliar, que impedem a ruptura da membrana plasmática além de reduzirem a 

superfície de transpiração, limitando também os danos causados pela radiação ultravioleta (UV) 

(Dinakar et al., 2012). Dentro deste contexto, Sherwin e Farrant (1998) relataram diferentes 

padrões de dobramento foliar: em Xerophyta viscosa Baker (Velloziaceae), o enrolamento das 

lâminas foliares ocorreu a partir das margens, as quais se dobraram ao meio, ao longo da nervura 

central, mantendo apenas a superfície abaxial exposta a luz; em C. wilmsii, o padrão de 

dobramento ocorreu do ápice da folha em direção a base, deixando também a superfície abaxial 

exposta a radiação. 

Em relação às alterações anatômicas já descritas, C. wilmsii, M. flabellifolius e X. 

humilis apresentaram a substituição de um único vacúolo central por vários pequenos vacúolos 

os quais ocuparam mais espaço no citoplasma, minimizando a redução da membrana plasmática 

(Farrant, 2000), além disso, já foi descrito o armazenamento de proteínas, lipídios e 

carboidratos no vacúolo, para substituir a água perdida (Vicré et al. 2004). Em outro estudo, 

Farrant et al. (2009) observaram, a partir de imagens de microscopia eletrônica de transmissão, 

que nas células do mesofilo de plantas dessecadas de Mohria caffrorum (L.) Desv. 

(Schizaeaceae) não ocorria ruptura da membrana plasmática e que, mesmo em condições de 

dessecação, o citoplasma mantinha sua conformação original. Os autores observaram ainda a 

presença de polifenóis formando uma linha na periferia de um vacúolo central, sugerindo a 

atuação dos mesmos na capacidade de estabilização de sua estrutura.  

Para lidar com o estresse mecânico, algumas plantas revivescentes apresentam 

dobramento da parede celular juntamente com a diminuição do volume celular. Este 

dobramento da parede celular pode ocorrer como uma estratégia para mantê-la em contato com 
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a membrana plasmática durante a desidratação, evitando assim, o rompimento de suas estruturas 

(Vicré et al. 2004; Shivaraj et al. 2018). Para que o dobramento ocorra, são necessárias 

alterações na composição da parede celular, com o objetivo de torna-la mais elástica. Neste 

contexto, alguns trabalhos evidenciaram um aumento nos níveis de xiloglucanos e pectinas não 

esterificadas após a dessecação em C. wilmsii (Sherwin et al. 1997; Vicré et al. 1999), sugerindo 

que as modificações na parede estão relacionadas à solubilização de pectinas e/ou mudanças na 

organização e ligação da mesma com outros componentes da parede, em vez de alterações na 

quantidade desses polissacarídeos. Tais modificações possivelmente proporcionam uma maior 

elasticidade à parede, evitando a ocorrência de danos irreversíveis após o retorno de turgor 

(Vicré et al. 2004). 

Outro ponto levantado é em relação ao metabolismo lipídico, o qual também pode mudar 

durante a desidratação e posterior reidratação (Gechev et al., 2014). Neste contexto, Yobi et al. 

(2013), sugeriram que os ácidos graxos têm um papel importante na estabilização e hidratação 

das membranas em Selaginella lepidophylla (Hook. & Grev.) Spring (Selaginellaceae), e 

Gasulla et al. (2013), estudando Craterostigma plantagineum Hochst. (Scrophulariaceae), 

explicaram que assim como os açúcares, os lipídeos podem desempenhar várias funções, tais 

como a de moléculas sinalizadoras, atuar como fonte de energia (especialmente após o consumo 

dos açúcares) e também como protetoras contra danos induzidos pela dessecação. 

A geração de espécies reativas de oxigênio (EROs) durante a desidratação dos tecidos 

também pode causar perturbações metabólicas e danos às membranas e macromoléculas 

(Dinakar et al. 2012). Para evitar estes danos, as plantas revivescentes contam com um eficiente 

sistema antioxidante, enzimático ou não, cujo padrão de respostas varia amplamente entre as 

espécies (Farrant 2000). O sistema enzimático relaciona-se à atividade das enzimas superóxido 

dismutase (SOD), catalase (CAT), ascorbato peroxidase (APX) e glutationa redutase (GR) 

como relatado para as espécies C. wilmsii, M. flabellifolius e X. humulis (Farrant 2000; Farrant 

et al. 2003). Já o sistema antioxidante não enzimático pode contar com a presença de 

metabólitos secundários, os quais no geral, são utilizados não somente para a proteção contra a 

desidratação, mas também contra outros tipos de estresse, como a incidência de luz UV e 

herbivoria, permitindo que plantas revivescentes adquiram desta forma, vantagens sobre as 

espécies concorrentes dentro de seu nicho ecológico (Gechev et al. 2014).  

A maioria dos metabólitos secundários já conhecidos em plantas revivescentes é da 

classe dos compostos fenólicos. Alguns estudos identificaram a presença de ácidos cafeoil- e 

dicafeoilquínicos e dos flavonoides luteolina, campferol e quercetina em Anastatica 
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hierochuntica L. (Brassicaceae) (Al Gamdi et al. 2011; Nakashima et al. 2010; Yoshikawa et 

al. 2003), C-glicosilflavonas e ácidos fenólicos em Boea hygrometrica R. Br. (Gesneriaceae) 

(Feng et al. 2011; Li et al. 2011). Ácidos cafeoilquínicos também já foram descritos em B. 

purpurea (Suguiyama et al. 2014). Em S. lepidophylla, foram identificadas as flavonas 

apigenina e naringenina (Yobi et al. 2013). Compostos voláteis da classe dos terpenos também 

já foram encontrados em M. flabellifolius e Myrothamnus moschatus Baill. (Myrothamnaceae) 

tais como β-pineno e β-selineno. Além disso, foi detectada variação de substâncias entre 

populações de diferentes regiões (Nicoletti et al. 2012; Randrianarivo et al. 2013). Em 

Sporobolus stapfianus Gand. (Poaceae) também foram identificados terpenos, tais como 

esqualeno e campesterol (Oliver et al. 2011). 

Quanto aos mecanismos de ação em plantas revivescentes, polifenóis juntamente com 

flavonoides podem atuar no combate a espécies reativas de oxigênio (Farrant et al. 2003; Mitra 

et al. 2013). Georgieva et al. (2010) explicaram que polifenóis protegem as membranas dos 

cloroplastos durante a dessecação e reidratação, auxiliando a membrana a mitigar os danos 

oxidativos além de facilitar o início da fotossíntese quando a planta retorna da dessecação.  

Em um estudo realizado por Berkov (2011), com o objetivo de investigar o perfil 

metabólico e atividade antirradicalar de Haberlea rhodopensis Friv. (Gesneriaceae) foi 

detectada a presença de pelo menos cinco ácidos fenólicos ativos (ácidos siríngico, vanílico, 

cafeico, dihidrocafeico e p-cumárico). Em Polypodium vulgare L. (Polypodiaceae) uma 

samambaia tolerante à dessecação que também suporta estresse salino e de baixas temperaturas, 

foi detectada abundante presença de fenólicos que se acumulam durante a dessecação e 

reidratação (Bagniewska-Zadworna et al., 2008). A presença de polifenóis também foi 

altamente detectada em lâminas foliares dessecadas de Ramonda serbica Pančić ex. C. B. 

Clarke (Gesneriaceae) (Jovanovic et al. 2011). Em outro estudo realizado com uma população 

de M. flabellifolius proveniente da Namíbia, foi identificado o ácido 3,4,5-tri-galoilquínico, o 

qual protegeu o ácido linoleico contra a oxidação em teste in vitro, e estabilizou um sistema de 

membrana artificial contra a dessecação (Moore et al., 2005). 

Sgherri et al (2004) descreveram o envolvimento de ascorbato, glutationa e peroxidases 

fenólicas (polifenol-oxidase) no metabolismo antioxidante de R. serbica durante a desidratação 

e reidratação, mostrando que o ascorbato e a glutationa foram consumidos durante o período 

inicial de desidratação enquanto houve um aumento das peroxidases fenólicas coincidindo com 

a diminuição dos ácidos fenólicos totais. Esse padrão inverteu-se no final da desidratação, com 

a diminuição das peroxidases e consequente acúmulo de ascorbato e glutationa. No início da 
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reidratação o ascorbato e a glutationa voltaram a ser consumidos enquanto aumentou o nível de 

compostos fenólicos totais, dentre os quais os mais representativos foram os ácidos 

protocatéquico, p-hidroxibenzoico e clorogênico, e logo após a detecção do pico máximo de 

ácidos fenólicos, as peroxidases fenólicas tiveram a sua atividade aumentada. Com este 

resultado, os autores sugeriram que enquanto as peroxidases fenólicas permanecem em níveis 

baixos, o ascorbato e a glutationa são os principais envolvidos na inibição da oxidação, porém, 

quando estes são consumidos, é retomada a oxidação de fenólicos. Eles baseiam esta conclusão 

no fato de que as peroxidases vacuolares podem reduzir o peróxido de hidrogênio usando 

também fenólicos como doadores de elétrons primários, e desta forma, os radicais fenoxil 

gerados após a oxidação podem ser reduzidos pelo radical monodehidroascorbato que, por sua 

vez, é gerado pela oxidação fenoxil-dependente de ácido ascórbico. 

Em outro estudo, com B. hygrometrica, também foi descrita a presença desse eficiente 

sistema antioxidade, com a detecção de uma proteína precursora da polifenol-oxidase induzida 

pela desidratação juntamente com glutationa peroxidase e glutationa s-transferase (Jiang et al. 

2007). E mais recentemente, Živković et al. (2010), descreveram o mesmo processo para 

Asplenium ceterach L. (Aspleniaceae) uma samambaia poiquiloídrica. 

 

Espécies revivescentes em Velloziaceae 

A ocorrência de angiospermas que apresentam tolerância à dessecação tem sido 

acrescida de novas espécies à medida em que os diferentes estudos que determinam essa 

característica avançam. Gaff (1987) publicou uma lista de plantas tolerantes à dessecação da 

América do Sul em que estão incluídas algumas espécies brasileiras e, mais tarde, Meirelles et 

al. (1997) publicaram uma atualização desta lista com espécies tolerantes e “potencialmente 

tolerantes” incluindo 30 espécies de vários locais do país. Pesquisas mais recentes (Aidar et al 

2010; Suguiyama et al., 2014; Alcantara et al., 2015) apresentaram algumas respostas 

ecofisiológicas, bioquímicas e metabólicas em plantas de Velloziaceae de ocorrência em 

inselbergs e campos rupestres brasileiros. No entanto, apesar de boa parte das espécies de 

Velloziaceae já estudadas até o momento apresentarem tolerância à dessecação, um estudo 

realizado por Alcantara et al. (2015) que investigou 20 espécies da família, provenientes dos 

campos rupestres, evidenciou que algumas delas são sensíveis, ou não tolerantes.  

Levando em consideração que a tolerância a dessecação evoluiu independentemente em 

diversos grupos de angiospermas nos diferentes continentes (Oliver et al. 1998), acredita-se que 

as diferenças específicas nos ambientes possam ter pressionado a seleção de indivíduos capazes 
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de sobreviver sob as condições impostas por eles (Porembski & Barthlott 2000). Desta forma, 

é possível que haja diferenças nos níveis ou formas de expressão desta tolerância e que os 

mesmos estejam intimamente ligados ao gênero e/ou espécie, ou ainda ao local em que ocorrem. 

Dentre os gêneros pertencentes à Velloziaceae, Barbacenia é um dos que possui maior 

grau de endemismo no Brasil (Mello-Silva, 2014), mas apesar de toda essa diversidade, pouco 

se sabe a respeito de quais espécies são tolerantes e quais são sensíveis à dessecação dentro do 

gênero. O que se sabe é que as espécies de Barbacenia estão distribuídas tanto em afloramentos 

rochosos, quanto em substratos arenosos (Alcantara et al. 2018), os quais apresentam pequenas 

diferenças na disponibilidade hídrica (Negreiros et al. 2014), podendo a mesma ser um fator 

limitante à ocorrência ou não de espécies tolerantes à dessecação. O mais provável é que 

espécies tolerantes à dessecação ocorram diretamente sob substratos rochosos e sem capacidade 

de retenção de água (Alcantara et al. 2018). A partir disso e pelo fato de o gênero apresentar 

tanto espécies tolerantes como sensíveis à dessecação, defendemos a hipótese de que seja 

possível encontrar caracteres diretamente relacionados ao mecanismo de tolerância à 

dessecação em espécies revivescentes de Barbacenia, os quais possibilitariam diferencia-las 

das espécies sensíveis dentro do gênero. 

Além disso, a caracterização ecofisiológica de duas espécies do gênero, B. purpurea e 

Barbacenia graminifolia L.B.Sm.  realizada separadamente em estudos anteriores, indicou as 

espécies como revivescentes, mostrando que ambas apresentam retorno da assimilação 

fotossintética durante a reidratação após um longo período de anabiose resultante de 

experimentos de restrição hídrica. No entanto, Nascimento et al. (dados não publicados) 

mostraram que o retorno da fotossíntese em B. graminifolia apresentou um atraso quando 

comparado aos experimentos realizados com B. purpurea (Suguiyama et al. 2014), sugerindo 

uma assincronia nos tempos de resposta à reidratação entre as duas espécies. Dentro deste 

contexto, é plausível a hipótese de que mecanismos antioxidantes distintos possam estar 

envolvidos na reidratação de cada espécie, levando a diferenças nos tempos de resposta para o 

reestabelecimento das atividades fotossintéticas. 

Desta forma, algumas perguntas norteiam o presente estudo, sendo elas: 

(1) Existem caracteres que podem ser considerados como marcadores de tolerância à 

dessecação em Barbacenia?  

(2) Existe de fato uma assincronia nos tempos de resposta fisiológica à reidratação entre 

B. purpurea e B. graminifolia? Se sim, ela seria devido à ocorrência de distintos 

mecanismos de resposta antioxidante apresentados por elas?  
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A fim de responder tais perguntas, quatro espécies do gênero Barbacenia foram 

contempladas no presente estudo, sendo que duas delas, B. purpurea e B. graminifolia, foram 

juntamente submetidas a um experimento de restrição hídrica para a comparação e investigação 

dos mecanismos de resposta envolvidos nos processos de desidratação e reidratação de cada 

uma delas. Sendo assim, o presente estudo encontra-se dividido em dois capítulos, os quais tem 

por objetivo: 

(1) Caracterizar os aspectos anatômicos das lâminas foliares e a composição química de 

extratos das folhas de quatro espécies revivescentes do gênero Barbacenia, 

procurando por caracteres relacionados a tolerância à dessecação; e 

(2) Comparar e compreender as alterações fisiológicas, anatômicas e dos metabólitos 

envolvidos nas respostas à dessecação e reidratação em Barbacenia purpurea e 

Barbacenia graminifolia, visando ainda a localização in situ de compostos 

relacionados a ambos os processos. 
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Capítulo 1 

 

Características anatômicas e químicas relacionadas aos mecanismos de 

tolerância à dessecação em espécies de Barbacenia (Velloziaceae) 
 

  



 
 

12 
 

Resumo 
 

Plantas tolerantes à dessecação (TD) apresentam um processo extremamente controlado no qual 

as células retornam do estado vítreo ao funcional. Esta é uma estratégia rara em angiospermas 

que evoluiu em poucas linhagens, proporcionando oportunidades limitadas para a comparação 

de parentes próximos. Barbacenia (Velloziaceae) é uma exceção porque grande número de 

espécies estudadas mostra evidências de TD, mas o gênero também apresenta plantas não-

tolerantes à dessecação (NT), sendo um bom candidato para estudos comparando espécies TD 

e NT. É possível que espécies TD possuam caracteres diretamente relacionados ao mecanismo, 

por isso o presente trabalho busca encontrá-los, tentando responder se tais caracteres podem ser 

considerados como marcadores para espécies TD em Barbacenia. A estrutura das lâminas 

foliares foi estudada sob microscopia de luz, fluorescência e confocal, e foram realizadas 

análises em CLAE/UV, CL/EM/EM e RMN de extratos de folhas de B. purpurea, B. 

paranaensis, B. tomentosa e B. graminifolia na busca por caracteres anatômicos e químicos 

relacionados à plantas TD, os quais possibilitem diferenciá-las de plantas NT. Foram 

encontrados alguns caracteres anatômicos típicos de plantas submetidas a baixa disponibilidade 

hídrica, os quais não podem ser relacionados à tolerância à dessecação, mas à resistência à seca. 

Também foram encontrados compostos fenólicos, tais como glicosídeos de ácido cafeico e 

ácidos cafeoilquínicos, e foi identificada a presença de idioblastos mucilaginosos no mesofilo, 

um caráter sem precedentes, reportado pela primeira vez para o gênero e aparentemente 

presente somente em plantas de Barbacenia TD. Os compostos fenólicos encontrados são 

conhecidos por suas propriedades antioxidantes, e a presença de idioblastos mucilaginosos traz 

novas perspectivas sobre como espécies TD de Barbacenia retêm água em suas folhas durante 

o processo de dessecação. Estas células podem ser consideradas como marcadores para plantas 

TD em Barbacenia. 

 

Palavras-chave: afloramentos rochosos; ambientes xéricos; compostos fenólicos; idioblastos 

mucilaginosos; plantas revivescentes; Velloziaceae. 
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Introdução 

Tolerância à dessecação é a habilidade que algumas plantas possuem de tolerar um teor 

de água extremamente baixo nos tecidos quando a mesma encontra-se praticamente 

indisponível no ambiente, reequilibrando seu potencial hídrico interno e reativando o 

metabolismo quando a água se torna disponível novamente (Farrant et al. 2007; Dinakar et al. 

2012). Apesar de ser uma característica comum em estruturas reprodutivas de plantas, tais como 

esporos, sementes e grãos de pólen, é relativamente rara em tecidos vegetativos (Farrant et al. 

