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Introdução geral

As savanas são compostas por formações vegetais de um estrato arbóreo e arbustivo dispersa
sobre uma matriz herbácea (Mistry 2000), com um clima tipicamente sazonal com dois períodos
bem definidos, um chuvoso e quente, que ocorre aproximadamente por sete meses, e outro seco e
relativamente frio com duração de cinco meses com uma vegetação adaptada as queimadas
recorrentes (Nimer 1989; Franco 1998). O Domínio Cerrado se destaca entre as outras savanas
devido à biodiversidade da flora, com um grande número de espécies endêmicas. O cerrado
apresenta altas irradiâncias (1500 a 2500 µmol.m-2.s-1), altas temperaturas (25-40 °C ao meio-dia) e,
na estação seca, 10-20% umidade relativa do ar (Franco 2004). Na estação seca a quantidade de
água nas camadas mais superficiais do solo é reduzida (Franco 1998, Oliveira-Filho & Ratter 2002,
Silva et al. 2003).
A disponibilidade hídrica é um dos fatores ambientais decisivos para a diversidade e
produção dos vegetais, sendo capaz de comprometer o desenvolvimento das plantas ou estimular
comportamentos adaptativos (Silva et al. 2003). A água é indispensável no desenvolvimento das
plantas durante todo o tempo, devido a sua influência no conteúdo celular e no turgor da planta
(Taiz e Zeiger 2009). O déficit hídrico pode inibir o crescimento celular e/ou reduzir a taxa
fotossintética. A transpiração controla o balanço hídrico das plantas e quando a transpiração excede
a absorção o teor de água diminui, proporcionando a queda do potencial hídrico e do turgor das
células (Lawlor & Cornic 2002). Resultando no fechamento estomático para diminuir a perda de
água, alterando as trocas gasosas impossibilitando a entrada de CO2 e, assim, diminui a taxa de
fotossíntese (Lawlor & Uprety 1993; Silva et al. 2001).
Devido a menor quantidade de água disponível no solo ocorre a desidratação celular,
resultando em alterações estruturais e químicas (Kültz, 2005). A síntese da parece celular e de
proteínas é sensível ao déficit hídrico, que por consequência acarreta redução na expansão foliar. A
diminuição da taxa de crescimento da planta é uma das consequências morfológicas afetadas pelo
déficit hídrico, uma vez que o crescimento celular é prejudicado rapidamente (Sadras & Milroy
1996; Nogueira et al. 2005). As espécies de Cerrado geralmente possuem área foliar específica
menor do que espécies de florestas úmidas, por outro lado, possuem carboidratos não estruturais,
raízes profundas e maior espessura da casca (Hoffmann et al. 2009). Devido a estes mecanismos

estas espécies possuem crescimento mais lento e maior condutância hidráulica por área foliar,
permitindo maior eficiência no uso da água (Hoffmann & Franco 2004).
As espécies do Domínio Cerrado apresentam adaptações fisiológicas e comportamento
fenológico que são considerados mecanismos que permitem superar o estresse hídrico sazonal
(Oliveira 1998). Geralmente, as plantas jovens suportam o sombreamento e o déficit hídrico
(Rezende et al. 1998, Salgado et al. 2001, Ronquim et al. 2003), enquanto as plantas adultas
dispõem de altos níveis de luz solar e possuem sistema radicular espessados e profundos para
alcançar camadas mais profundas do solo que permanecem úmidas ao longo do ano, diminuindo os
efeitos do déficit hídrico (Nardoto et al. 1998). As respostas das plantas ao estresse hídrico
dependem das características de cada espécie, lugar onde as mesmas ocorrem, velocidade e duração
do estresse e estágio de desenvolvimento em que a planta se encontra (Pimentel 2004, Oliveira el al.
2005).
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Resumo
Estudos acerca das características morfológicas de espécies arbóreas nativas adaptadas para
ultrapassar diferentes filtros ambientais são fundamentais para conservação de ecossistemas e
restauração de áreas degradadas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a resposta de duas espécies
arbóreas do Domínio Cerrado ao estresse hídrico. Especificamente pretendeu-se: 1) analisar
estratégias morfológicas de variações nos traços funcionais e 2) verificar sob quais potenciais
hídricos durante o estresse as espécies rebrotam após a reidratação. Foram avaliadas as espécies
Guazuma ulmifolia Lam. e Sapindus saponaria L.. O estresse hídrico foi simulado com polietileno
glicol 6000 (PEG 6000). No experimento, foi utilizado delineamento em blocos inteiramente
casualizados, com 12 repetições por espécie e seis potenciais hídricos: 0,0, -0,4, -0,8, -1,2 -1,6 -2,0
MPa. Os resultados obtidos demonstram que os indivíduos de G. ulmifolia enfrentam consequências
imediatas quando submetidos ao déficit hídrico como perda de folhas, redução do diâmetro do caule
e massa seca. Nos indivíduos de S. saponaria suas folhas foram mantidas, ainda que, no final do
experimento, quase todas secas. Nas duas espécies não houve a produção de novas folhas nos

tratamentos -1,6 e 2,0 MPa após a reidratação. Os indivíduos da espécie G. ulmifolia possuem
folhas sensíveis ao déficit hídrico, mas suas folhas são recuperadas logo após a reidratação.

