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Resumo 

A vegetação da região semi-árida brasileira é predominantemente a caatinga, ocupando 
uma extensão de aproximadamente 800.000 Km2, sua composição florística é alvo de 
inúmeros trabalhos, porém o conhecimento de aspectos fisiológicos das espécies 
constituintes é muito escasso. As plantas da Caatinga enfrentam condições adversas em 
relação a solo, precipitação pluviométrica e, portanto de disponibilidade de água. Para 
realizar suas atividades metabólicas desenvolvem aptidões a essas adversidades, e um 
importante fator a ser estudado no desenvolvimento dessas plantas é o seu potencial 
hídrico. Utilizou-se então, a câmara de pressão de Scholander (Soil Moisture Equipment 
Corp USA), para obter as medidas do potencial hídrico das espécies Ziziphus joazeiro 
Mart Schinopsis brasiliensis Engl., Myracrodruon urundeuva Allem, Pseudobombax sp e 
Bumelia sarturum Sw . Foram marcados três indivíduos por espécie, dos quais coletaram-
se ramos caulinares para as medidas. Simultaneamente fez-se o acompanhamento do 
índice pluviométrico da área de estudo situada no cariri paraibano. Foi observado que as 
espécies analisadas realmente são muito sensíveis a variação de água no solo, mais o 
fato mais curioso é que mesmo em níveis de estresse hídrico os seus potenciais hídricos 
são menos negativos do que espécies cultivadas em condições semelhantes, o que 
provavelmente resulta das suas adaptações as condições inóspitas da região semi-árida, 
castigada constantemente por períodos longos de seca.  

Palavras – chaves: potencial hídrico, caatinga, estresse hídrico, semi-árido. 

Abstract 
 
The brazilian semi-arid vegetatin is formed predominantly by caatinga. It occupates about 
800.000 Km2, its foristic  composition is theme for many researchers  but the fisiologic 
apects of its compound species wasn´t studied very much. Caatinga plants face adverse 
conditions concerning its soil, pluviometric precipitation and, of course water disponibity. 
To realize their methabolic activities they develop aptness. A important factor to be studied 
in plants development is their water potential and for this, it was used Scholander pression 
bomb (Soil Moisture Equipment Corp USA), wich obtained the species water potential 
Ziziphus joazeiro Mart., Schinopsis brasiliensis Engl., Myracrodruon urundeuva Allem., 
Pseudobombax sp e Bumelia sarturum Sw. It was choosed three plants for each specie 
from wich it was taken twig shalks for the measure. At the same time it was observed the 
pluviometric register precipited over the studied area of the paraiban cariri. The analysed 
species were very susceptible to water defict and the most curious fact is that missing of 
water makes water potential of the  caatinga plants be less negative than species 
cultivated in the same conditions what probably results from their adaptaions to face 
inhospitable semi arid conditions, areas where dry periods are very long. 



Key-Word: water potential, caatinga, water deficit, semi-arid. 

 
1 - Introdução 

A vegetação que recobre a região semi-árida do Nordeste do Brasil é a Caatinga, com 
extensão territorial de aproximadamente 800.000 Km2,apesar da  grande abrangência a 
Caatinga proporcionalmente é a menos estudada e menos protegida das composições 
florísticas brasileiras. Embora tão pouco estudada encerra espécies vegetais de 
importância incontestável nas suas formações. Para Whitmore (1997), apesar da 
escassez de dados disponíveis, é importante entender a dinâmica das áreas 
remanescentes de florestas nativas para melhor maneja-las, orientando assim as políticas 
de conservação.  
 
A exploração contínua dos recursos naturais e a devastação generalizada da cobertura 
vegetal nativa desta região fitogeográfica, vêm provocando impactos ambientais de 
grande magnitude, cujas conseqüências exigem intervenção imediata no sentido de 
amenizar os problemas daí decorrentes (BRASIL, 1991 apud Pereira et al.,2002). 
 
As espécies vegetais constituintes apresentam características anatômicas, morfológicas e 
funcionais de adaptação as condições adversas do clima que é semi-árido quente, com 
altas temperaturas, precipitações escassas e irregulares, com 7 a 10 meses de forte 
estação seca (RADAMBRASIL 1983; Nimer 1977); os solos desta região natural têm uma 
distribuição complexa, formando um mosaico bastante dividido e com muitos tipos 
diferentes, variando em profundidade, fertilidade, salinidade, constituição mineralógica, 
dentre outras características (Rodal et al.,1992).  
 
O conhecimento de aspectos da fisiologia de espécies vegetais que compõem a caatinga 
é de suma importância para o entendimento e a conservação deste bioma tão 
antropizado, pois oferecem subsídios para o entendimento das alternativas adaptativas 
selecionadas que permitem a permanência das espécies em áreas de condições 
inóspitas. 
 
A insuficiência hídrica é uma característica marcante dos solos sob fisionomia de caatinga 
em que as espécies vegetais estão condicionadas. Daí as adaptações descritas por 
Larcher (2000), como formação de órgãos de reserva nas raízes (xilopódios), nos caules, 
arranjos anatômicos específicos nas folhas, modificações no metabolismo (acúmulo de 
componentes osmoticamente ativos, a produção do ácido abcísico é afetada, os 
mecanismos desencandeados pelas proteínas e pelos aminoácidos são logo limitados, 
etc.), todas visando um melhor aproveitamento da água, fechamento estomático 
começam a ocorrer.  
 