2007). Plantas tolerantes à dessecação (TD) ocorrem usualmente em habitats sujeitos a longos 

períodos sem chuva e frequentemente em substratos com baixa capacidade de retenção hídrica, 

tais como afloramentos rochosos e solos rasos (Porembski & Barthlott 2000). Neste contexto, 

os afloramentos rochosos brasileiros (como inselbergs e Campos Rupestres) são considerados 

um centro de endemismo para espécies TD (Porembski & Barthlott 2000, Oliveira et al., 2005). 

Inselbergs são afloramentos rochosos do período Pré-Cambriano, geralmente isolados e 

constituídos principalmente por granito e gnaisse. São usualmente secos e apesar de ocorrerem 

em muitas zonas climáticas, são mais abundantes em regiões tropicais (Porembski 2007). Já os 

Campos Rupestres são mosaicos montanhosos compostos por afloramentos rochosos 

intercalados por gramados arenosos, pedregosos e alagados, com vegetação arbusto-arbustiva 

e propensa ao fogo, que ocorre no topo da cadeia montanhosa da Serra do Espinhaço, a leste do 

Brasil (Silveira et al. 2016). Suas rochas também são de origem Pré-Cambriana e constituídas 

principalmente por quartzito e rochas metalíferas ricas em ferro (Mucina 2018). 

Nos afloramentos rochosos de ambos ambientes, a maior parte da água da chuva é 

perdida pois escapa devido à ausência de cobertura vegetal, desta forma a maioria das espécies 

que ocorrem nesses locais tem ciclo de vida curto e se desenvolvem durante a estação chuvosa 

(Barthlott et al. 1993). No entanto, também há uma vegetação perene composta em sua maioria 

por monocotiledôneas tolerantes à dessecação e dispostas em comunidades semelhantes a um 

tapete (mat-like communities) as quais cobrem parte das encostas íngremes das rochas 

(Porembski & Barthlott 2000). 

A capacidade de sobrevivência de plantas TD está diretamente relacionada à taxa de 

perda de água. Se a desidratação ocorre muito rápido, as plantas podem morrer, assim como 

aquelas que são sensíveis à dessecação (Bartels & Salamini 2001). Isso acontece porque para 

sobreviver a dessecação é necessário que alguns mecanismos de proteção celular sejam 

induzidos durante a desidratação, os quais requerem uma certa quantidade de tempo (Oliver et 

al. 2000). Plantas TD possuem a habilidade de controlar a perda de água retardando a 
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desidratação dos tecidos em relação ao ambiente (Oliver et al. 2000), e para isso dependem de 

características estruturais e funcionais (Farrant et al. 1999). Inicialmente, toda planta TD passa 

por um estágio de seca antes de atingir a condição de dessecação, por isso, num primeiro 

momento são ativados mecanismos de resposta ao déficit hídrico. Depois de uma perda 

excessiva de água, mecanismos específicos de tolerância à dessecação são induzidos (Neale et 

al. 2000).  

Dentre os mecanismos específicos compartilhados por plantas TD, estão a redução da 

atividade fotossintética, o acúmulo de carboidratos (Aidar et al. 2010; Suguiyama et al. 2014), 

a redução do volume celular (Mahajan & Tuteja 2005), e algumas alterações bioquímicas, tal 

como a estratégia usada por algumas moncotiledôneas, de substituir a água por substancias não 

aquosas, como aminoácidos, proteínas e açúcares, para manter o volume celular (Vicré et al. 

2004).  

Devido a possibilidade da formação de espécies reativas de oxigênio durante a 

desidratação, é necessário um eficiente sistema antioxidante (Dinakar et al. 2012). 

Adicionalmente, alguns estudos mencionam o acúmulo de metabólitos secundários, 

principalmente compostos fenólicos, desempenhando papel como antioxidantes (Farrant et al. 

2003; Moore et al. 2005; Bagniewska-Zadworna et al. 2008). Em plantas TD, a síntese de 

compostos fenólicos pode estar relacionada às condições ambientais a que as plantas estão 

expostas. Um exemplo é a espécie tolerante à dessecação Myrothamnus flabellifolius Welw. 

(Myrothamnaceae). Plantas desta espécie, provenientes da Namíbia (região muito árida) 

sintetizam compostos diferentes se comparadas às plantas da África do Sul e Malawi (com 

condições ambientais mésicas). As plantas da Namíbia apresentam muito mais compostos 

fenólicos relacionados a atividade antioxidante (por exemplo quercetina e 3-O-metilquercetina) 

do que plantas das outras duas regiões (Bentley et al. 2019). Uma maneira de identificar 

mecanismos diretamente relacionados à tolerância à dessecação é a comparação entre táxons 

de parentesco próximo. Alguns estudos tem mostrado sucesso a esse respeito, como um que 

realizou a comparação do perfil metabolômico de uma espécie tolerante, Selaginella 

lepidophylla (Hook. & Grev.) Spring., com outra espécie sensível do mesmo gênero, 

Selaginella moellendorffii Hieron. (Selaginellaceae) indicando uma alta abundância de 

compostos relacionados à dessecação na espécie tolerante. Desta forma, S. lepidophylla 

aparenta estar pronta para tolerar a dessecação de uma maneira constitutiva, usando uma 

variedade de metabólitos, enquanto S. moellendorffii se limita a apresentar somente respostas 

metabólicas ao estresse hídrico (Yobi et al. 2012). 
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No entanto, no grupo das angiospermas, a habilidade de tolerância à dessecação nos 

tecidos vegetativos evoluiu em poucas linhagens, promovendo oportunidades limitadas para 

comparação entre parentes próximos (Alcantara et al. 2015). A família de monocotiledôneas 

Velloziaceae, entretanto, é uma exceção a este padrão, na qual uma quantidade considerável de 

espécies investigadas mostraram evidências de tolerância à dessecação (Gaff 1977, 1987; 

Porembski & Barthlott 2000; Proctor & Tuba 2002, Aidar et al. 2010; Suguiyama et al. 2014; 

Alcantara et al. 2015). 

Velloziaceae é representada por aproximadamente 250 espécies, das quais a maior 

diversidade morfológica é encontrada na América do Sul (Mello-Silva et al. 2011). O Brasil 

apresenta 218 espécies endêmicas, predominantemente dos gêneros Barbacenia e Vellozia. 

Barbacenia tem um total de 101 espécies, das quais 100 são endêmicas do Brasil (Mello-Silva, 

2018). Apesar de não ser rara a recorrência de tolerância à dessecação, existem algumas 

espécies dentro do gênero que são sensíveis, ou não tolerantes à dessecação (NT), como mostra 

um trabalho realizado por Alcantara et al. (2015), que estudaram 20 espécies de Velloziaceae 

(dos gêneros Barbacenia e Vellozia), quanto à relação de alguns traços funcionais ao 

mecanismo de tolerância à dessecação, evidenciando que há tanto espécies TD quanto NT em 

ambos os gêneros. Por isso, o gênero Barbacenia é um dos importantes candidatos para estudos 

comparando espécies TD e NT. Ainda que a maioria da diversidade do gênero esteja 

concentrada no Brasil, existem poucos estudos a respeito dos aspectos funcionais destas 

espécies (Gaff 1987; Aidar et al. 2010; Suguiyama et al. 2014; Alcantara et al. 2015), e existe 

também pouco detalhamento a respeito de quais espécies são TD e quais são NT. Entretanto, 

sabe-se que as espécies do gênero encontram-se distribuídas em nichos distintos, porque 

enquanto algumas são exclusivas de afloramentos rochosos, outras ocorrem em substratos 

arenosos (Alcantara et al. 2018), onde existe uma mínima retenção de água comparada aos 

afloramentos rochosos (Negreiros et al. 2014). 

Condições ambientais extremas direcionaram o desenvolvimento convergente de 

características específicas nas plantas (Porembski & Barthlott, 2000), tornando sua distribuição 

dependente dos limites mínimos de água suportados por elas (Alpert, 2006). Sendo assim, 

defendemos que a ocorrência de plantas TD em Barbacenia é restrita a ambientes com baixa 

disponibilidade hídrica, e assim hipotetizamos que estas espécies possuem caracteres 

diretamente relacionados ao mecanismo de tolerância à dessecação, os quais provavelmente 

possibilitem diferenciá-las das plantas NT. Desta forma, este trabalho busca verificar se há 
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caracteres que podem ser considerados marcadores de tolerância à dessecação em espécies de 

Barcacenia. 

Considerando que a ocorrência da tolerância à dessecação é dependente da existência 

de características estruturais (Farrant et al. 1999), e que a síntese de metabólitos secundários 

está relacionada a respostas fisiológicas específicas aos ambientes nos quais o organismo 

produtor é encontrado (Harbone, 1986), o presente trabalho procura por aspectos químicos e 

anatômicos em comum entre quatro espécies de Barbacenia, confirmadas como TD: 

Barbacenia purpurea Hook., B. paranaensis L.B.Sm., B. tomentosa Mart. e B. graminifolia 

L.B.Sm. Com a realização de análises químicas e anatômicas, o trabalho busca encontrar 

caracteres que possam ser considerados como marcadores de tolerância à dessecação em 

Barbacenia. 

 

Material e métodos 

Espécies Vegetais 

Visando encontrar mecanismos relacionados à tolerância à dessecação em Barbacenia, 

o trabalho buscou utilizar espécies com alguma confirmação a respeito do mecanismo 

(Suguiyama et al. 2014; 2016; Nascimento et al. dados não publicados) e que de alguma 

maneira cobrissem os diferentes tempos de diversificação de acordo com a filogenia molecular 

calibrada por tempo proposta por Alcantara et al. (2018), então as espécies selecionadas para o 

presente estudo (Figura 1), locais de coleta, informações a respeito do substrato original e o 

número do voucher encontram-se detalhados a seguir: 

- Barbacenia purpurea Hook. Morro da Urca, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil – 

afloramentos rochosos graníticos (Suguiyama s.n., SPF 215359); 

- Barbacenia paranaensis L.B.Sm. – proximidades do rio Funil, Sengés, Paraná, Brasil 

– afloramentos rochosos areníticos (Mello-Silva 3586, SPF). 

- Barbacenia tomentosa Mart. – Morro do Cuscuzeiro, Analândia, São Paulo, Brasil – 

afloramentos rochosos areníticos (Mello-Silva 3731, SPF); 

- Barbacenia graminifolia L.B.Sm. –Serra do Cipó, Santana do Riacho, Minas Gerais, 

Brasil – afloramentos rochosos quartzíticos (Braga s.n., SPF 215409); 

B. purpurea apresenta a diversificação mais antiga dentro do gênero. B. paranaensis e 

B. tomentosa são mais proximamente relacionadas e B. graminifolia apresenta a mais recente 

diversificação entre as quatro espécies estudadas. 
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Plantas adultas de cada espécies foram mantidas em vasos de 5 litros com substrato 

comercial (Plantmax®) e vermiculita (3:1). As plantas foram mantidas dentro de uma casa de 

vegetação na Universidade Federal do ABC – Campus São Bernardo, sob luz natural e 

constante rega, e então foram avaliadas as características químicas e anatômicas das lâminas 

foliares, padronizando-se a coleta da 4ª ou 5ª lâmina foliar de um caule de cada vaso. 

Para confirmar se as quatro espécies são TD, foram feitos exames visuais baseados na 

metodologia utilizada por Porembski & Barthlott (2000) e Alcantara et al. (2015), a qual 

consiste na observação da total dessecação e aparência de morte depois da restrição hídrica, 

seguida pela habilidade de reidratação dos tecidos e reestabelecimento do metabolismo normal 

quando a água volta a estar disponível (Figura S1 da Informação Suplementar). No presente 

trabalho, as plantas foram observadas por um período de 60 dias, dos quais em 

aproximadamente 30 a 35 dias as plantas das 4 espécies se apresentaram dessecadas, e quando 

reidratadas, todas apresentaram retorno completo de turgor após um período de 36 horas, 

permanecendo nesta condição durante o restante do período de observação.  

 

Análises estruturais 

Fragmentos de 1cm² do terço mediano das lâminas foliares das quatro espécies TD 

foram fixados em glutaraldeído 2,5% em tampão fosfato de sódio 0,067 M (pH 7,2), e colocados 

sob vácuo antes do armazenamento a 4ºC. Parte dos fragmentos destinados à microscopia de 

luz foi desidratada, incluída em resina de glicol metacrilato Technovit 7100 (Heraeus Kulzer, 

Hanay, Germany) e, posteriormente, seccionada a 5μm de espessura em micrótomo Leica RM 

2235. 

O material fresco foi cortado à mão e observado sob luz UV para visualizar a 

autofluorescência de compostos fenólicos e clorofila. Testes histoquímicos foram aplicados em 

material fixado. As secções de material fixado foram coradas com azul de toluidina (pH 6.9) 

para análises estruturais (Feder e O’Brien, 1968), e reação PAS (periodic acid-Schiff reaction) 

para carboidratos neutros (Cortelazzo 1992). As secções foram montadas em água, observadas 

e fotografadas em microscópio de epifluorescência Nikon H600L equipado com sistema de 

captura de imagem por meio do software NIS-Elements F. Package 3.2. 

As análises em microscopia confocal foram procedidas em material fixado seccionado 

à mão livre. As secções foram montadas em solução de PBS: glicerina (1:1, v/v) em pH 9.0 

(Donaldson 2013). O material foi observado em microscópio confocal Zeiss LSM 510-Meta 

(Central Analítica, IQ-USP), sob excitação de 364nm e emissão entre 400–600nm para a 
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identificação da autofluorescência de compostos fenólicos (400–550nm) (Roshchina 2008). 

Espectros de emissão de regiões de interesse (region of interest, ROI) foram obtidos a partir de 

pontos arbitrariamente selecionados nas imagens sobre os cloroplastos na plataforma de 

análises de imagens Zeiss LSM Image Browser. Todas as amostras foram observadas em 

aumento de 40x. 

 

 
Figura 1: Espécies de Barbacenia caracterizadas neste estudo. (a–b) Barbacenia purpurea. (c–d) Barbacenia 

paranaensis. (e–f) Barbacenia tomentosa. (g–h) Barbacenia graminifolia. Barras:  5cm (a; c; e; g); 1cm (b; d; f; 

h). 

 

Análises espectroscópicas 

Para caracterizar o perfil químico dos extratos das quatro espécies, eles foram analisados 

por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) acoplada a um detector de UV e 

Espectrometria de Massas (CL/EM/EM) com ionização por electron spray (ESI), e Ressonância 

Magnética Nuclear (RMN). Para tanto, foram coletadas aproximadamente cinco lâminas 

foliares por espécie, e as mesmas acondicionadas em sacos de papel e levadas à estufa para 

secagem por 48h à 60ºC. Logo após a secagem o material foi submetido à maceração com 

metanol em banho de ultrassom por 30 minutos (o procedimento foi repetido pelo menos cinco 

vezes até o esgotamento da extração). A solução metanólica obtida foi concentrada sob vácuo. 

Os perfis cromatográficos de CLAE foram realizados por meio de um sistema Dionex 

Ultimate 3000, com detector UV - diode array (DAD) ajustado em comprimentos de onda de 
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210nm, e a CL/EM/EM foi realizada por meio de um equipamento MAXIS 3G Bruker 

Daltonics equipado com um detector SPD-20 A Shimadzu. Uma coluna Luna Phenomenex RP-

18 (5 μm, 250 × 4.6 mm) foi usada com fluxo de 1 ml min-1 à temperatura ambiente. Os extratos 

foram analisados em método isocrático: 70% metanol e 30% água por 30 min. As condições 

para a espectrometria de massas de cada pico obtido por CLAE incluíram uma voltagem de 

capilaridade de 4500V, amplitude de massas entre 100 e 1000 m/z, pressão de nebulização de 

2 Bar, e gás secante a 200ºC sob fluxo de 8 L min-1. Os compostos foram analisados no modo 

positivo e negativo. 

Os espectros de RMN de 1H e 13C dos extratos brutos das quatro espécies foram 

registrados, respectivamente, a 500 e 125 MHz em espectrômetro Varian VNMRS 500 na 

Central Experimental Multiusuário da Universidade Federal do ABC – Campus Santo André. 

Metanol deuterado (CD3OD) foi usado como solvente e também como padrão interno. 

Valores  estão expressos em ppm.  

 

Resultados 

Características morfológicas e anatômicas das lâminas foliares 

Todas as espécies estudadas são herbáceas. O ápice foliar das quatro espécies apresenta 

aspecto necrótico enquanto a base próxima a bainha das lâminas não possui clorofila. (Figuras 

2 a; c; e; g). Em relação à morfologia externa, as lâminas foliares de B. purpurea (Figura 2 b) 

e B. graminifolia (Figura 2 h) apresentam emergências não secretoras ao longo da margem, e 

B. paranaensis (Figura 2 d) e B. tomentosa (Figura 2 f) apresentam tricomas não secretores em 

ambas as superfícies e não possuem emergências.  

A respeito das características anatômicas, todas as espécies apresentam epiderme 

unisseriada anfiestomática e células motoras são observadas na superfície adaxial do terço 

mediano da lâmina (Figuras 3 a; 4 a; 5 a; 6 a). O mesofilo das quatro espécies tende à 

homogeneidade, mas as células da superfície adaxial são mais longas que as da superfície 

abaxial. Somente B. purpurea (Figuras 3 b–c) e B. graminifolia (Figuras 6 b–c) apresentam 

hipoderme aquífera tanto na superfície adaxial quanto abaxial, e todas elas apresentam espaços 

intercelulares no mesofilo (Figuras 3 b; 4 b; 5 b; 6 b). 

Nas quatro espécies estão presentes cordões de fibras esclerenquimáticas nas margens 

das lâminas foliares, os quais também compõem extensões verticais da bainha do feixe vascular, 

como visto em secções transversais (Figuras 3 a-c; 4 a-c; 5 a-c; 6 a-c), no entanto, é possível 



 
 

20 
 

notar pequenas diferenças entre estas extensões de bainha, principalmente em B. purpurea, a 

qual alcança também região adjacente à hipoderme aquífera, formando uma camada horizontal 

em ambas as superfícies. As extensões horizontais são visivelmente mais longas nas regiões 

voltadas à face adaxial em relação àquelas voltadas à face abaxial, como visto em secções 

transversais (Figura 3 b).  