Palavras-Chave: déficit hídrico; tolerância à seca; taxa de crescimento; estresse hídrico; rebrota.
Abstract
Studies of morphological characteristics of native tree species adapted to overcome different
environmental filters are fundamental for ecosystem conservation and restoration of degraded areas.
The aim of this study was to evaluate the response of two tree species from Cerrado Domain to
water stress. Specifically, it was intended: 1) to evaluate morphological strategies for variations in
functional traits 2) check under which water potentials during stress the species sprout after
rehydration. We evaluated the species Guazuma ulmifolia Lam. and Sapindus saponaria L. Water
stress was simulated with polyethylene glycol (PEG 6000). In the experiment, a completely
randomized block design was used, with six replications per species and six water potentials: 0.0, 0.4, -0.8, -1.2 -1.6 -2.0 MPa. The results showed that G. ulmifolia species experienced immediate
consequences when exposed to water deficit such as leaf loss, stem diameter and shoot dry mass
were affected. For S. saponaria the individuals kept their leaves, although they were almost all dry
at the end of the experiment. The two species did not produce new leaves at -1.6 and 2.0 MPa after
rehydration. Individuals of the species G. ulmifolia have leaves sensitive to water deficit but their
leaves are recovered soon after rehydration.
Key words: water deficit; drought tolerance; growth rate; hydrical stress; regrowth.

Resumen
Los estudios de las características morfológicas de las especies arbóles nativas adaptadas para
superar los diferentes filtros ambientales son fundamentales para la conservación del ecosistema y
la restauración de áreas degradadas. El objetivo de este trabajo fue evaluar la respuesta de dos
especies de árboles en el dominio Cerrado al estrés hídrico. Específicamente, se pretendía: 1)
analizar estrategias morfológicas para detectar variaciones en los rasgos funcionales 2) verificar
bajo qué potenciales de agua durante el estrés la especie vuelve a crecer después de la rehidratación.
Se evaluaron las especies Guazuma ulmifolia Lam. y Sapindus saponaria L. El estrés hídrico se
simuló con polietilenglicol (PEG 6000). En el experimento, se utilizó un diseño de bloques

completamente al azar, con seis repeticiones por especie y seis potenciales de agua: 0.0, -0.4, -0.8, 1.2 -1.6 -2.0 MPa. Los resultados encontrados demuestran que los individuos de G. ulmifolia
enfrentan consecuencias inmediatas cuando se someten a déficit hídrico, como pérdida de hojas,
reducción de diámetro y masa seca. En individuos de S. saponaria, sus hojas se mantuvieron,
aunque casi todas se secaron al final del experimento. En ambas especies no hubo producción de
nuevas hojas en los tratamientos -1.6 y 2.0 MPa después de la rehidratación. Los individuos de la
especie G. ulmifolia tienen hojas sensibles al déficit hídrico, pero sus hojas se recuperan poco
después de la rehidratación.

Palabras clave: déficit hídrico; tolerancia a la sequía; tasa de crecimiento; estrés hídrico; rebrote.

Introdução

Os modelos preditivos de mudanças climáticas indicam que os padrões de precipitação
pluvial sofrerão mudanças nos próximos anos, com a diminuição na quantidade de chuvas nos
meses de inverno em algumas regiões e o aumento da temperatura, a seca ficará mais frequente e
prolongada (Collins et al. 2009; Wartenburger et al. 2017; Greve et al. 2018). A duração da estação
seca é um fator limitante para o estabelecimento das plântulas, que dependem da quantidade de
água acessível no solo e da capacidade das raízes de absorver água do mesmo (Oliveira 2008). Os
impactos esperados até o ano de 2100, resultantes destas mudanças, envolvem além da diminuição
das chuvas, o aumento na temperatura em grande parte dos biomas brasileiros, resultando na
extinção ou em alteração na distribuição geográfica de algumas espécies (PBMC 2014).
O clima do Bioma Cerrado é caracterizado como sazonal, com dois períodos bem definidos,
um chuvoso e quente, que ocorre entre os meses de outubro e abril, e outro seco e moderadamente
frio entre maio e setembro (Nimer 1989). No período seco ocorre uma redução no conteúdo de água
presente nas camadas mais superficiais do solo (Franco 1998, Oliveira-Filho & Ratter 2002).
Dentro do domínio Cerrado existem várias formações vegetais, desde ecossistemas florestais,
savânicos e campestres (Coutinho 1978; Ribeiro & Walter 1998; Oliveira-Filho & Ratter 2002). A
maior parte do Domínio Cerrado é ocupada pelas formações savânicas, que são compostas de
arbustos e árvores dispersas sobre um estrato de gramíneas. As florestas são formadas por espécies
arbóreas onde ocorre a formação de dossel, sendo a formação florestal representada por Mata Ciliar
e Mata de Galeria (Ribeiro et al., 1983; Ribeiro & Walter 1998 Moreira 2000). As espécies lenhosas
apresentam em sua maioria sistemas radiculares profundos (Eiten 1972, Oliveira 2008) que