Os aspectos adaptativos estão relacionados à eficiência do uso da água pelas plantas; 
depreende-se que avaliações sobre o potencial hídrico das espécies podem fornecer 
importantes dados da natureza fisiológica dessas adaptabilidades. 
 
Com este trabalho, objetivou-se avaliar a variação mensal do potencial hídrico de 05 
espécies constituintes da caatinga, durante 06 meses de observação em uma área de 
vegetação nativa. 
 
 
 



2- Material e Métodos 
 
O trabalho foi desenvolvido em um fragmento residuário de Caatinga, no município de 
Barra de Santana-PB (7º30′ 09″de latitude sul 35º57′ 39″ de longitude oeste) , durante os 
meses de novembro de 2003 a abril de 2004, compreendendo períodos de estiagem e de 
chuva.. As espécies avaliadas foram Ziziphus joazeiro Mart (fig.1a.), Schinopsis 
brasiliensis Engl. (fig.1b.), Myracrodruon urundeuva Allem (fig.1c.), Pseudobombax sp 
(fig.1d.) e Bumelia sarturum Sw (fig.1e.). Em virtude de não haver folhas nos meses de 
novembro/03 a fevereiro/04 optou-se por avaliar o potencial hídrico em ramos caulinares 
(ψc), sendo realizadas as leituras de três indivíduos por espécie através da câmara de 
pressão de Scholander (Soil Moisture Equipment Corp USA), mensalmente, no mesmo 
horário (10:00h). Para auxiliar na interpretação dos resultados fez-se o acompanhamento 
do índice pluviométrico da área de estudo através dos dados do Laboratório de 
Sensoriamento Remoto e Recursos hídricos do estado da Paraíba. 
 
 
3- Resultados e Discussão 
 
 
Na figura 2 encontram-se representados os resultados para o potencial hídrico caulinar 
(ψc) das espécies avaliadas, referentes aos 06  meses de observação. A análise desses 
resultados permite observar que o potencial hídrico dessas espécies vegetais é bastante 
sensível a variação da quantidade de água no solo. No período de estiagem o potencial 
mais negativo foi observado para a espécie B. sarturum na ordem de 2,0 bar, sendo este 
valor quase o dobro do registrado para S. brasiliensis; nas demais espécies o potencial 
verificado foi menos negativo, entre 0,6 e 0,7 bar, indicando que mesmo em condições de 
estresse hídrico, as plantas estudadas neste trabalho mantém um alto teor de água em 
seus tecidos resultante provavelmente das suas adaptações morfofisiológicas, este fato já 
era mencionado por Ferri (1985) quando estudou algumas das espécies da caatinga em 
relação a eficiência do uso da água. 
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Figura 2. Potencial hídrico das espécies Ziziphus joazeiro Mart , Schinopsis brasiliensis Engl., Myracrodruon 

urundeuva Allem , Pseudobombax sp e Bumelia sarturum Sw . estudadas em um período de 6 meses 
(novembro de 2003 a abril 2004). 

 
Sabe-se que o condicionamento típico a que estas espécies estão submetidas é a 
deficiência hídrica, pois os índices pluviométricos nas regiões em que se encontram são 
baixos, sendo mais severo o período de junho a fevereiro quando normalmente ocorre o 
período de estiagem, porém um fato interessante é que mesmo nos meses de novembro 
e dezembro de 2003, quando a precipitação  pluviométrica foi baixa, conforme observável 
na representação da figura 3 , os valores de (ψc) não são tão distantes dos valores do 
período chuvoso, se comparando as diferenças encontradas quando se submete espécies 
cultivadas a níveis de estresse hídrico semelhantes, sendo necessária a investigação dos 
fatores metabólicos que levem a força de retenção da água  sob uma tensão tão baixa 
mesmo com níveis tão baixos de água no solo. 
 
De acordo com Raven (1988), Larcher (2000) e Taiz e Zeiger (2004), quanto menor a 
quantidade de água o solo, mais negativo deve ser o potencial desenvolvido pelos 
vegetais para assim gerar um gradiente e favorecer a absorção de  água pela planta. Nos 
meses de carência de chuvas e conseqüente falta de suprimento hídrico no solo o 
potencial hídrico das espécies estudadas, apresentou-se para todas as espécies mais 
negativo e à medida que a carência foi sanada o potencial tornou-se menos negativo.  
 
Fato interessante é que após o mês de janeiro de 2004, quando houve um alto índice  
pluviométrico, o potencial hídrico não mais atingiu o valor máximo equivalente ao mês de 
novembro, indicando o suprimento de água no solo. Porém deve-se notar que as espécies 
Pseudobombax sp. e M. urundeuva se mostraram mais sensíveis a variação 
pluviométrica, do que as demais que tiveram comportamento muito semelhantes e mais 
constantes.  
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Figura 3. Índice pluviométrico na área de estudo no período de novembro de 2003 a maio de 2004. 
 

 
4 - Conclusão 

 
As espécies Ziziphus joazeiro Mart., Schinopsis brasiliensis Engl., Myracrodruon 
urundeuva Allem., Pseudobombax sp e Bumelia sarturum Sw. são bastante sensíveis a 
variação da quantidade de água no solo, porém mesmo em condições de estresse hídrico 
seu potencial hídrico é menos negativo do que plantas cultivadas em mesmas condições, 
isso ocorre devido as adaptações morfo-fisiológicas já adquiridas em decorrência das 
condições climáticas e do solo preponderantes na região semi-árida.   
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