Outra característica relevante observada é a presença de idioblastos mucilaginosos. 

Estas células são identificadas no mesofilo entre os feixes vasculares (Figuras 3 b, d; 4 b, d; 5 

b, d; 6 b, d) nas quatro espécies, mas a distribuição e abundância supostamente diferem entre 

elas. Os idioblastos mucilaginosos são aparentemente mais abundantes em B. purpurea (Figura 

3 b-c) e B. graminifolia (Figura 6 b-c) onde estão arranjados em grupos mais próximos à 

superfície adaxial, enquanto em B. paranaensis (Figura 4 b) e B. tomentosa (Figura 5 b) eles 

são aparentemente menos abundantes e encontram-se dispostos linearmente no meio do 

mesofilo. 

As análises de fluorescência permitiram a visualização da autofluorescência da clorofila 

e de compostos fenólicos dentro dos vacúolos das células do mesofilo (Figuras 3 e; 4 e; 5 e; 6 

e). As análises de microscopia confocal também mostraram a presença de compostos fenólicos 

dentro dos cloroplastos, com intensa emissão entre 470-550nm (Figuras 3 f; 4 f; 5 f; 6 f). A 

forte fluorescência nestas coordenadas cromáticas (visualizada na imagem sob coloração 

esverdeada) é atribuída à presença de derivados de ésteres do ácido hidroxicinâmico, dentre os 

quais se encontram os ácidos cafeoilquínicos (Mondolot-Cosson et al. 1997). Estes valores de 

emissão coincidem com ácidos cafeoilquínicos analisados outrora sob as mesmas condições do 

presente estudo (Mondolot et al. 2006). Portanto, é sugerido que os compostos fenólicos nos 

cloroplastos pertencem ao grupo dos ácidos cafeoilquínicos.  
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Figura 2: Aspectos morfológicos das laminas foliares de Barbacenia. (a-b) B. purpurea. (c-d) B. paranaensis. (e-

f) B. tomentosa. (g-h) B. graminifolia. Asteriscos (a, c, e, g) indicam o aspecto necrótico do ápice foliar; setas (b, 

h) indicam as emergências não secretoras na margem das laminas foliares e pentágonos (d, h) indicam tricomas 

não secretores na superfície das laminas. Barras: 1cm (a, c, e-g); 2mm (b, d, h). 
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Figura 3: (a-f) Secções anatômicas do terço mediano das lâminas foliares de Barbacenia purpurea. (a-c) Aspectos 

estruturais evidenciados por azul de toluidina da região mediana (a), intercostal (b) e marginal (c). (d) Idioblastos 

mucilaginosos. Note a abundância de secreção composta por polissacarídeos evidenciados por reação PAS – 

periodic acid-Schiff reaction. (e) Autofluorescência sob luz UV, sem tratamento, da clorofila (*) e fluorescência 

de compostos fenólicos no vacúolo (retângulo). (f) Espectro de emissão de compostos fenólicos dentro do 

cloroplasto, obtido através de microscopia confocal sob excitação de 364nm. cm, células motoras; fv, feixe 

vascular; fi, fibras; ha, hipoderme aquífera; id, idioblastos; ei, espaço intercelular. Barras: 75μm (a-c, e); 30μm 

(d). 
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Figura 4: (a-f) Secções anatômicas do terço mediano das lâminas foliares de Barbacenia paranaensis. (a-c) 

Aspectos estruturais evidenciados por azul de toluidina da região mediana (a), intercostal (b) e marginal (c). (d) 

Idioblastos mucilaginosos. Note a abundância de secreção composta por polissacarídeos evidenciados por reação 

PAS – periodic acid-Schiff reaction. (e) Autofluorescência sob luz UV, sem tratamento, da clorofila (*) e 

fluorescência de compostos fenólicos no vacúolo (retângulo). (f) Espectro de emissão de compostos fenólicos 

dentro do cloroplasto, obtido através de microscopia confocal sob excitação de 364nm. cm, células motoras; fv, 

feixe vascular; fi, fibras; id, idioblastos; ei, espaço intercelular. Barras: 75μm.  
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Figura 5: (a-f) Secções anatômicas do terço mediano das lâminas foliares de Barbacenia tomentosa. (a-c) 

Aspectos estruturais evidenciados por azul de toluidina da região mediana (a), intercostal (b) e marginal (c). (d) 

Idioblastos mucilaginosos. Note a abundância de secreção composta por polissacarídeos evidenciados por reação 

PAS – periodic acid-Schiff reaction. (e) Autofluorescência sob luz UV, sem tratamento, da clorofila (*) e 

fluorescência de compostos fenólicos no vacúolo (retângulo). (f) Espectro de emissão de compostos fenólicos 

dentro do cloroplasto, obtido através de microscopia confocal sob excitação de 364nm. cm, células motoras; fv, 

feixe vascular; fi, fibras; id, idioblastos; ei, espaço intercelular. Barras: 75μm (a-c, e); 30μm (d). 

 

 

 



 
 

25 
 

 

 

Figura 6: (a-f) Secções anatômicas do terço mediano das lâminas foliares de Barbacenia graminifolia. (a-c) 

Aspectos estruturais evidenciados por azul de toluidina da região mediana (a), intercostal (b) e marginal (c). (d) 

Idioblastos mucilaginosos. Note a abundância de secreção composta por polissacarídeos evidenciados por reação 

PAS – periodic acid-Schiff reaction. (e) Autofluorescência sob luz UV, sem tratamento, da clorofila (*) e 

fluorescência de compostos fenólicos no vacúolo (retângulo). (f) Espectro de emissão de compostos fenólicos 

dentro do cloroplasto, obtido através de microscopia confocal sob excitação de 364nm. cm, células motoras; fv, 

feixe vascular; fi, fibras; ha, hipoderme aquífera; id, idioblastos; ei, espaço intercelular. Barras: 75μm (a-c, e); 

30μm (d). 
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Composição química 

Os perfis cromatográficos dos extratos metanólicos mostraram similaridades na 

composição química entre as espécies (Figura 7), com três picos majoritários (1- tR 2.2min; 2- 

tR 2.6min e 3- tR 12.7min) presentes em B. purpurea, B. paranaensis e B. tomentosa, e dois 

deles presentes em B. graminifolia (pico1 e 2). 

O espectro de UV (Figura S2 da Informação Suplementar) do pico 1 (tR 2.2 min) 

observado em todas as espécies (Figura 7) mostrou absorbância característica de ácidos 

clorogênicos (max. 327 nm) (Pearson et al. 2014). Corroborando essa afirmação, o espectro de 

massa obtido por CL/EM/EM no modo negativo (Figura S3 da Informação Suplementar), 

sugeriu a presença de dois compostos relacionados ao espectro de UV de ácidos clorogênicos: 

um glicosídeo de ácido cafeico ([M-H]- 341.1103) e ácido cafeoilquínico ([M-H]- 353.0890) 

(Fang et al. 2002). A presença do grupo cafeoil também foi sugerida pelas análises de RMN 

(Figuras S4; S5; S6; S7, da Informação Suplementar), devido aos sinais de hidrogênios trans 

α,β-insaturados em H 7.58 – 7.61 (d, J = 15.9 Hz) e 6.29 – 6.32 (d, J = 15.9 Hz), e um sistema 

de anel aromático 1,3,4-trisubstituído devido aos picos em H 7.07 – 7.08 (d, J = 2.0 Hz), 6.80 

– 6.82 (d, J = 8.1 Hz) e 6.93 – 6.95 (dd, J = 8.1 e 2.0 Hz). Adicionalmente, os espectros de ¹H 

RMN mostraram sinais referentes a hidrogênios metínicos em H 5.2 – 5.5 e 4.0 – 4.5, assim 

como hidrogênios metilênicos em H 2.0 – 2.5. Estes dados sugeriram a ocorrência de unidades 

de ácidos quínicos ligadas ao grupo cafeoil, os quais formam os ácidos cafeoilquínicos (Figuras 

S4 a; S5 a; S6 a; S7 a, da Informação Suplementar). Esta proposta pode ser suportada pela 

presença dos picos em aproximadamente C 168, atribuídos ao ácido carboxílico, C 150 – 115, 

atribuídos ao anel aromático e à ligação trans-dupla, e em C 80 – 62 referentes aos carbonos 

carbinólicos nos espectros de 13C RMN (Figuras S4 b; S5 b; S6 b; S7 b, da Informação 

Suplementar) (Liu et al. 2003). 

Embora as técnicas de electron spray não tenham identificado o pico 3 (tR 12.7min), o 

espectro de UV (Figura S2 da Informação Suplementar) juntamente com os espectros em ¹3C 

RMN, os quais mostraram os sinais C 145 e 121 (Figuras S4 b; S5 b; S6 b, da Informação 

Suplementar), típicos do triterpeno β-amirina (Okoye et al. 2014) sugeriram a presença deste 

composto em B. purpurea, B. paranaensis e B. tomentosa. Esta proposta pode ser suportada 

pela presença dos picos entre H 0.7 e 1.1 nas três espécies (Figuras S4 a; S5 a; S6 a, da 

Informação Suplementar), típicos de compostos terpênicos.  

Infelizmente, apesar de todas as técnicas utilizadas, elas não foram suficientes para 

identificar o pico 2 (tR 2.6min) dos cromatogramas. 
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Figura 7: Perfis cromatográficos em CLAE/UV dos extratos metanólicos de (a) Barbacenia purpurea, (b) 

Barbacenia paranaensis, (c) Barbacenia tomentosa, e (d) Barbacenia graminifolia, indicando o tempo de retenção 

(tR) dos picos majoritários: 1- tR2.23min; 2- tR2.60min; 3- tR12.73min. 

 

Discussão 

As quatro espécies estudadas são provenientes de locais com condições ambientais 

similares em relação às baixas taxas de precipitação, altas médias de temperatura e substratos 

rochosos nos quais a água não penetra. Quando tais condições ambientais são comparadas às 

condições climáticas nas quais espécies de Barbacenia NT estão submetidas, são notadas 

algumas diferenças. Barbacenia rubrovirens Mart., confirmada como não tolerante à 

dessecação (NT) (Alcantara et al. 2015), não ocorre em afloramentos rochosos, mas em solos 

arenosos nos campos rupestres (INCT 2018). Três outras espéces de Velloziaceae, confirmadas 

como NT, Vellozia aloifolia Mart., Vellozia strangii L.B.Sm. ex Mello-Silva e Vellozia 

variabilis Mart. ex Schult. & Schult.f. (Alcantara et al. 2015) também são exclusivas de solos 

arenosos (INCT 2018). Comparativamente, os afloramentos rochosos estão associados a uma 

menor capacidade de retenção de água do que os campos arenosos em Campos Rupestres 

(Negreiros et al. 2014). Uma vez que campos rupestres são compostos por um mosaico, 

incluindo microhabitats com uma camada de solo mais profunda em torno de afloramentos 
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rochosos, a maioria da precipitação que cai sobre as rochas é perdida por escoamento, 

beneficiando a vegetação circundante onde o solo é profundo (Barthlott et al. 1993). Desta 

forma, solos arenosos tem a disponibilidade sazonal de água menos prejudicada que os solos 

rochosos (Alpert, 2006). Espécies com estratégias contrastantes para lidar com a seca 

normalmente ocorrem em diferentes manchas de solo como apontado por Alcantara et al. 

(2015), os quais observaram que as espécies TD de Velloziaceae ocorrem em afloramentos 

rochosos, geralmente diretamente sobre as rochas expostas, enquanto as espécies NT de 

Velloziaceae ocorrem em solos arenosos mais profundos. 

Considerando os achados morfológicos e anatômicos, podemos afirmar que as quatro 

espécies estudadas são, de maneira geral, similares. Como esperado, a maioria das 

características são típicas das espécies de Velloziaceae e já foram observadas em outras plantas 

tolerantes à dessecação e / ou tolerantes à seca. Células motoras, por exemplo, são células que 

ocorrem na nervura central de algumas monocotiledôneas e normalmente se esvaziam durante 

o estresse hídrico, mesmo em plantas NT, permitindo o dobramento das folhas e minimizando 

a perda de água (Diogo 1926; Kadioglu & Terzi 2007). 

Outra característica comum em Barbacenia é a presença de extensões de bainha 

esclerenquimáticas que podem fornecer proteção mecânica contra o dobramento das folhas 

durante a desidratação. No entanto, esta característica é comum em monocotiledôneas e apesar 

de ter um papel importante no dobramento das folhas, não é determinante para o mecanismo de 

tolerância à dessecação (Korte & Porembski 2012). 

A ocorrência de hipoderme aquífera, detectada apenas em B. purpurea e B. graminifolia, 

pode afetar o conteúdo interno de água nas células das lâminas foliares e, consequentemente, 

influenciar a manutenção ou a absorção de água nas plantas. Além da hipoderme aquífera, 

outras estruturas podem desempenhar esse papel, como o parênquima aquífero, no entanto o 

mesmo não foi detectado em nenhuma das espécies investigadas. Um estudo a respeito de traços 

funcionais em 20 espécies de Velloziaceae realizado por Alcantara et al. (2015), mostrou que 

o parênquima aquífero era unânime nas espécies NT enquanto sua presença não era significativa 

em espécies TD. Portanto, a hipoderme aquífera presente em apenas duas das espécies 

estudadas pode auxiliar na manutenção interna de água nos tecidos, mas provavelmente não é 

fator fundamental para a ocorrência do mecanismo de tolerância á dessecação em Barbacenia. 

A não ocorrência de parênquima aquífero sugere que estas plantas possuem outra estratégia, 

mais eficaz, para a absorção e manutenção de água nos tecidos, como por exemplo os 

idioblastos mucilaginosos, identificados nos tecidos foliares das 4 espécies. 
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A identificação de idioblastos mucilaginosos em Barbacenia é inédita. Não existe 

menção à ocorrência de idioblastos mucilaginosos em estudos que descrevem os marcadores 

anatômicos da família ou gênero e também, até onde se sabe, não existe descrição recente deste 

tipo celular em espécies NT de Barbacenia. Idioblastos são células especializadas, na maioria 

das vezes maiores que as células vizinhas, e classificados de acordo com seu conteúdo; 

idioblastos mucilaginosos acumulam mucilagem entre a parede celular e a membrana 

plasmática, pressionando o protoplasto e reduzindo o volume do vacúolo (Mollenhauer 1967; 

Bakker & Gerritsen 1992). A mucilagem é uma secreção de natureza mista, constituída 

principalmente por heteropolissacarídeos ácidos e/ou neutros (especialmente pectinas), 

proteínas e substâncias fenólicas, formando uma solução coloidal que se torna viscosa em 

contato com a água. Estas substâncias podem desempenhar diferentes funções em plantas, 

incluindo a retenção de água e reserva de carboidratos (Gregory & Baas 1989). As pectinas, 

base da composição das mucilagens, são polissacarídeos de natureza hidrofílica (Mastroberti & 

Mariath 2008); adicionalmente, sabe-se que substâncias poliméricas, tais como as mucilagens, 

contribuem para a resistência ao clima seco devido às suas propriedades higroscópicas (Centeno 

et al. 2016). 

A produção de mucilagem é comum em sementes de muitas espécies (Western et al. 

2000), e uma vez que a tolerância à dessecação é normalmente presente em sementes 

(Porembski & Barthlott, 2000; Farrant et al. 2007), elas podem ser usadas como modelo para 

entender o comportamento fisiológico da mucilagem sob condições de baixa disponibilidade 

hídrica. Estudos sobre a mucilagem secretada por sementes indicam que a mucilagem facilita a 

absorção e retenção de umidade (Bhatt et al. 2016) e que ela pode servir como uma reserva de 

água para a germinação, especialmente sob estresse hídrico (Sun et al. 2012). O papel de 

substâncias poliméricas também é evidenciado em algas tolerantes à dessecação, nas quais a 

perda de água ocorre lentamente durante a dessecação quando comparadas às algas que não 

produzem as mesmas substâncias (Centeno et al. 2016). 

Em plantas tolerantes à dessecação, mecanismos constitutivos retardam a taxa de perda 

de água e facilitam a expressão de mecanismos induzidos de tolerância à dessecação e 

reidratação (Dinakar & Bartels, 2013; Gechev et al. 2013; Suguiyama et al. 2014). Portanto, a 

ocorrência de idioblastos mucilaginosos sugere que os mesmos possam estar intimamente 

relacionados aos mecanismos constitutivos de tolerância à dessecação em espécies de 

Barbacenia. A mucilagem contida nos idioblastos pode agir retendo água e tornando a sua perda 

mais lenta durante o estágio de seca, garantindo assim o tempo requerido para a indução dos 
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mecanismos celulares de proteção para sobreviver à dessecação, sendo desta forma, um 

mecanismo mais eficiente de contenção de água do que o apresentado pelo parênquima aquífero 

o qual, como explicado anteriormente, não é recorrente em plantas TD. 

Várias das análises (composição química, microscopia confocal, e as análises em RMN 

e CLAE), apontaram a presença de ácidos cafeoilquínicos. Estes compostos são ésteres 

formados por hidroxicinamatos e ácidos quínicos (Molgaard & Ravn, 1988) e são sintetizados 

em resposta ao estresse oxidativo, agindo principalmente contra a peroxidação lipídica, sendo 

então extensamente conhecidos pelo seu potencial antioxidante (Rice-Evans et al. 1997). 

Ácidos cafeoilquínicos tem sido relacionados aos mecanismos de tolerância à dessecação. 

Estudos prévios com B. purpurea mostraram um incremento na quantidade dos ácidos 3, 4 e 5-

trans-cafeoilquínicos no início do processo de dessecação (Suguiyama et al. 2014). 

Adicionalmente, as análises em CL/EM/EM apontaram a presença de um glicosídeo de ácido 

cafeico. Este é outro composto com atividade antioxidante e forte efeito inibitório contra a 

peroxidação lipídica, o qual, comparado às formas não glicosídicas, apresenta maior 

estabilidade física devido a sua alta solubilidade em água (Nam et al. 2017).  

