
 

 

 

 
Resumo

O gênero Calotropis é originário da Ásia e é considerado feno de zonas áridas. Na Venezuela o gênero esta representado por

duas espécies arbustivas, C. procera e C. gigantea, que são encontradas em habitat xerofíticos e se caracterizam por ser muito

resistentes à seca. Para conhecer e comparar as características ecofisiológicas destas espécies, foi realizado um estudo no

Litoral Central onde se avaliou o estado hídrico, o intercâmbio gasoso e a anatomia foliar de ambas as espécies durante as

temporadas de chuva e de seca. Não se observaram diferenças significativas no estado hídrico entre ambas as espécies ainda

que a seca causasse uma redução de 50% no seu potencial hídrico.As maiores taxas de fotossínteses (A) e condutância

estomática (gs) foram observadas na chuva em ambas espécies, sendo 40 e 48% mais altas em C. procera que em C. gigantea.

A gs foi 41% maior na chuva que na seca em C. procera, enquanto que em C. gigantea não variou. C. procera apresentou uma

maior eficiência no uso da água (EUA). As folhas de ambas as espécies mostraram uma estrutura mesófila isolateral e

anfiestomáticas, com alta pubescência, observando-se diferenças significativas na grossura foliar e na área foliar específica. Os

resultados mostram que a capacidade fotossintética de C. procera foi maior que a observada em C. gigantea.
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