Outros compostos fenólicos também tem sido relatados em outras espécies TD. 

Flavonoides, assim como ácidos clorogênicos foram relatados em Anastatica hierochuntica L. 

(Brassicaceae; Al Gamdi et al. 2011), e C-glicosilflavonas e ácidos fenólicos em Boea 

hygrometrica R. Br. (Gesneriaceae; Feng et al. 2011). Em Myrothamnus flabellifolius 

(Myrothamnaceae), o ácido 3,4,5-tri-O-galoilquínico também foi detectado e testado in vitro 

contra a dessecação em um sistema de membranas artificial, resultando na sua estabilização 

(Moore et al. 2005). Em Polypodium vulgare L. (Polypodiaceae), uma samambaia TD que 

também suporta baixas temperaturas e estresse salino, foi detectada a presença abundante de 

compostos fenólicos, que se acumulam durante a dessecação e reidratação (Bagniewska-

Zadworna et al. 2008).  

Em plantas TD, os polifenóis atuam como moléculas protetivas das membranas dos 

cloroplastos durante a dessecação e a reidratação, diminuindo os danos oxidativos e facilitando 

o início da fotossíntese quando a planta retorna da dessecação (Georgieva et al. 2010). Sendo 

assim, a presença de ácidos cafeoilquínicos nas quatro espécies estudadas, principalmente nos 

cloroplastos, e o glicosídeo de ácido cafeico, sugerem que eles fazem parte da defesa contra 

possíveis danos oxidativos causados pela dessecação. Estes compostos podem atuar desde os 

estágios iniciais da seca até a completa dessecação e também durante a reidratação, porque cada 



 
 

31 
 

uma destas fases é suscetível à formação de espécies reativas de oxigênio e demandam um 

eficiente sistema antioxidante para evitar danos. 

As análises de RMN também sugeriram a presença do triterpeno β-amirina em B. 

purpurea, B. tomentosa e B. paranaensis. Apesar de poucas informações que relacionem 

triterpenos à resistência à seca, Nasrollahi et al. (2014) mostraram que os níveis de expressão 

gênica de β-amirina sintase aumentaram sobre estresse hídrico. Desta forma, triterpenos, 

especialmente β-amirina, em B. purpurea, B. tomentosa e B. paranaensis, podem estar 

relacionados a alguma ação durante os estágios de seca anteriores à dessecação. 

Considerando os resultados apresentados, é possível ressaltar que a maioria dos 

caracteres morfológicos e anatômicos encontrados são genericamente típicos de plantas 

expostas à baixa disponibilidade hídrica, os quais não estão diretamente associados ao 

mecanismo de tolerância à dessecação, mas podem agir como coadjuvantes durante os estágios 

iniciais de seca. Por outro lado, a presença de glicosídios de ácido cafeico e ácidos 

cafeoilquínicos em todas as espécies estudadas pode ser considerada como um arsenal 

antioxidante, estando pronto para agir contra os danos oxidativos em qualquer momento durante 

os processos de dessecação e reidratação. As espécies de Barbacenia descritas neste trabalho 

pertentem a ambientes áridos, e já era esperado que elas apresentassem caracteres anatômicos 

xeromórficos. Entretanto, a presença de idioblastos mucilaginosos foi uma grande surpresa 

porque os mesmos foram descritos pela primeira vez em Barbacenia. A presença destas células 

traz novas perspectivas sobre como espécies TD de Barbacenia retêm água em suas lâminas 

foliares durante o processo de dessecação, além de sugerir uma alternativa aos caracteres 

tradicionalmente descritos para plantas TD em geral. O potencial hidrofílico das mucilagens 

pode ser responsável por reter a água e tornar a sua perda mais lenta durante o período que as 

plantas necessitam para induzir mecanismos celulares de proteção. Além disso, a água retida 

pela mucilagem pode manter as células vivas durante o desligamento do metabolismo e 

subsequente recuperação do estado celular túrgido durante a reidratação. Desta forma, os 

resultados deste trabalho sugerem que os idioblastos mucilaginosos podem ser considerados 

como potenciais marcadores em espécies tolerantes à dessecação de Barbacenia. E além disso, 

que a presença de compostos fenólicos, tais como glicosídeos de ácido cafeico e ácidos 

cafeoilquínicos, é importante na manutenção antioxidante tão necessária para a ocorrência do 

mecanismo. 
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Informação Suplementar 

 

Figura S 1: Exame visual do fenômeno de dessecação em Barbacenia purpurea (a-c), Barbacenia paranaensis 

(d-f), Barbacenia tomentosa (g-i) e Barbacenia graminifolia (j-l). (a; d; g; j) plantas hidratadas antes da 

dessecação. (b; e; h; k) plantas dessecadas após 35 dias sob déficit hídrico. (c; f; i; l) plantas reidratadas, após 36 

horas do evento de dessecação. Barras: 5cm. 
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Figura S 2: Espectro de UV do pico 1- tR2.23min (a), e pico 3- tR12.73min (b). 

 

 

 

 

Figura S 3: Espectro de massa do (a) glicosídeo de ácido cafeico, e (b) ácido cafeoilquínico, obtido por 

CL/EM/EM. 
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Figura S 4: Espectro de RMN de Barbacenia purpurea (δ, CD3OD, 500 MHz). (a) ¹H RMN. (b) ¹3C RMN. 
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Figura S 5: Espectro de RMN de Barbacenia paranaensis (δ, CD3OD, 500 MHz). (a) ¹H RMN. (b) ¹3C RMN. 
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Figura S 6 Espectro de RMN de Barbacenia tomentosa (δ, CD3OD, 500 MHz). (a) ¹H RMN. (b) ¹3C RMN. 
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Figura S 7: Espectro de RMN de Barbacenia graminifolia (δ, CD3OD, 500 MHz). (a) ¹H RMN. (b) ¹3C RMN.   
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Capítulo 2 

 

Comparação entre as respostas ecofisiológicas e localização in situ de 

compostos antioxidantes em duas espécies revivescentes de Barbacenia 

(Velloziaceae) 
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Resumo 

A tolerância à dessecação é a capacidade que algumas plantas apresentam de suportar níveis 

extremamente baixos de água no tecido e recuperar e equilibrar seu potencial hídrico interno 

até um estado totalmente funcional quando a água volta a estar disponível. Estudos iniciais 

realizados com Barbacenia purpurea e B. graminifolia (espécies brasileiras de Velloziaceae, 

endêmicas de inselbergs tropicais e Campos Rupestres, respectivamente) indicaram que ambas 

as espécies apresentam uma recuperação da assimilação fotossintética durante a reidratação. 

Entretanto, houve uma assincronia temporal dessa resposta entre as duas, levando ao 

surgimento da hipótese da existência de distintos mecanismos antioxidantes envolvidos na 

reidratação. Para testar se de fato ocorre uma assincronia, as duas espécies foram submetidas a 

um experimento de déficit hídrico e posterior reidratação. Foram realizadas análises 

ecofisiológicas, estudos estruturais e de localização in situ de compostos, e análises em 

CLAE/UV e CL/EM/EM de extratos de ambas as espécies a fim de responder se há uma 

diferença temporal de respostas à dessecação e reidratação, bem como, se comprovada a sua 

existência, quais seriam os mecanismos celulares envolvidos com as prováveis diferenças nos 

padrões de resposta entre as duas espécies. B. graminifolia apresentou maior eficiência do uso 

da água, retendo-a por um período mais prolongado em seus tecidos durante o déficit hídrico 

quando comparada à B. purpurea. Resultado inverso foi encontrado durante a reidratação, em 

que B. purpurea apresentou retorno mais rápido da assimilação fotossintética, estando o mesmo 

provavelmente relacionado a ocorrência de um mecanismo de resposta mais rápido para evitar 

e inibir a produção de espécies reativas de oxigênio por meio de compostos fenólicos. B. 

graminifolia mostrou um atraso na recuperação fotossintética, como ascorbato sendo 

aparentemente o antioxidante mais envolvido nesta resposta. A presença de idioblastos 

mucilaginosos sem aparente alteração de turgor ao longo das fases de desidratação e 

reidratação, bem como a aparente alteração de acidez nas paredes das células do mesofilo, 

podem trazer novas perspectivas na compreensão das respostas à dessecação em Barbacenia. 

O trabalho sugere que as espécies desenvolveram estratégias celulares distintas para lidar com 

a dessecação-reidratação, provavelmente devido às pressões ambientais únicas impostas por 

seus respectivos habitats. 

 

Palavras-chave: ácido ascórbico; afloramentos rochosos; biologia redox; compostos fenólicos; 

seca; tolerância à dessecação.   
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Introdução 

O termo ‘tolerância à dessecação’ se refere à capacidade apresentada por alguns 

organismos, de sobreviver à perda de até 95% do conteúdo de água celular e recuperar 

completamente sua competência metabólica após a reidratação (Farrant et al. 2007; Porembski 

2011; Dinakar et al. 2012). Quando presente em órgãos vegetativos de plantas, as mesmas 

também são denominadas como revivescentes – do inglês “resurrection plants” (Farrant et al. 

2007; Dinakar et al. 2012). Esta é uma das adaptações mais notáveis à seca extrema (Alpert 

2000) e uma característica relativamente rara na natureza (Wood & Jenks 2007), que evoluiu a 

partir das algas clorofíticas até as briófitas e traqueófitas basais, porém, ao longo da evolução, 

esse caráter foi perdido devido ao aumento da complexidade estrutural e morfológica e do 

desenvolvimento de mecanismos que conservam a água no interior da planta. Contudo, existem 

casos de evolução independente em pteridófitas e angiospermas (Oliver et al. 2000; Farrant & 

Moore 2011). 

O Brasil se mostra importante na investigação deste mecanismo pois é considerado o 

centro de endemismo de dois gêneros conhecidos por apresentarem grande número de plantas 

revivescentes: Barbacenia e Vellozia, ambos pertencentes à Velloziaceae. Barbacenia, por 

exemplo, possui um total de 101 espécies, das quais 100 são endêmicas do Brasil (Mello-Silva, 

2018), e ainda que nem todas tenham sido investigadas, sabe-se que o gênero apresenta tanto 

espécies tolerantes à dessecação, quanto sensíveis (ou não tolerantes) (Alcantara et al. 2015). 

Além disso, as espécies de Barbacenia estão distribuídas geograficamente em nichos 

minimamente distintos, desde a região nordeste até a região sul (Mello-Silva, 2018). 

Em relação aos estudos já realizados com espécies revivescentes de Barbacenia, Aidar 

et al. (2010) analisaram as respostas ecofisiológicas de tolerância a dessecação em Barbacenia 

purpurea Hook. caracterizando a espécie como homeohídrica, por causa do controle da perda 

de água para o ambiente nos estágios iniciais da dessecação, e peciloclorófila, o que significa 

que ela desmantela totalmente o aparato fotossintético quando dessecada, sintetizando-o de 

novo após a reidratação dos tecidos, para então reiniciar a assimilação fotossintética. Mais tarde 

Suguiyama et al. (2014) realizaram um estudo ecofisiológico e bioquímico com a mesma 

espécie, evidenciando o acúmulo de carboidratos e o aumento nos níveis de ácidos 

cafeoilquínicos durante o processo de dessecação, sugerindo que estes fenólicos atuem como 

antioxidantes. Barbacenia graminifolia L.B.Sm. foi outra espécie estudada 

ecofisiologicamente, sendo também caracterizada como homeohídrica e peciloclorófila 

(Nascimento et al. dados não publicados), no entanto, algumas diferenças nos tempos de 
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resposta foram detectadas em comparação à B. purpurea. Esta espécie, despendeu mais tempo 

para apresentar alterações fisiológicas decorrentes do déficit hídrico, sendo sugerido que a 

mesma possui maior eficiência no uso da água sob estresse. Em contrapartida, apesar de 

apresentar retorno da assimilação fotossintética após reidratação, foi verificado um atraso 

temporal em comparação à B. purpurea. Em ambos os estudos, foram monitoradas as respostas 

após 12, 36 e 84 horas de reidratação, sendo que enquanto B. purpurea retornou a taxas de 

assimilação semelhantes ao controle após as 84 horas de reidratação, e que esse retorno foi 

concomitante à recuperação de turgor nas laminas foliares, o mesmo não foi observado para B. 

graminifolia, a qual apresentou o re-início da assimilação fotossintética somente após o retorno 

de turgor, não apresentando também, taxas similares ao controle ao término do experimento. 

Sendo assim, é possível que estas espécies apresentem diferentes padrões de resposta 

antioxidante, o que poderia refletir no retorno mais ou menos rápido das taxas de assimilação 

fotossintética. 

O estresse oxidativo é uma das consequências mais deletérias da privação de água, sendo 

o aparato fotossintético muito sensível às lesões provocadas por espécies reativas de oxigênio 

durante a dessecação, as quais devem ser rapidamente reparadas após a reidratação. Por isso, 

plantas revivescentes dependem, e são extensamente equipadas, de moléculas antioxidantes 

(Dinakar et al. 2012). 

Apesar de caracteristicamente secos e sujeitos à semelhante escassez de água, as duas 

espécies são provenientes de ambientes distintos, sendo B. purpurea endêmica de inselbergs no 

Rio de Janeiro, e B. graminifolia, endêmica de Campos Rupestres em Minas Gerais (Mello-

Silva, 2018). Além disso, de acordo com a filogenia molecular calibrada por tempo proposta 

por Alcantara et al. (2018), é possível perceber que estas espécies apresentam diferentes tempos 

de diversificação, sendo B. purpurea a mais antiga e B. graminifolia localizada entre as mais 

recentes. A hipótese de evolução independente do mecanismo de tolerância à dessecação é 

suportada, dentre outros argumentos, pelo fato de que existem diferenças consideráveis entre 

as angiospermas tolerantes em relação a seus mecanismos de proteção contra a dessecação 

(Farrant et al. 2007). E como sugerido nos trabalhos citados anteriormente, espécies de um 

mesmo gênero, ainda que tolerantes à dessecação, podem apresentar assincronia nas respostas 

fisiológicas ao déficit. Desta forma, é possível que ocorram estratégias diferentes entre elas para 

tolerar a dessecação. 

Apesar das sugestões de que B. purpurea e B. graminifolia apresentam diferenças nos 

tempos de resposta fisiológica ao déficit e reidratação, não foram realizados experimentos 
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conjuntos com estas espécies, a fim de verificar se esta é de fato uma verdade. Por isso, o 

presente estudo tem por objetivo responder, primeiro, se existe uma assincronia nos tempos de 

resposta, tanto na dessecação como na reidratação; e, se ela ocorre, quais seriam os mecanismos 

celulares envolvidos com as prováveis diferenças nos padrões de resposta entre as duas 

espécies. O estudo com B. purpurea evidenciou que parte do metabolismo antioxidante está 

relacionado à presença de ácidos cafeoilquínicos. Além disso, sabe-se que tais compostos estão 

presentes em outras espécies revivescentes do gênero (Fardin et al. dados não publicados – 

Capítulo 1 deste manuscrito), sendo B. graminifolia uma delas. O que não se sabe é se há o 

envolvimento de outros compostos nos mecanismos de resposta antioxidante. Por isso, ambas 

as espécies foram submetidas a experimentos concomitantes de restrição hídrica e posterior 

reidratação, a fim de avaliar as respostas ecofisiológicas e as alterações estruturais apresentadas 

por elas, bem como a localização in situ de compostos relacionados ao mecanismo antioxidante 

e a investigação da ocorrência de outros compostos ainda não relatados. 

 

Material e Métodos 

Material vegetal e condições de cultivo 

No presente estudo, foram utilizadas mudas de Barbacenia purpurea originárias de 

sementes coletadas no Morro da Urca, Rio de Janeiro, e de Barbacenia graminifolia propagadas 

de espécimes plantados no Instituto de Botânica de São Paulo, os quais foram coletados 

inicialmente no Parque Nacional da Serra do Cipó, Minas Gerais. As mudas foram cultivadas 

em vasos de 5 litros (n=10 para ambas as espécies), contendo substrato comercial Plantmax 

(DDL Agro Indústria Ltda.®) e vermiculita, na proporção 3:1, e mantidas em casa de vegetação 

na Universidade Federal do ABC – Campus São Bernardo. Os vasos foram regados diariamente 

e receberam solução nutritiva de Hoagland (Hoagland e Arnon, 1950) uma vez por mês ao 

longo do ano. Trinta dias antes do início dos experimentos as plantas passaram por um 

tratamento com inseticida natural comercial (Neem, Sempre Verde®) para combate à 

cochonilha, com o objetivo de evitar contaminação ou perda do material durante as coletas. 

 

Tratamento e amostragem 

O experimento foi realizado no período entre 05 de outubro e 12 de dezembro de 2016. 

Para a imposição do déficit hídrico, as plantas de ambas as espécies foram divididas em dois 

grupos de 5 vasos, sendo um dos grupos denominado como controle (C) e o outro tratado (T). 

O grupo de plantas controle foi irrigado diariamente com água de torneira até o solo no interior 
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dos vasos atingir a capacidade de campo, e o grupo tratado foi submetido a dessecação por 

suspensão completa da rega. A reidratação do grupo tratado foi estabelecida pela deposição dos 

vasos em recipientes contendo água de torneira até que os mesmos atingissem a capacidade de 

campo. As coletas do material vegetal foram efetuadas nos dias 0, 14, 28 e 62 após a imposição 

do déficit hídrico, quando todos os vasos tratados se encontravam dessecados, e às 12, 60 e 132 

horas após a restauração do regime de rega. Vale ressaltar que a dessecação não ocorreu na 

mesma data para todos os vasos tratados, desta forma, optou-se por esperar para realizar a coleta 

no momento em que todos os indivíduos tratados se encontravam dessecados e por isso, a 

mesma ocorreu somente aos 62 dias de experimento. As análises fisiológicas e químicas foram 

realizadas na porção média da 4ª ou 5ª lâmina foliar de um caule de cada vaso, sendo as amostras 

coletadas acondicionadas em embalagens de papel alumínio, congeladas em nitrogênio líquido 

e armazenadas a -80°C e posteriormente pulverizadas em nitrogênio líquido para as análises 

químicas. 

 

Parâmetros ecofisiológicos 

Monitoramento das condições ambientais 

A temperatura (ºC) e umidade relativa do ar (UR%) foram continuamente monitoradas 

durante todo o período de experimento utilizando-se sensor de temperatura e umidade do ar 

(Li-1400-140, LI-COR – Nebraska, USA). A partir dos dados coletados foram obtidos os 

valores máximos e mínimos e calculadas as médias diárias.  

 

Teor de umidade do solo 

A taxa de umidade do solo (Us%) foi monitorada a cada dois dias pelo método de 

reflectometria no domínio do tempo (TDR), tanto nos vasos controle quanto nos vasos tratados, 

através de uma sonda modelo ML3x Theta Probe Soil Moisture acoplada a um data logger 

modelo HH2 Moisture Meter (Delta T Devices,Cambrige, UK). 

 

Teor relativo de água foliar (TRAF) 

Para determinação do teor relativo de água foliar (TRAF) foi coletada 1 folha por vaso 

(n=5), sendo retirados e utilizados apenas dois fragmentos de 1 cm2 do terço mediano da lamina 

foliar, os quais foram imediatamente pesados (g) em uma balança digital analítica para a 

obtenção do peso fresco da folha (PFf) e então foram submersos em um tubo falcon contendo 

água destilada e mantidos assim por 24 horas, após esse período foram pesados novamente para 
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obtenção do peso túrgido da folha (PTf). Logo em seguida, as folhas foram levadas a uma estufa 

a 60ºC por 72h para a obtenção do peso seco da folha (PSf). O teor relativo de água foliar 

(TRAF) foi calculado conforme descrito por Weatherley (1950), através da seguinte equação: 

TRA (%) = (PFf-PSf/PTf-PSf)x100). 

 

Análise de trocas gasosas (CO2 e H2O) 

Medidas instantâneas das taxas de assimilação líquida do carbono (A, μmol CO2 m
-2 s-

1), condutância estomática (gs, mol m-2 s-1), transpiração (E, μmol H2O m-2 s-1) e a concentração 

de CO2 intracelular (Ci, μL-1) foram feitas na 4ª ou 5ª lâmina foliar de um caule de cada vaso 

(n=3) de ambos os grupos, no período entre 8:00h e 12:00h usando um analisador de gás por 

infravermelho (IRGA) modelo LC PRO-SD (ADC Bioscience) sob condição ambiente de CO2 

(média de 398 ppm de CO2 no período de experimento) e densidade de fluxo de fótons 

fotossintéticos (DFFF) de 500 μmol fótons m-2 s-1 para B. graminifolia (Nascimento et al. dados 

não publicados) e 800 μmol fótons m-2 s-1 para B. purpurea (Aidar et al. 2010) A eficiência do 

uso da água (EUA) foi obtida pela razão entre A/E, e a eficiência intrínseca do uso da água 

(EUAi) foi obtida pela razão entre A/gs. 

 

Teores de pigmentos fotossintéticos 

Para determinar o conteúdo de pigmentos fotossintéticos foi coletada 1 folha por vaso 

(n=5), sendo retirados e utilizados apenas dois fragmentos de 1 cm2 do terço mediano da lamina 

foliar. A extração dos pigmentos foi realizada pela imersão dos fragmentos foliares em 4 ml de 

DMSO (Dimetil sulfóxido) e a quantificação desses pigmentos foi realizada por 

espectrofotômetro nos comprimentos de onda de 645 e 663 nm. Os níveis de clorofila a, 

clorofila b, e suas razões foram calculados conforme as equações que seguem, em acordo com 

(Hendry & Price, 1993): 

· Clorofila a (μmol g-1): ((((12,7 x Ab663) – (2,69 x Ab645)) x V) / Ms) x1,12 

· Clorofila b (μmol g-1): ((((22,9 x Ab645) – (4,68 x Ab663)) x V) / Ms) x 1,1 

· Clorofila total (μmol g-1): Clorofila a + Clorofila b 

· Razão clorofila a/b (μmol g-1): Clorofila a / Clorofila b 

Onde: V = volume da solução de extração e Ms = massa seca em mg. 
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Parâmetros morfológicos e anatômicos 

Os aspectos morfológicos relevantes foram registrados ao longo do período 

experimental por meio de câmera digital. Em cada dia de coleta, fragmentos de 1cm² do terço 

mediano das laminas foliares de 1 folha por vaso (n=5; mesma lamina coletada para análise de 

TRA e quantificação de pigmentos) provenientes de ambos os tratamentos foram 

individualizados e submetidos à análise imediata (material fresco) ou fixados em glutaraldeído 

2,5% em tampão fosfato 0,1 M (pH 7,2), os quais, após desidratação por série etílica ascendente, 

foram infiltrados e embebidos em resina Technovit 7100 e posteriormente seccionados a 5μm 

de espessura em micrótomo Leica RM 2235. 

 

Estudos estruturais e histoquímicos 

Testes histoquímicos foram aplicados em material fresco e fixado. Para análise do 

material fresco, em cada dia de coleta, foram realizadas secções à mão livre das lâminas foliares 

recém coletadas, as quais foram submetidas a testes com reagente de Nadi para visualização de 

terpenoides (David & Carde, 1964). As secções de material fixado foram coradas com azul de 

toluidina (Feder & O’Brien, 1968) para análises estruturais, vermelho de rutênio para pectinas 

(Johansen, 1940; Gregory & Baas, 1989). A identificação de ácido ascórbico foi procedida a 

partir de fragmentos de lâminas foliares fixados, lavados intensamente em água destilada e 

mantidos em solução de nitrato de prata em meio ácido durante cinco dias (Liso et al. 2004). 

Após este período, os fragmentos foram lavados em água e submetidos aos procedimentos para 

inclusão em resina. As secções foram montadas em água, observadas e fotografadas em 

microscópio de epifluorescência Nikon H600L equipado com sistema de captura de imagem 

por meio do software NIS-Elements F. Package 3.2.  

O material fresco ainda foi submetido aos testes com 2,7-Diclorodiidrofluoresceina 

(DCFH) para visualização de espécies reativas de oxigênio (Keston & Brandt, 1965) e 

Monoclorobimano (MCB) para a visualização de glutationa (Sanchez-Fernandez et al. 1997). 

Estas secções foram observadas e analisadas em microscopia por fluorescência widefield Leica 

DM 5500B (Laboratório de Neurociências, UFABC). Neste microscópio, procedeu-se à análise 

da máxima projeção, obtida a partir de secções de 10 μm de profundidade em modo Z-stack. 

Este modo caracteriza-se por imagens de determinada espessura (0,5 – 1 μm) adquiridas em 

dado intervalo de profundidade (eixo Z). Todas as imagens adquiridas podem ser processadas 

e agrupadas em uma única imagem (máxima projeção). Assim, é possível analisar a distribuição 

espacial da emissão dos compostos de interesse.  
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Microscopia confocal 

As análises em microscopia confocal foram procedidas em material fixado seccionado 

à mão livre. As secções foram montadas em solução de PBS: glicerina (v/v). O material foi 

observado em microscópio confocal Zeiss LSM 510-Meta (Central Analítica, IQ-USP), sob 

excitação de 364nm e emissão entre 400–700nm para a identificação da autofluorescência de 

compostos fenólicos (400–550nm), carotenoides (550–600nm) e clorofila (> 650nm) 

(Roshchina, 2008). A emissão foi registrada entre 400-600nm e 400-700nm, posto que a intensa 

emissão de clorofila poderia inviabilizar a observação de compostos cuja emissão é menos 

intensa. Um padrão contendo ácido clorogênico foi aplicado em papel filtro e submetido à 

excitação em 364nm, a fim de registrar seu espectro de emissão para posterior comparação com 

os espectros localizados nos tecidos. Espectros de emissão de pontos específicos foram obtidos 

a partir de pontos (region of interest, ROI) arbitrariamente selecionados nas imagens, na 

plataforma de análises de imagens Zeiss LSM Image Browser. Todas as amostras foram 

observadas em aumento de 40x. 

 

Parâmetros químicos 

 Para verificação do perfil cromatográfico e identificação de compostos para posterior 

comparação entre as duas espécies e fases da dessecação e reidratação, foram preparados 

extratos e os mesmos analisados por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) 

acoplada a um detector UV e também acoplada a um Espectrômetro de Massas (CL-EM) com 

fonte de ionização por eletron spray (ESI). Para isso, as amostras coletadas durante o 

experimento e armazenadas a -80°C foram pulverizadas em nitrogênio líquido e posteriormente 

liofilizadas. Os materiais secos foram extraídos separadamente cinco vezes, com metanol, 

utilizando banho ultrassônico por 30 minutos. Os extratos foram concentrados sob vácuo. 

 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência – CLAE-UV 

 Para a verificação do perfil cromatográfico das amostras, as mesmas foram diluídas em 

metanol na concentração de 1mg/mL, e injetadas uma a uma em sistema de cromatografia 

líquida de alta eficiência Dionex Ultimate 3000 com um detector de UV-diodo (DAD) ajustado 

em comprimento de onda (λ) de 210 nm. A coluna Luna Phenomenex RP-18 (5 μm, 250 × 4,6 

mm) foi utilizada a uma taxa de fluxo de 1mL/min. Os extratos foram analisados usando um 

método isocrático: 70% de metanol e 30% de água por 30 minutos. Os picos obtidos nos 
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cromatogramas foram comparados entre as espécies e os diferentes tratamentos utilizando-se 

os tempos de retenção (tR) e abundância de área medida em intensidade de absorbância em 

unidades de mAU (milli-Absorbance Units) dada pelo equipamento. 

  

Cromatografia Líquida acoplada a Espectrometria de Massas – CL-EM/ESI(-) 

 Para a identificação dos compostos, as amostras foram submetidas à Cromatografia 

Líquida de Alta Eficiência acoplada à Espectrometria de Massas na Central Analítica do 

Instituto de Química da USP em equipamento MAXIS 3G Bruker Daltonics equipado com 

SPD-20 A Detector Shimadzu. A coluna Luna Phenomenex RP-18 (5 μm, 250 × 4,6 mm) foi 

utilizada a uma taxa de fluxo de 1mL/min. Os extratos foram analisados usando um método 

isocrático: 70% de metanol e 30% de água por 30 minutos. As condições para a análise de 

massas de cada pico incluíram uma voltagem capilar de 4500 V, uma pressão de nebulização 

de 2 Bar e a temperatura do gás de secagem a 200°C. A aquisição foi realizada em modo 

negativo. 

 

Análise estatística 

Os dados referentes aos parâmetros ecofisiológicos foram submetidos à análise de 

variância de amostras repetidas (ANOVA), em que todo e qualquer contraste entre médias foi 

avaliado pelo teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade (p < 0,05), utilizando-se o pacote 

estatístico Sigma Plot v. 12.0. 

  



 
 

52 
 

Resultados 

Monitoramento das condições ambientais 

Durante a condução do experimento, foram monitoradas a temperatura e a umidade 

relativa do ar dentro da casa de vegetação. Neste período, a temperatura média do ar manteve-

se em torno dos 28ºC, com média máxima de 34,6ºC no 65º dia e mínima de 20,5ºC no 39º dia. 

A maior amplitude térmica diária foi de 26,1ºC observada no 47º dia, e a menor amplitude foi 

de 4,5ºC observada no 39º dia de experimento. Já a umidade relativa do ar manteve-se em torno 

de 57%, com média máxima de 81% no 39º dia e mínima de 41% aos 28º, 48º e 65º dias de 

experimento. Os gráficos da figura 1 a seguir apresentam os dados completos de temperatura e 

umidade relativa do ar. 

 

 

 

 

Figura 1: Condições climáticas da casa de vegetação durante o período de experimento. (A) Temperatura do ar. 

(B) Umidade relativa do ar. (▲) máximas; (●) médias; (∆) mínimas.   
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Respostas ecofisiológicas 

Para acessar a informação acerca da disponibilidade hídrica, foi monitorada a umidade 

do solo tanto nos vasos controle, como nos tratados. A figura 2 apresenta as variações na 

umidade do solo (Us) dos vasos de B. purpurea (Figura 2 A) e B. graminifolia (Figura 2 B). Os 

vasos tratados de B. purpurea começaram a apresentar decréscimo de água no solo já a partir 

do 2º dia de experimento, enquanto os vasos de B. graminifolia somente a partir do 5º dia. Para 

ambas as espécies, os vasos tratados apresentaram decréscimo contínuo da umidade do solo 

alcançando valores de 2,3% nos vasos de B. purpurea e 1,6% nos vasos de B. graminifolia no 

62º dia de experimento. Após reidratados, os vasos tratados de ambas as espécies apresentaram 

um retorno gradual da umidade do solo atingindo valores próximos aos dos vasos controle 

somente depois de 132h de reidratação. 

 

 

Figura 2: Umidade do solo em vasos de Barbacenia purpurea (A) e Barbacenia graminifolia (B) submetidos aos 

regimes de rega diária (grupo controle - ●) e suspensão total de rega (grupo tratado - ○). As setas indicam o dia 

em que o restabelecimento da rega (reidratação) foi efetuado. As barras indicam o desvio padrão e os asteriscos 

determinam as diferenças observadas entre as médias dos tratamentos detectadas a partir do teste de Tukey em 

nível de 5% de probabilidade. 

 

 

No 28º dia de experimento, as plantas de ambas as espécies já demonstravam os 

primeiros sinais de estresse, iniciando o processo de dobramento das laminas foliares (Figura 

3). No entanto, desde os primeiros sinais até a dessecação completa de todos os vasos tratados, 

houve um intervalo de 34 dias; nesse período, as plantas perderam a pigmentação muito 

lentamente e prosseguiram o processo de dobramento e enrolamento das laminas foliares.  

Observou-se que, em ambas as espécies, o processo de dessecação teve seu início do 

ápice da lâmina foliar em direção à base, e das margens em direção ao centro, apresentando 

perda de pigmentação que foi sendo substituída inicialmente por uma coloração amarela e, em 

alguns vasos de B. graminifolia, por uma coloração roxa, apresentando posteriormente uma 

coloração marrom. Após 12 horas da reidratação, que ocorreu no 62º dia de experimento, as 
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Figura 3: Aspecto geral de vasos de Barbacenia purpurea e Barbacenia graminifolia submetidos aos regimes de 

rega diária (Controle) e suspensão total de rega (Tratado). A imposição ao déficit hídrico nos grupos tratados de 

ambas as espécies ocorreu por 62 dias e a posterior reidratação foi observada até 132 horas. Barras: 10cm. 
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lâminas foliares de B. purpurea já apresentavam uma recuperação inicial do turgor, porém sem 

retorno de pigmentação, enquanto as lâminas foliares de B. graminifolia ainda se encontravam, 

em sua maioria, enroladas, em que apenas alguns vasos apresentavam início de recuperação de 

turgor na base das lâminas. Após decorridas 132h da reidratação, ambas as espécies 

recuperaram a pigmentação, tornando-se visualmente semelhantes às plantas controle.  

O teor relativo de água foliar (TRAF) no grupo tratado de B. purpurea se manteve no 

mesmo nível do controle (média de 92,6%) até o 14º dia de experimento, apresentando pequena 

queda significativa para 83,5% (± 3,1) no 28º dia e chegando a 12,2% (± 0,8) no 62º dia. O 

TRAF mostrou incremento significativo somente após 60h de reidratação, retornando a 89,9% 

(± 1,6) após 132h de reidratação.  

Já o grupo tratado de B. graminifolia mostrou pequena diferença significativa no 14º dia 

de experimento, com queda do TRAF para 93,3% (±1,5) em relação aos 96,4% (± 1,6) do 

controle para a mesma data. No entanto, se for considerada a média de todo o experimento do 

TRAF para o grupo controle, que foi de 91,8%, é possível afirmar que nesta data as lâminas 

foliares ainda se encontravam completamente túrgidas. A queda real do TRAF somente foi 

detectada no 62º dia, onde o grupo tratado chegou a um valor de 11,6% (± 3,6) e, assim como 

para B. purpurea, o incremento significativo ocorreu apenas após decorridas 60h da reidratação, 

retornando a 85,2% (±6,8) após 132h de reidratação. Os dados referentes ao TRAF de ambas 

as espécies encontram-se nos gráficos da Figura 4. 

 

 

 

Figura 4: Teor relativo de água foliar (TRAF) em lâminas foliares de Barbacenia purpurea (A) e Barbacenia 

graminifolia (B) submetidas aos regimes de rega diária (grupo controle - ●) e suspensão total de rega (grupo tratado 

- ○). As setas indicam o dia em que o restabelecimento da rega (reidratação) foi efetuado. As barras indicam o 

desvio padrão e os asteriscos determinam as diferenças observadas entre as médias dos tratamentos detectadas a 

partir do teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade. 
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Os dados das análises de trocas gasosas são apresentados nos gráficos da Figura 5, onde 

é possível verificar que para ambas as espécies, a taxa de assimilação fotossintética (A, Figuras 

5 A-B) das plantas submetidas à dessecação reduziu a partir do 13º dia quando comparadas com 

as plantas do grupo controle (B. purpurea = 3,2 μmol m-2 s-1 ±0,9 no tratado e 7,4 μmol m-2 s-1 

±2,0 no controle; B. graminifolia = 7,6 μmol m-2 s-1 ±0,4 no tratado e 12,1 μmol m-2 s-1 ±1,9 no 

controle). Em ambas as espécies, este parâmetro fisiológico decresceu a valores próximos a 0 

μmol m-2 s-1 no 35º dia e se manteve negativo até após 12 horas decorridas da reidratação. 

Somente após 60 horas da reidratação foi observado retorno da fotossíntese, atingindo valores 

próximos aos do grupo controle em B. purpurea (5,1 μmol m-2 s-1 ±0,8 no tratado e 8,2 μmol 

m-2 s-1 ±2,4 no controle), os quais se mantiveram após 132 horas da reidratação, sem diferir 

estatisticamente do grupo controle e reestabelecendo, assim, a assimilação fotossintética. 

Enquanto em B. graminifolia, apesar do retorno da fotossíntese, a mesma ocorreu a uma taxa 

muito menor que o grupo controle (0,7 μmol m-2 s-1 ±2,2 no tratado e 9,9 μmol m-2 s-1 ±1,4 no 

controle), e mesmo após 132 horas da reidratação, o grupo tratado não atingiu os mesmos 

valores que o controle (apenas 2,6 μmol m-2 s-1 ±1,2), diferindo estatisticamente e portanto, não 

reestabelecendo por completo a assimilação fotossintética até o término do experimento. 

As taxas de transpiração (E, Figura 5 C-D) e condutância estomática (gs, Figuras 5 E-

F) dos grupos tratados de ambas as espécies, variaram de forma similar ao observado para a 

fotossíntese nas plantas submetidas ao déficit hídrico, que após 35 dias da imposição da seca 

chegaram a valores indetectáveis. De uma forma geral, a concentração interna de CO2 (Ci, 

Figuras 5 G-H) e a eficiência do uso da água (EUA, Figuras 5 I-J) apresentaram alterações 

pouco significativas. No entanto, enquanto a eficiência intrínseca do uso da água (EUAi, Figura 

5 K) não apresentou diferenças significativas entre os tratamentos para B. purpurea, o grupo 

tratado de B. graminifolia, apresentou valores ascendentes até o 27º dia de experimento (EUAi, 

Figura 5 L). Após esta marca, a EUAi não foi mais detectada, retornando apenas após 132 horas 

da reidratação. 

Os conteúdos de clorofila total, clorofila a, clorofila b e razão clorofila a/b nos grupos 

tratados de ambas as espécies, somente apresentaram diferença significativa no momento em 

que as plantas encontraram-se dessecadas (62º dia). Todos os parâmetros apresentaram 

acréscimo com o passar das horas após a reidratação, mas somente o grupo tratado de B. 

graminifolia retornou à valores similares aos do grupo controle após decorridas 132 horas da 

reidratação. Os dados de pigmentos fotossintéticos encontram-se nos gráficos da Figura 6. 
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Figura 5: Análise de trocas gasosas de Barbacenia purpurea (A, C, E, G, I, K) e Barbacenia graminifolia (B, D, 

F, H, J, L) submetidas aos regimes de rega diária (grupo controle - ●) e suspensão total de rega (grupo tratado - ○) 

durante a desidratação e reidratação. Assimilação líquida de CO2 (μmol m-2 s-1 - A, em A e B), transpiração (μmol 

m-2 s-1 - E, em C e D), condutância estomática (μmol m-2 s-1 - gs , em E e F), concentração sub-estomática de CO2 

(vpm - Ci, em G e H), eficiência do uso da água (razão A/E – EUA, em I e J), e eficiência intrínseca do uso da 

água (razão A/gs - EUAi, em K e L). As setas indicam o dia em que o restabelecimento da rega (reidratação) foi 

efetuado. As barras indicam o desvio padrão e os asteriscos determinam as diferenças observadas entre as médias 

dos tratamentos detectadas a partir do teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade. 
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Figura 6: Análise de pigmentos fotossintéticos de Barbacenia purpurea (A, C, E, G) e Barbacenia graminifolia 

(B, D, F, H) submetidas aos regimes de rega diária (grupo controle - ●) e suspensão total de rega (grupo tratado - 

○) durante a desidratação e reidratação. Clorofila total (mg g-1 MS - A e B), clorofila a (mg g-1 MS - C e D), 

clorofila b (mg g-1 MS - E e F), razão clorofila a/b (mg g-1 MS - G e H). As setas indicam o dia em que o 

restabelecimento da rega (reidratação) foi efetuado. As barras indicam o desvio padrão e os asteriscos determinam 

as diferenças observadas entre as médias dos tratamentos detectadas a partir do teste de Tukey em nível de 5% de 

probabilidade. 

 

 

Alterações estruturais e histoquímicas 

 As características anatômicas das lâminas foliares de plantas do grupo controle (Figuras 

7 A-C; 8 A-C) de ambas as espécies apresentaram-se consistentes ao longo de todo período 

experimental, destituídas de anomalias estruturais ou histoquímicas. As plantas impostas ao 

déficit hídrico apresentaram alterações anatômicas inicialmente sutis, que foram intensificadas 

ao longo do período experimental.  

Após 14 dias da imposição do déficit hídrico em B. purpurea (Figuras 7 D-F) e em B. 

graminifolia (Figura 8 D), não foram notadas alterações estruturais, mas foi possível detectar 

uma variação na metacromasia do conteúdo dos idioblastos mucilaginosos e do conteúdo de 
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células condutoras do floema (Figuras 7 F; 8 D) em relação ao controle, Além de intensa 

metacromasia nas células epidérmicas de B. graminifolia (Figura 8 D). Essa alteração de 

metacromasia foi notada em todo o tecido de ambas as espécies, principalmente nas paredes 

celulares que se tornaram mais roxas com o avanço da dessecação, retornando a um aspecto 

semelhante ao controle no final do experimento. Ainda aos 14 dias, foi possível destacar uma 

alteração no conteúdo das células motoras de B. purpurea, com acumulo de terpenoides (Figura 

7 E). 

Após 28 dias de imposição do déficit hídrico, deu-se início à desestruturação no 

mesofilo voltado à face abaxial de B. purpurea (Figura 7 G), e a permanência da intensa 

metacromasia nos idioblastos e células epidérmicas de B. graminifolia (Figura 8 E). Em B. 

purpurea observou-se o enrolamento foliar com exposição da superfície adaxial (Figura 7 H), 

dobramento da nervura central (Figura 7 I) e uma completa desestruturação do parênquima no 

estágio dessecado (Figura 7 J), enquanto em B. graminifolia, no 62º dia de experimento, 

também observou-se o enrolamento foliar com exposição da superfície adaxial (Figura 8 F) e a 

plasmólise das células motoras (Figura 8 G) e do mesofilo voltado à face abaxial (Figura 8 H). 

Decorridas 12 horas da reidratação, notou-se a formação de um aerênquima lisígeno no 

mesofilo de B. purpurea (Figura 7 K), e que os cloroplastos se encontravam dispersos no 

interior das células (Figura 7 L), diferente do controle, que apresentavam cloroplastos 

periféricos (Figura 7 C). Esse padrão de distribuição de cloroplastos ainda foi notado após 60 

horas de reidratação em B. graminifolia (Figura 8 J), retornando em ambas as espécies, ao 

aspecto semelhante ao grupo controle após 132 horas de reidratação (Figuras 7 N; 8 M), assim 

como o turgor das células (Figuras 7 M-N; 8 M-N). Em ambas as espécies, os idioblastos 

mucilaginosos mantiveram seu turgor independente do estágio de dessecação. 
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Figura 7: Alterações estruturais em Barbacenia purpurea durante processo de dessecação e reidratação. Secções 

transversais da região mediana das lâminas foliares. (A-C) Controle. (D-F) 14 dias de déficit hídrico. (G) 28 dias 

de déficit hídrico. (H-J) 62 dias de déficit hídrico (condição dessecada). Note o enrolamento foliar com exposição 

da superfície adaxial em H e o dobramento da nervura central em I. (K-L) 12 horas após reidratação. (M-N) 132 

horas após reidratação. Alteração no conteúdo vacuolar das células motoras (quadrado tracejado em D; E): 

presença de terpenóides (E), intensa metacromasia dos idioblastos mucilaginos (retângulo tracejado em F) e 

alteração na metacromasia das células do floema (seta vermelha em F). A alteração de metacromasia no conteúdo 

do floema também ocorre nos demais pontos (seta vermelha em G, J-K), retornando, ao final do experimento, à 

coloração semelhante ao do controle (seta vermelha em M). Note a desestruturação no tecido (J), e a formação de 

um aerênquima lisígeno (K) (círculos tracejados em J e K). Setas pretas (C, L, N) apontam a localização dos 

cloroplastos. cm, células motoras; fv, feixe vascular; id, idioblastos. (A-D, F-N) Azul de toluidina. (E) Reagente 

de Nadi. Barras: 150 μm (F) 75μm (A-B, D-E, J-K); 30μm (C, G, I, M-N) 15μm (L). 
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Figura 8: Alterações estruturais em Barbacenia graminifolia durante processo de dessecação e reidratação. 

Secções transversais da região mediana das lâminas foliares. (A-C) Controle. (D) 14 dias de déficit hídrico. (E) 28 

dias de déficit hídrico. (F-H) 62 dias de déficit hídrico (condição dessecada). (I) 12 horas após reidratação. (J-L) 

60 horas após reidratação. (M-N) 132 horas após reidratação. Intensa metacromasia dos idioblastos mucilaginosos 

e células epidérmicas (retângulos tracejados em D-E), e alteração metacromática no conteúdo do floema (setas 

vermelhas) e células esclerenquimáticas (retângulos tracejados) da extensão de bainha do feixe vascular (em D, E, 

H, K e N). Note a plasmólise (asteriscos) nas células motoras (G) e nas células próximas a face abaxial (H), com 

retorno de turgor após 60 horas (K-L). Setas pretas (B, J, M) apontam a localização dos cloroplastos. cm, células 

motoras; fv, feixe vascular; id, idioblastos. (A-N) Azul de toluidina. Barras: 150 μm (F) 75μm (A,D,I); 50μm (J-

K); 30μm (B-C, E, G-H, L-N). 
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Em relação à localização in situ do ácido ascórbico, o mesmo foi detectado nos 

idioblastos mucilaginosos de ambas as espécies ao longo de todo o experimento (Figuras 9 e 

10), apresentando aparentemente, maior abundância em B. graminifolia (Figura 10). Apesar 

disso, o padrão de localização deste composto em outros compartimentos do tecido, diferiu 

entre as espécies durante a dessecação e reidratação. Em B. purpurea, o ácido ascórbico foi 

localizado, além dos idioblastos, nas células motoras (Figura 9 A) e nos espaços intercelulares 

(Figura 9 B) das laminas foliares de plantas controle e após 14 dias da imposição do déficit 

hídrico (dados não mostrados); nos cloroplastos, aos 28 dias de experimento (Figura 9 D) e 

após 60 horas de reidratação (Figura 9 I); e nas células do mesofilo próximas da face adaxial 

(Figura 9 E) no estágio dessecado. Ao término do experimento, o ácido ascórbico foi 

visualizado apenas nos espaços intercelulares e idioblastos (Figura 9 L), assim como no 

controle. Em B. graminifolia, além da presença nos idioblastos, com intensificação à partir dos 

28 dias de experimento (Figura 10 C), o ácido ascórbico também foi detectado nas células do 

floema de plantas controle (Figura 10 A); nas células motoras, após 28 dias de déficit hídrico 

(Figura 10 B); nas fibras esclerenquimáticas no estágio dessecado (Figuras 10 F-G), e após 12 

horas de reidratação (Figura 10 H); e nos cloroplastos após 60 (Figura 10 J) e 132 horas de 

reidratação (Figura 10 N). 

Em relação à localização de glutationa, em B. purpurea a mesma foi visualizada nos 

cloroplastos, após 12 horas de reidratação (Figura 9 H); e nas paredes celulares após 60 (Figura 

9 K) e 132 (Figura 9 N) horas de reidratação. Já em B. graminifolia, a glutationa foi localizada 

nos cloroplastos, aos 28 dias de experimento (Figura 10 E), e após 12 (Figura 10 I) e 60 (Figura 

10 K) horas de reidratação; e nos vacúolos após 132 horas de reidratação (Figura 10 L). 

Por último, a presença de espécies reativas de oxigênio (EROs) também foi investigada, 

sendo a mesma detectada aos 14 dias de experimento, nas células motoras (Figura 9 C) de B. 

purpurea; e também nos vacúolos, após 60 horas de reidratação (Figura 9 J); e nas paredes 

celulares após 132 horas de reidratação. Enquanto em B. graminifolia, EROs foram visualizadas 

nos cloroplastos aos 28 dias de experimento (Figura 10 D), e também após 132 horas de 

reidratação (Figura 10 M). 
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Figura 9: Localização in situ de antioxidantes não enzimáticos, ácido ascórbico (AA) e glutationa (GLU), e 

espécies reativas de oxigênio (EROs) em Barbacenia purpurea durante processo de dessecação e reidratação. 

Secções transversais da região mediana das lâminas foliares. (A-B) Controle. (C) 14 dias de déficit hídrico. (D) 28 

dias de déficit hídrico. (E-F) 62 dias de déficit hídrico (condição dessecada). (G-H) 12 horas após reidratação. (I-

K) 60 horas após reidratação. (L-N) 132 horas após reidratação. (A-B, D-G, I, L) Vermelho de rutênio em material 

previamente tratado com nitrato de prata para detecção de AA (setas pretas). (C, J, M) DCFH, localização de EROs 

(quadrado tracejado). (H, K, N) MCB, localização de GLU (setas brancas). Barras: 75μm (B, D-F); 30μm (A, G, 

I, L).  
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Figura 10: Localização in situ de antioxidantes não enzimáticos, ácido ascórbico (AA) e glutationa (GLU), e 

espécies reativas de oxigênio (EROs) em Barbacenia graminifolia durante processo de dessecação e reidratação. 

Secções transversais da região mediana das lâminas foliares. (A) Controle. (B-E) 28 dias de déficit hídrico. (F-G) 

62 dias de déficit hídrico (condição dessecada). (H-I) 12 horas após reidratação. (J-K) 60 horas após reidratação. 

(L-N) 132 horas após reidratação. (A-C, F-H, J, N) Vermelho de rutênio em material previamente tratado com 

nitrato de prata para detecção de AA (setas pretas). (D, M) DCFH, localização de EROs (quadrado tracejado). (E, 

I, K-L) MCB, localização de GLU (setas brancas). Barras: 75μm (A); 30μm (B-C, F-H, J,N).  
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Em ambas as espécies, foi notada a diminuição gradual na emissão de clorofila (Figuras 

11 B-D; 12 B-D – ROI 2) até a completa inexistência de sinal ao 62º dia de experimento (Figuras 

11 E; 12 E) onde, nos cloroplastos, foi detectada a emissão de compostos fenólicos no lugar da 

emissão da clorofila. Tal emissão se manteve igual mesmo após 12 horas de reidratação 

(Figuras 11 F; 12 F). A emissão da clorofila foi detectada novamente a partir das 60 horas após 

reidratação (Figuras 11 G; 12 G). 

As figuras 11 e 12 também apresentam os espectros de emissão, referentes à lignina, das 

fibras esclerenquimáticas (ROI 1), de B. purpurea e B. graminifolia respectivamente, ao longo 

da dessecação e reidratação. Ainda que dentro de uma mesma faixa de emissão (440-500 nm), 

e apresentando três picos de máxima emissão no desenho do espectro (440; 460; 500 nm), os 

espectros referentes à lignina mostraram alteração nas intensidades de emissão ao longo do 

experimento para ambas as espécies (Figuras 11 B-H; 12 B-H). 

Em relação ao registro de emissão entre 400 e 600nm, a fim de visualizar a localização 

de compostos fenólicos, ambas as espécies apresentaram intensa emissão entre 470-550nm nos 

cloroplastos (Figuras 13 A-G; 14 A-G). Como a forte fluorescência nestas coordenadas 

cromáticas é atribuída à presença de derivados de ésteres do ácido hidroxicinâmico, dentre os 

quais se encontram os ácidos clorogênicos (= ácidos cafeoilquínicos) (Mondolot-Cosson et al. 

1997), um padrão contendo ácido clorogênico foi excitado também a 364nm para posterior 

comparação do espectro com aqueles observados nos tecidos, confirmando assim, através da 

similaridade entre os espectros emitidos pelos cloroplastos de ambas as espécies (Figuras 13 H; 

14 H) e o espectro do padrão de ácido clorogênico (Figuras 13 I; 14 I), ser este o composto 

presente nestas organelas. Além disso, foi possível perceber que, aos 14 dias de imposição do 

déficit hídrico, a emissão de ácidos clorogênicos quase não foi notada no tecido de B. purpurea 

(Figura 13 B), enquanto foi muito intensa nas células mais próximas da superfície adaxial em 

B. graminifolia (Figura 14 B). Este padrão se inverteu aos 28 dias de experimento, com a 

emissão de ácidos clororenicos detectada nos cloroplastos de todo o tecido em B. purpurea 

(Figura 13 C), e restrito à poucas células do mesofilo de B. graminifolia (Figura 14 C). Após 

60 horas da reidratação, a emissão foi detectada nos cloroplastos de todo o mesofilo em B. 

purpurea (Figura 13 F), enquanto em B. graminifolia foi mais presente nos cloroplastos das 

células mais próximas da superfície adaxial (Figura 14 F). 
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Figura 11: Imagens representativas de espectros de emissão em Microscopia Confocal de regiões de interesse 

(ROI) localizadas nas fibras esclerenquimáticas (ROI 1) e cloroplastos (ROI 2) de Barbacenia purpurea. Secções 

transversais da região mediana das lâminas foliares. (A) Imagem representativa da estrutura analisada. (B) 

Controle. (C) 14 dias de déficit hídrico. (D) 28 dias de déficit hídrico. (E) 62 dias de déficit hídrico (condição 

dessecada). (F) 12 horas após reidratação. (G) 60 horas após reidratação. (H) 132 horas após reidratação. Note 

alteração no formato e intensidade dos espectros de emissão referentes à lignina das fibras esclerenquimáticas 

(ROI 1). Note também que a emissão da clorofila nos cloroplastos (ROI 2) é substituída por uma emissão referente 

a compostos fenólicos (coloração esverdeada) quando dessecada (E) e após 12h de reidratação (F), com a emissão 

da clorofila reestabelecida após 60 horas de reidratação (G). Excitação: 364nm. Emissão: 400-700nm. 
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Figura 12: Imagens representativas de espectros de emissão em Microscopia Confocal de regiões de interesse 

(ROI) localizadas nas fibras esclerenquimáticas (ROI 1) e cloroplastos (ROI 2) de Barbacenia graminifolia. 

Secções transversais da região mediana das lâminas foliares. (A) Imagem representativa da estrutura analisada. 

(B) Controle. (C) 14 dias de déficit hídrico. (D) 28 dias de déficit hídrico. (E) 62 dias de déficit hídrico (condição 

dessecada). (F) 12 horas após reidratação. (G) 60 horas após reidratação. (H) 132 horas após reidratação. Note 

alteração no formato e intensidade dos espectros de emissão referentes à lignina das fibras esclerenquimáticas 

(ROI 1). Note também que a emissão da clorofila nos cloroplastos (ROI 2) é substituída por uma emissão referente 

a compostos fenólicos (coloração esverdeada) quando dessecada (E) e após 12h de reidratação (F), com a emissão 

da clorofila reestabelecida após 60 horas de reidratação (G). Excitação: 364nm. Emissão: 400-700nm. 
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Figura 13: Imagens representativas da emissão de ácidos clorogênicos, em Microscopia Confocal, de regiões de 

interesse (ROI) localizadas nos cloroplastos de Barbacenia purpurea. Secções transversais da região mediana das 

lâminas foliares. (A) Controle. (B) 14 dias de déficit hídrico. (C) 28 dias de déficit hídrico. (D) 62 dias de déficit 

hídrico (condição dessecada). (E) 12 horas após reidratação. (F) 60 horas após reidratação. (G) 132 horas após 

reidratação. (H) Espectro de emissão registrado nos cloroplastos. (I) Espectro de emissão do padrão de ácido 

clorogênico. Excitação: 364nm. Emissão: 400-600nm. 

 

 

 

Figura 14: Imagens representativas da emissão de ácidos clorogênicos, em Microscopia Confocal, de regiões de 

interesse (ROI) localizadas nos cloroplastos de Barbacenia graminifolia. Secções transversais da região mediana 

das lâminas foliares. (A) Controle. (B) 14 dias de déficit hídrico. (C) 28 dias de déficit hídrico. (D) 62 dias de 

déficit hídrico (condição dessecada). (E) 12 horas após reidratação. (F) 60 horas após reidratação. (G) 132 horas 

após reidratação. (H) Espectro de emissão registrado nos cloroplastos. (I) Espectro de emissão do padrão de ácido 

clorogênico. Excitação: 364nm. Emissão: 400-600nm. 
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Perfil cromatográfico e identificação de compostos 

 Em relação ao perfil cromatográfico obtido através de CLAE-UV, para ambas as 

espécies (Figuras 15; 16) não foi detectado o surgimento de novos picos nas amostras 

representativas das diversas fases do experimento, sugerindo assim que a composição química 

não se alterou ao longo dos processos de dessecação e reidratação. Em B. purpurea foram 

detectados 3 picos principais (Figura 15 – Pico 1-tR 2,2 min; Pico 2-tR 2,6 min; Pico 3-tR 5,2 

min), sendo o pico 1 (tR 2,2 min), o majoritário, independente do estágio do experimento. B. 

graminifolia apresentou 4 picos principais (Figura 16 – Pico 1-tR 2,2 min; Pico 2-tR 2,6 min; 

Pico 3-tR 5,2 min; Pico 4- tR 12,6 min), sendo os três primeiros iguais aos presentes em B. 

purpurea. No entanto, nesta espécie, o pico 2 (tR 2,6 min) foi o majoritário, independente do 

estágio do experimento.  

Na figura 17 são apresentados os espectros de absorção UV-Vis referentes a cada pico 

presente nas amostras. O espectro de UV do pico 1 (tR 2,2 min) de ambas as espécies, apresentou 

absorbância característica de ácidos clorogênicos (max. 327 nm; Pearson et al. 2014). 

Adicionalmente, os espectros de massa obtidos por CL-EM ESI(-) (Figuras 18; 19) indicaram 

a presença de mais de uma substância no pico 1 do cromatograma em CLAE-UV. Observando 

atentamente as figuras representativas das análises em B. purpurea (18 A-B) e B. graminifolia 

(19 A-B), percebe-se que na comparação entre o cromatograma em UV (λ 210 nm) e o 

cromatograma de íons totais (TIC), fornecido pelo equipamento, mais de uma substância foi 

ionizada dentro da mesma faixa de tempo de retenção relativa ao pico 1 em UV. Com relação 

à identificação, os picos presentes no cromatograma de íons totais em B. purpurea (Figura 18 

B), se referem respectivamente a um ácido cafeico glicosídeo (Figura 18 C; [M-H]- 341.1103), 

e um ácido cafeoilquínico (Figura 18 D; [M-H]- 353.0890) (Fang et al. 2002). Em B. 

graminifolia, o espectro de massa referente a um ácido cafeico glicosídeo também foi 

identificado (Figura 19 C; [M-H]- 341.1103), além da presença de dois isômeros de ácido 

cafeoilquínicos (Figuras 19 D-E; [M-H]- 353.0890). Ambos os compostos possuem, de acordo 

com a literatura, o mesmo espectro de absorção apresentado na figura 17-1, desta forma, o pico 

1 observado nos perfis cromatográficos das amostras de ambas as espécies se referem, 

respectivamente, à presença de ácido cafeico glicosídeo e ácidos cafeoilquínicos. 

Apesar de todas as análises realizadas, elas não foram suficientes para identificar os 

picos 2 e 3 dos cromatogramas, pois os dados de massa, juntamente com os espectros de 

absorção, não apresentaram equivalentes na literatura para que pudesse ser feita alguma 

sugestão de composto. Com relação ao pico 4 presente em B. graminifolia, apesar do mesmo 
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não ter sido ionizado através da análise em CL-EM ESI(-), e portanto não haver informações a 

respeito de sua massa, seu espectro de absorção (Figura 17-4) coincide com o apresentado para 

o mesmo tempo de retenção em outras espécies do gênero estudadas previamente (Fardin et al. 

dados não publicados – Capítulo 1 deste manuscrito). Na ocasião, a presença de β-amirina foi 

sugerida para B. purpurea, B. paranaensis e B. tomentosa, as quais apresentaram um pico com 

tR 12,7 min em perfis cromatográficos realizados nas mesmas condições do presente trabalho. 

O composto foi tentativamente identificado a partir da presença dos sinais C 145 e 121 obtidos 

em 13C RMN (ressonância magnética nuclear de carbono 13), os quais são típicos do triterpeno 

β-amirina (Okoye et al. 2014). 

A quantificação dos compostos em cada amostra de ambas as espécies foi feita de acordo 

com a medida de intensidade de absorbância em unidades de mAU (milli-Absorbance Units) 

fornecida pelo CLAE-UV, e se encontra expressa na Tabela 1. Não houve diferença estatística 

quando a média de abundância de cada tratamento foi comparada com a média do controle 

equivalente para cada dia de coleta do experimento. No entanto, de maneira geral, é possível 

destacar que em B. purpurea, os valores absolutos das médias de abundância do pico 1, foram 

maiores do que os apresentados para o mesmo pico em B. graminifolia, indicando, 

possivelmente, uma maior abundância de compostos cafeicos (ácido cafeico glicosídeo e ácidos 

cafeoilquínicos) em B. purpurea quando comparada à B. graminifolia. 
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Figura 15: Perfil cromatográfico em CLAE-UV (λ) 210nm dos extratos metanólicos de Barbacenia purpurea ao 

longo do experimento de dessecação e reidratação. (A) Controle. (B) 14 dias de déficit hídrico. (C) 28 dias de 

déficit hídrico. (D) 62 dias de déficit hídrico (condição dessecada). (E) 12 horas após reidratação. (F) 60 horas 

após reidratação. (G) 132 horas após reidratação. 
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Figura 16: Perfil cromatográfico em CLAE-UV (λ) 210nm dos extratos metanólicos de Barbacenia graminifolia 

ao longo do experimento de dessecação e reidratação. (A) Controle. (B) 14 dias de déficit hídrico. (C) 28 dias de 

déficit hídrico. (D) 62 dias de déficit hídrico (condição dessecada). (E) 12 horas após reidratação. (F) 60 horas 

após reidratação. (G) 132 horas após reidratação. 

 

 

 

Figura 17: Espectros de absorção UV-Vis (190-500nm) das substâncias encontradas para Barbacenia purpurea 

(1-3) e Barbacenia graminifolia (1-4) em CLAE-UV. Os números correspondem aos picos apresentados nos 

cromatogramas das Figuras 15 e 16. 
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Figura 18: Análise em CL-EM ESI(-) dos extratos metanólicos de Barbacenia purpurea. (A) Cromatograma em 

UV (λ) 210nm. (B) Cromatograma de contagem de íons totais (TIC – Total Ions Count). As setas indicam a 

presença de dois picos no TIC e apenas um pico no espectro de UV para uma mesma faixa de tempo de retenção. 

(C) Espectro de massa do Ácido cafeico-glicosídeo. (D) Espectro de massa do Ácido cafeoilquínico. 
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Figura 19: Análise em CL-EM ESI(-) dos extratos metanólicos de Barbacenia graminifolia. (A) Cromatograma 

em UV (λ) 210nm. (B) Cromatograma de contagem de íons totais (TIC – Total Ions Count). As setas indicam a 

presença de dois picos no TIC e apenas um pico no espectro de UV para uma mesma faixa de tempo de retenção. 

(C) Espectro de massa do Ácido cafeico-glicosídeo. (D-E) Espectro de massa de isômeros do Ácido cafeoilquínico. 
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Tabela 1: Quantificação de compostos nas amostras provenientes de Barbacenia purpurea e 

Barbacenia graminifolia, analisadas em CLAE-UV, e sujeitas à regime normal de regas 

(controle), e à dessecação - sob restrição de rega (tratado). A quantificação foi feita através das 

médias de abundância fornecidas pelo equipamento em unidades de mAU.  

            

Pico 
Dia de 

coleta 

Média de abundância (MaU) 

Barbacenia purpurea Barbacenia graminifolia 

   Controle Tratado Controle Tratado 

1 

0 101,95 ± 40,01 18,27 ± 10,06 

14 102,04 ± 12,03 121,64 ± 21,68 54,05 ± 10,95 46,58 ± 6,47 

28 135,27 ± 13,84 122,86 ± 8,05 24,08 ± 5,99 27,39 ± 4,94 

62 95,51 ± 15,27 71,96 ± 25,41 30,90 ± 6,50 48,22 ± 12,41 

12h 103,42 ± 12,26 99,55 ± 14,07 62,80 ± 5,389 43,65 ± 7,85 

60h 116,27 ± 19,75 120,35 ± 5,76 59,96 ± 4,95 57,49 ± 8,11 

132h 23,12 ± 1,59 28,20 ± 4,49 15,93 ± 0,53 18,90 ± 4,72 
      

2 

0 24,22 ± 6,86 28,07 ± 17,34 

14 23,58 ± 2,37 24,19 ± 6,72 69,19 ± 20,86 55,26 ± 23,60 

28 26,19 ± 3,15 26,98 ± 1,65 26,33 ± 7,94 32,61 ± 5,56 

62 20,88 ± 3,14 20,68 ± 1,48 45,38 ± 4,69 46,27 ± 14,70 

12h 24,72 ± 0,64 26,87 ± 2,58 66,05 ± 10,87 59,92 ± 10,76 

60h 21, 18 ± 10,65 30,94 ± 4,04 84,04 ± 19,27 74,40 ± 16,93 

132h 28,63 ± 1,05 26,17 ± 1,43 28,45 ± 6,71 31,03 ± 5,52 
      

3 

0 3,73 ± 2,07 4,69 ± 0,69 

14 2,63 ± 0,33 3,38 ± 0,88 3,51 ± 0,45 4,85 ± 0,81 

28 2,13 ± 0,11 3,38 ± 1,19 3,39 ± 0,13 4,09 ± 0,83 

62 2,36 ± 0,15 3,74 ± 0,80 2,99 ± 0,21 3,96 ± 0,61 

12h 2,36 ± 0,37 3,93 ± 0,90 3,76 ± 0,53 4,10 ± 0,31 

60h 2,62 ± 0,06 3,51 ± 0,87 3,93 ± 1,11 4,41 ± 0,44 

132h 3,11 ± 0,15 4,27 ± 0,91 3,04 ± 0,29 5,11 ± 0,87 
      

4 

0 - 1,36 ± 0,85 

14 - - 0,49 ± 0 - 

28 - - 1,65 ± 0,70 1,47 ± 0,24 

62 - - 0,50 ± 0 1,31 ± 0,54 

12h - - 1,50 ± 0 0,96 ± 0,49 

60h - - 0,94 ± 0 0,43 ± 0 

132h - - 1,60 ± 0 1,35 ± 0,51 
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Discussão 

Após os experimentos de restrição hídrica realizados em B. purpurea e B. graminifolia, 

os indivíduos dos grupos submetidos ao déficit hídrico de ambas as espécies, apresentaram um 

atraso na desidratação dos tecidos quando comparados a redução da umidade do solo. No 

entanto, quando comparadas entre si, este atraso foi maior em B. graminifolia, sugerindo assim 

que de fato esta espécie possui a capacidade de reter água em seus tecidos por um período mais 

prolongado antes da dessecação. Esta afirmação é suportada pelo fato de que B. graminifolia 

apresentou maior eficiência intrínseca do uso da água (EUAi) mesmo com a queda nas taxas de 

assimilação e déficit hídrico já instalado quando considerados os baixos valores de umidade do 

solo. 

De maneira geral as respostas fisiológicas descritas para B. purpurea e B. graminifolia 

foram semelhantes às encontradas anteriormente por Suguiyama et al (2014; 2016) e 

Nascimento et al. (dados não publicados), com a diminuição da condutância estomática e a 

consequente diminuição da fotossíntese liquida e transpiração, reduzindo assim a perda de água 

na forma de vapor à medida que a umidade do solo diminuía. Além disso, durante a 

desidratação, ambas as espécies apresentaram enrolamento das laminas foliares das margens 

em direção à nervura central, expondo a face adaxial, fato também já relatado em estudos 

anteriores realizados com as mesmas. Ainda, o conteúdo de clorofilas totais, assim como já 

descrito anteriormente, foi mantido mesmo em condições de intensa desidratação, como 

comprovado nas imagens em microscopia confocal, onde a emissão da clorofila se mostrou 

ausente somente no estágio em que as plantas encontravam-se dessecadas.  

Outro fato interessante a ser evidenciado, é que as taxas de assimilação fotossintética 

em B. purpurea retornaram a valores próximos aos do controle após 60 horas da reidratação, 

mesmo antes do reestabelecimento do conteúdo de clorofilas, que ocorreu somente após 132 

horas de reidratação. O mesmo não foi percebido para B. graminifolia, que apesar de recuperar 

o conteúdo de clorofilas ao término do experimento, ainda não apresentou taxas de assimilação 

fotossintética compatíveis as detectadas no controle. Desta forma, confirmamos nossa ideia 

inicial acerca da assincronia nas respostas à reidratação entre as duas espécies, podendo ser 

sugerido que o retorno da fotossíntese em B. purpurea ocorre à medida que o aparato 

fotossintético e os teores de pigmentos são reestabelecidos, enquanto B. graminifolia 

primeiramente reestabelece os teores de pigmentos para posteriormente aumentar as taxas de 

assimilação. 
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O fato do declínio da taxa de assimilação fotossintética, acompanhado da diminuição na 

transpiração e condutância estomática, ocorrer anteriormente ao declínio do TRAF, para ambas 

as espécies, indica que a percepção do déficit hídrico está provavelmente mais relacionada com 

a redução da disponibilidade hídrica no solo, do que com a turgescência foliar. Segundo Aidar 

et al. (2010), o atraso na desidratação dos tecidos em relação ao ambiente pode estar associado 

a uma “janela de tempo” entre a sensibilidade à seca e dessecação completa, que permite que 

os tecidos estejam aptos para retornar prontamente suas atividades fisiológicas caso o conteúdo 

de água no solo seja rapidamente restaurado após um período curto de déficit hídrico. Além 

disso, Oliver et al. (1998) ainda acrescentam que este atraso pode estar relacionado a 

mecanismos que mantenham um controle temporal sobre a taxa de secagem, permitindo a 

expressão gênica e síntese de proteínas e outros compostos que atuem nos mecanismos de 

proteção e reparo antes da anabiose. Desta forma, duas suposições não mutuamente excludentes 

podem ser feiras a respeito de B. graminifolia reter água nos tecidos por um período mais 

prolongado: 1) a espécie retém o turgor por um período prolongado a fim de evitar a dessecação, 

se mantendo viável caso a água se torne repentinamente disponível no solo, e isso pode estar 

relacionado às características do ambiente de origem desta espécie, uma vez que a ocorrência 

de neblina nos Campos Rupestres pode proporcionar um importante insumo de umidade para o 

ecossistema (Oliveira et al. 2005); 2) esta espécie demanda um tempo maior para realizar os 

ajustes dos mecanismos de proteção e reparo.  

Após 14 dias de imposição do déficit hídrico, mesmo com altos valores de TRAF e 

ausência de alteração estrutural visível, algumas alterações bioquímicas já estavam ocorrendo, 

uma vez que nas análises histoquímicas, em ambas as espécies, foi visualizada alteração na 

metacromasia do corante azul de toluidina no tecido, indicando alteração de pH. Além disso, 

em B. purpurea foi detectada a presença de polifenóis, terpenos e espécies reativas de oxigênio 

nas células motoras. É possível que a presença de terpenos esteja relacionada à tolerância ao 

estresse hídrico. De acordo com Ghershenzon (1984), em plantas herbáceas e arbustos, os 

terpenos tendem a aumentar sob o estresse, principalmente sob déficit hídrico moderado. Em 

um estudo realizado por Munné-Bosch et al. (2008) com o arbusto Cistus creticus Sm. 

(Cistaceae) resistente à seca, alterações na expressão gênica observadas nos primeiros estágios 

da seca foram fortemente correlacionadas com os níveis de alguns terpenos. Em outro estudo, 

desta vez realizado com a espécie revivescente Xerophyta humilis T.Durand & Schinz 

(Velloziaceae) por Beckett et al. (2012), foi detectada a emissão de isoprenos quando as folhas 

se encontravam com 80% de TRAF. Isoprenos são a unidade básica de formação dos terpenos 
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e atuam como reforçadores de membrana nas plantas. Neste trabalho, os autores sugeriram que 

os isoprenos voláteis cooperam na redução de danos nas membranas quando a dessecação é 

moderada, enquanto isoprenos não voláteis operam em condições extremas de déficit hídrico. 

Desta forma, a presença de terpenos nas células motoras de B. purpurea pode indicar uma 

resposta ao estresse hídrico moderado, uma vez que estas células atuam na movimentação e 

dobramento foliar (sinais iniciais da dessecação). 

Em relação à metacromasia, este é um termo aplicado a variação na coloração de certos 

corantes, que depende da natureza do substrato com o qual o corante interage. Em geral, 

moléculas polimerizadas que contêm grupos carregados negativamente podem reagir com 

corantes catiônicos para produzir produtos metacromáticos, e parâmetros como pH e força 

iónica determinam a força da ligação polar em virtude do seu efeito na dissociação dos grupos 

ionizados (Weissman et al. 1952). Desta forma, alterações de carga e de pH nos metabólitos 

presentes nos tecidos, resultam em diferença na coloração quando reagem com o corante azul 

de toluidina, que geralmente, com o aumento de acidez, mudam sua cor do azul para o violeta 

e/ou vermelho (Bergeron & Singer 1958; D’Mello et al. 2016). A metacromasia foi observada 

em todos os pontos de coleta em ambas as espécies do presente estudo, sugerindo assim que 

houve translocação de compostos via floema e alteração no pH do tecido durante os processos 

de dessecação e reidratação. 

As paredes celulares de ambas as espécies apresentaram intensificação de coloração 

violeta com o avanço da dessecação, sugerindo assim alteração em sua composição, com 

aumento de grupos ácidos. Estudos prévios realizados em B. purpurea indicaram aumento 

significativo no conteúdo de ácidos urônicos na fase tardia de dessecação (Suguiyama et al. 

2016). Ácidos urônicos, são constituintes dos polissacarídeos pécticos das paredes celulares 

(Pettolino et al. 2012) e sabe-se que os mesmos apresentam propriedades de retenção de água 

(Leucci et al. 2008). Desta forma, uma composição mais ácida nas paredes celulares de ambas 

as espécies pode estar associada a maior retenção de água e a um aumento na flexibilidade da 

parede celular, significando que elas se tornaram mais higroscópicas com o avanço da 

dessecação. 

A alteração na metacromasia também foi notada nos idioblastos mucilaginosos de 

ambas as espécies, e a mesma coincidiu com a aparente intensificação da presença de ácido 

ascórbico nestas células. Idioblastos mucilaginosos são células diferentes das demais no tecido 

em que se localizam e normalmente apresentam acúmulo da mucilagem entre a parede celular 

e a membrana plasmática, reduzindo o volume do vacúolo e pressionando o protoplasto, que na 
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maioria das vezes se torna inativo (Mollenhauer 1967; Trachtenberg & Fahn 1981; Bakker & 

Gerritsen, 1992). Sabe-se que os polissacarídeos contribuem para a resistência das plantas ao 

clima seco, e além disso, que as pectinas (base da composição das mucilagens) são 

polissacarídeos de natureza hidrofílica (Mastroberti et al., 2008). Por causa disso, foi sugerido 

anteriormente que a presença destas células em espécies de Barbacenia tolerantes à dessecação 

esteja relacionada às estratégias de retenção de água nos tecidos durante os períodos iniciais de 

sensibilidade à seca no ambiente (Fardin et al. dados não publicados – Capítulo 1 deste 

manuscrito). No entanto, a percepção da alteração de metacromasia nestas células, bem como 

o aparente incremento de ácido ascórbico com o avanço da desidratação, principalmente em B. 

graminifolia, sugerem que estas células podem permanecer ativas durante a dessecação e 

reidratação, possivelmente desempenhando papel na proteção dos tecidos durante a dessecação 

e, tornando estes tecidos aptos ao reparo e à recuperação do metabolismo durante a reidratação. 

Contudo, para comprovação desta suposição, são necessários estudos mais aprofundados, 

direcionados exclusivamente ao comportamento destas células, através de técnicas apropriadas, 

tal como a microscopia eletrônica de transmissão. 

O ácido ascórbico, um dos compostos detectados no presente estudo, é um dos 

antioxidantes mais extensivamente estudados e pode ser encontrado em vários tipos celulares, 

organelas e até mesmo no apoplasto (Ahmad et al. 2010). Sua síntese ocorre nas mitocôndrias, 

mas o mesmo é transportado para outros componentes celulares através de um gradiente 

eletroquímico de prótons ou através de difusão facilitada (Horemans et al. 2000). O ácido 

ascórbico age essencialmente como redutor, eliminando muitos tipos de radicais livres. 

Normalmente está associado a processos enzimáticos, principalmente nos cloroplastos, sendo 

utilizado como doador de elétrons pela ascorbato peroxidase no ciclo ascorbato-glutationa, para 

reduzir H2O2 em água. No entanto, o ácido ascórbico também pode reagir não enzimaticamente, 

através do sequestro direto, com as espécies reativas 1O2 (oxigênio singleto), O2
-• (superóxido) 

e H2O2 (peróxido de hidrogênio) (Ahmad et al. 2010). Desta forma, a presença de ácido 

ascórbico em ambas as espécies, principalmente nos idioblastos e cloroplastos, sugere que o 

metabolismo antioxidante conta, em parte, com a ação deste composto, que pode estar atuando 

através de enzimas ou diretamente como neutralizador de EROs. Ainda, a presença 

concomitante de glutationa nos cloroplastos de B. graminifolia, tanto no estágio anterior à 

dessecação (28 dias de restrição hídrica), como no estágio em que a fotossíntese começa a 

apresentar retorno (60 horas após reidratação), pode sugerir atividade antioxidante dependente 

do ciclo ascorbato-glutationa. Neste ciclo, a glutationa atua na regeneração, enzimática ou não, 
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do ácido ascórbico após sua utilização como doador de elétrons na redução do H2O2 (Ahmad et 

al. 2010). 

Em relação à detecção do ácido ascórbico nas fibras esclerenquimáticas de B. 

graminifolia tanto aos 62 dias de imposição do déficit hídrico (planta dessecada), quanto após 

12 horas de reidratação, o mesmo pode estar associado a plasticidade da parede celular. Isso 

porque o ácido ascórbico também pode atuar como cofator enzimático na atividade das 

hidrolases de prolina. A hidroxilação de prolina é necessária para a produção de 

arabinogalactanos e extensinas. Os arabinogalactanos funcionam como reticulantes de 

diferentes polímeros da parede celular, conferindo plasticidade à mesma através de ligações 

covalentes a pectinas e hemiceluloses. Adicionalmente, as extensinas também atuam na 

formação de uma rede tridimensional na parede, ligando-se a componentes como a pectina. 

Sendo assim, a atividade das hidrolases de prolina, promovida pelo ácido ascórbico, tem relação 

direta com o endurecimento da parede celular (Fenech et al. 2019). Uma rigidez nas fibras 

esclerenquimáticas nos estágios em que a planta se encontra com as lâminas foliares enroladas, 

pode ser importante para proteger os feixes vasculares e também para a manutenção da 

estabilidade do tecido, impedindo o seu colapso. Além disso, as imagens em confocal 

mostraram alteração na emissão do espectro relacionado à lignina, em ambas as espécies, 

sugerindo que pode ter ocorrido alguma alteração na sua composição ao longo dos processos 

de dessecação e reidratação. 

A atividade antioxidante em B. purpurea e B. graminifolia não está relacionada somente 

ao ácido ascórbico, mas também à presença de compostos fenólicos. Tanto as imagens de 

microscopia confocal, quanto as análises em espectrometria de massas, indicaram a presença 

de ácidos cafeoilquínicos nos cloroplastos de ambas as espécies, e a espectrometria de massas 

também indicou a presença de um glicosídeo de ácido cafeico. Ácidos cafeoilquínicos podem 

aparentemente ser sintetizados nos cloroplastos (Mondolot et al. 2006) em resposta à estresses 

oxidativos, agindo especialmente contra peroxidação lipídica (Rice-Evans et al. 1997). Estudos 

prévios com B. purpurea identificaram a presença de 3 tipos de ácidos cafeoilquínicos (ácidos 

3, 4 e 5-trans-cafeoilquínicos), e na ocasião, eles apresentaram incremento de conteúdo nos 

estágios iniciais de dessecação quando comparados à plantas não submetidas ao déficit hídrico, 

sendo sugerido que estes compostos possuem ação antioxidante contra possíveis danos 

oxidativos promovidos pelo início da sensibilidade à seca (Suguiyama et al. 2014). No presente 

estudo, não foi possível notar diferença significativa, para nenhuma das espécies, no teor destes 

compostos quando comparado às quantidades encontradas nas amostras controle. 
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Provavelmente por que os compostos flutuam independentemente e de maneira distinta ao 

longo do processo, e as técnicas utilizadas aqui não permitiram a análise isolada de cada 

isômero de ácido cafeoilquínico presente nas espécies. O outro composto identificado no 

mesmo pico referente aos ácidos clorogênicos, um glicosídeo de ácido cafeico, também é 

conhecido por apresentar atividade antioxidante, com forte capacidade inibitória da 

peroxidação lipídica. Este composto, quando comparado a forma não glicosídica, apresenta 

maior estabilidade física devido a sua alta solubilidade em água (Nam et al. 2017). Em relação 

à localização nos cloroplastos, Georgieva et al. (2010) afirmam que polifenóis agem como 

moléculas protetivas de suas membranas durante a dessecação e reidratação, diminuindo o dano 

oxidativo e facilitando o reestabelecimento da fotossíntese quando a planta retorna da 

dessecação.  

Apesar de não ter sido notada alteração na quantidade de compostos fenólicos ao longo 

do experimento, quando os valores da quantificação bruta foram comparados entre espécies, B. 

purpurea apresentou maior abundância de compostos fenólicos do que B. graminifolia. Ao 

mesmo tempo, as imagens dos testes histoquímicos sugeriram, à partir da visualização da 

localização deste composto, que aparentemente o ácido ascórbico se mostrou mais abundante 

em B. graminifolia do que em B. purpurea. Esses dados podem sugerir direcionamento 

preferencial de rotas biossintéticas ligadas ao metabolismo antioxidante em cada espécie, uma 

vez que as duas apresentam ambos os compostos, mas aparentemente privilegiam a ação mais 

acentuada de um em detrimento do outro.  

De maneira geral, compostos fenólicos possuem uma estrutura química ideal para 

sequestrar radicais livres e têm se mostrado antioxidantes mais efetivos do que o ácido 

ascórbico (Ahmad et al. 2010). Desta forma, com uma atuação mais presente em B. purpurea, 

eles podem ter proporcionado maior eficiência contra os danos oxidativos, resultando 

consequentemente, no reestabelecimento mais rápido da fotossíntese após o retorno da 

reidratação. Enquanto em B. graminifolia, além da fotossíntese não ter retornado a valores 

semelhantes aos de plantas controle ao término do experimento, ainda foi possível detectar a 

presença de espécies reativas de oxigênio nos cloroplastos juntamente com a marcante presença 

de ácido ascórbico. 

Em suma, ambas as espécies responderam fisiologicamente à dessecação, no entanto, 

enquanto B. graminifolia se mostrou mais eficiente na manutenção de água nos tecidos durante 

as fases iniciais da desidratação, B. purpurea foi mais rápida no retorno das atividades 

fotossintéticas após reestabelecida a disponibilidade de água, evidenciando desta forma, a 
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existência de uma assincronia nos tempos de resposta entre as espécies. Ainda que ambas 

sintetizem os mesmos compostos antioxidantes, aparentemente houve uma participação 

diferencial dos mesmos para lidar com os processos oxidativos ocasionados pela dessecação, 

com maior participação de fenólicos em B. purpurea e maior participação de ácido ascórbico 

em B. graminifolia, que apesar de um composto ligeiramente menos eficiente como 

antioxidante, pode apresentar participação fundamental em outros processos bioquímicos 

importantes, como a provável atuação no aumento de rigidez das fibras esclerenquimáticas no 

estágio dessecado. B. purpurea ainda indicou o envolvimento de terpenos nas células motoras, 

as quais são cruciais no processo de enrolamento foliar. 

Outro fato importante que o trabalho destaca, é que ambas possuem idioblastos 

mucilaginosos, os quais são aparentemente participativos durante os processos de dessecação e 

reidratação. Além disso, as paredes celulares se mostraram outro ponto de destaque, com um 

aparente remodelamento diferencial, onde as paredes de células do mesofilo se tornaram 

aparentemente mais higroscópicas, enquanto as fibras esclerenquimáticas se tornaram 

aparentemente mais rígidas durante a dessecação. 

De maneira geral, o presente trabalho conclui que, mesmo que tenham apresentado 

diferenças em relação à forma como respondem aos danos oxidativos, ambas as espécies se 

mostraram muito eficazes, sendo capazes de lidar com o estresse e reestabelecer o metabolismo 

celular após o período de dessecação. A comparação entre as duas espécies mostra que 

independente da forma pela qual elas respondem, ambas apresentam mecanismos para superar 

a dessecação. As especificidades notadas podem indicar que estratégias celulares distintas 

foram selecionadas para lidar com a dessecação e reidratação, provavelmente como resultado 

de pressões ambientais únicas relativas aos seus respectivos hábitats e/ou da diferença no tempo 

de diversificação filogenética entre elas.   
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Conclusões Finais 

Além de confirmar a ocorrência do mecanismo de tolerância à dessecação em mais duas 

espécies do gênero (B. paranaensis e B. tomentosa), a presente tese ainda acrescenta 

informações sobre os caracteres compartilhados por espécies revivescentes de Barbacenia, 

demonstrando que a identificação dos mesmos pode ser importante no auxílio da investigação 

de novas espécies tolerantes à dessecação no gênero. 

O primeiro capítulo deste trabalho evidenciou a ocorrência de compostos do 

metabolismo secundário nas quatro espécies estudadas, sendo eles pertencentes à classe dos 

fenólicos (glicosídeo de ácido cafeico e ácidos cafeoilquínicos) e terpenos (triterpeno β-

amirina). Apesar de compostos fenólicos serem extensamente conhecidos pelos efeitos 

antioxidantes e de ácidos cafeoilquínicos já terem se mostrado participativos durante as fases 

iniciais de dessecação em B. purpurea, a simples ocorrência destes compostos não determina 

que sejam eles, exclusivamente, os responsáveis por evitar o dano oxidativo nas espécies 

revivescentes de Barbacenia, uma vez que no segundo capítulo desta tese ficou evidenciado 

que além destes compostos, ocorre o envolvimento de outros antioxidantes de baixo peso 

molecular, mais precisamente o ácido ascórbico, no processo antioxidante.  

Os resultados apresentados no segundo capítulo, evidenciam que, mesmo apresentando 

a habilidade de tolerância à dessecação, os tempos de resposta ao déficit hídrico e a velocidade 

de retorno às atividades metabólicas pode variar entre espécies revivescentes de um mesmo 

gênero. 

De maneira geral, é possível concluir que a presente tese respondeu aos questionamentos 

iniciais, pois os compostos fenólicos encontrados, característicos por suas propriedades 

antioxidantes e presentes nas quatro espécies, evidenciam que todas elas apresentam 

mecanismos para lidar com o estresse oxidativo, e além disso, a presença de idioblastos 

mucilaginosos, sugere como estas plantas podem reter água nos tecidos durante as fases iniciais 

de dessecação, estando aptas desta forma, a se preparar para a indução de mecanismos que 

garantam sua sobrevivência após o período de anabiose. Além disso, foi comprovada a 

assincronia nos tempos de resposta fisiológica entre as espécies, sendo B. graminifolia a espécie 

que apresenta maior eficiência do uso da água no período anterior à dessecação e B. purpurea 

a espécie que apresenta retorno mais rápido da fotossíntese após reidratação. Estas diferenças 

podem estar relacionadas à maneira como cada uma lida com o dano oxidativo.  
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Perspectivas futuras 

Os resultados encontrados neste trabalho trazem novas perspectivas para a compreensão 

de diferenças nos padrões de respostas em plantas revivescentes, no entanto são necessários 

estudos mais aprofundados a fim de confirmar o envolvimento diferencial de compostos 

relacionados ao mecanismo antioxidante. A quantificação dos compostos, bem como o estudo 

detalhado do envolvimento das organelas relacionadas à sua síntese (cloroplastos e 

mitocôndrias), pode esclarecer de maneira mais aprofundada o funcionamento destes diferentes 

padrões. 

A ocorrência de idioblastos mucilaginosos foi outro resultado relevante da presente tese. 

No entanto, a percepção de que estas foram as únicas células sem alteração aparente de 

estrutura, mesmo no estágio em que as plantas encontravam-se dessecadas, adicionada ao fato 

da percepção de alteração de metacromasia nas diferentes fases da desidratação e reidratação, 

mostra a importância da realização de trabalhos futuros focados no comportamento destas 

células, a fim de elucidar completamente sua função no mecanismo de tolerância à dessecação 

em Barbacenia. 

Estudos de ultraestrutura, realizados por meio de microscopia eletrônica de transmissão 

podem mostrar se estas células encontram-se ativas durante os processos de dessecação e 

reidratação, assim como podem mostrar o comportamento dos cloroplastos e mitocôndrias, 

tanto destas células como nas demais do mesofilo, no aparente direcionamento diferencial de 

rotas biossintéticas produtoras dos metabólitos antioxidantes encontrados neste trabalho. 

Além disso, os resultados apresentados no segundo capítulo trazem suposições a 

respeito do remodelamento das paredes celulares, e quanto a isso, sugere-se que trabalhos 

futuros direcionem esforços na investigação aprofundada de como se dá este fenômeno para a 

compreensão de como estas plantas suportam o dano mecânico imposto pela dessecação.     
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