suportam a restrição hídrica das camadas mais superficiais durante o período seco (Bucci et al.
2005).
Considera-se estresse um desvio significativo nos limites de tolerância dos organismos, que
induz mudanças e respostas em todos os níveis funcionais, os quais a princípio são reversíveis, mas
podem se tornar permanentes (Larcher 2000). O déficit hídrico pode ser determinado quando a
quantidade de água disponível no solo para a planta é menor do que a quantidade necessária para a
expressão do seu potencial genético e fisiológico. Conforme a quantidade de água disponível no
solo diminui, as plantas passam a ter mais dificuldade de absorvê-la (Cunha & Bergamaschi 1992).
Para as plantas no campo, a água disponível no solo é considerada como o intervalo entre os
valores de umidade na capacidade de campo (CC) e ponto de murcha permanente (PMP). O PMP é
atingido quando a umidade do solo proporciona a murcha irreversível das plantas. Para a maioria
das plantas o PMP é de -1,5 Mpa (Veihmeyer & Hendrickson 1949). No entanto, há uma ampla
variabilidade no grau de tolerância à deficiência hídrica entre as espécies, sendo que, o estádio de
desenvolvimento do vegetal no qual ocorre o estresse é determinante para a produtividade ou
mesmo para a sua sobrevivência (Kramer & Boyer 1995).
O déficit hídrico pode modificar a anatomia, morfologia, bioquímica e fisiologia das plantas.
A diminuição do potencial hídrico pode causar a redução da área foliar, aceleração da senescência,
abscisão das folhas, inibição do crescimento e do desenvolvimento, alterações na razão raízes/parte
aérea, perda de turgor celular e outros processos metabólicos (Larcher 2004; Ferrari et al. 2015;
Taiz & Zeiger 2017). O déficit hídrico prejudica o crescimento celular das plantas, pois esse
processo depende da divisão e alongamento das células. Através de uma ação hormonal ocorre o
chamado afrouxamento da parede celular, que dessa forma permite a entrada de água na célula e,
consequentemente, resulta no alongamento e crescimento celular (Taiz & Zeiger 2017).
No Domínio Cerrado a precipitação pluvial média anual varia de 800 a 1800 mm.
Dependendo da região, cerca de 90% das chuvas ocorrem entre os meses de outubro e abril e a
média anual da temperatura varia ente 20 a 26 ºC, sendo que ocorre uma grande diferença na
variação das temperaturas por causa da diferença de altitudes que existe no Bioma (Eiten 1972).
Plantas nativas de ambientes sujeitos à seca, frequentemente apresentam diferentes
mecanismos morfológicos e fisiológicos para a convivência com esse estresse. Esses mecanismos
podem ser divididos em tolerância à seca ou evitamento da seca (Turner 1996; Lambers et al. 1998).
Geralmente as espécies decíduas que evitam a seca, apresentam folhas poucos longevas, além de
transpirarem em taxas muito baixas nesta estação (Chabot & Hicks 1982; Eamus 1999). No entanto,
as espécies sempre verdes toleram a seca, produzem folhas longevas e com fluxo transpiracional
elevado (Chabot & Hicks 1982; Eamus 1999; Escudero & Mediavilla 2003).

Deste modo, espera-se que a resposta ao déficit hídrico varie entre as espécies, e
presumimos que as plantas submetidas a déficit hídrico menor apresentassem maior probabilidade
de recuperação após a reidratação. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a resposta de duas
espécies arbóreas do domínio Cerrado ao estresse hídrico. Especificamente pretendeu-se: 1) analisar
estratégias morfológicas de variações nos traços funcionais e 2) verificar sob quais potenciais
hídricos durante o estresse as espécies rebrotam após a reidratação.

Material e Métodos

Espécies avaliadas

Guazuma ulmifolia Lam., pertencente à família Malvaceae, é uma espécie arbórea
semidecídua ou decídua de ampla distribuição, ocorrendo desde a Amazônia brasileira até o Paraná.
É encontrada em bordas de mata ciliar e em florestas estacionais deciduais. A espécie é utilizada em
reflorestamento de áreas degradadas, bem como possui valor medicinal e alimentício (Almeida et
al. 1998; Brandão et al. 2002; Lima et al 2010.). Guazuma ulmifolia é sensível ao estresse hídrico
na fase inicial, em déficit hídrico severo ocorre menor taxa de sobrevivência dos indivíduos,
diminuição no diâmetro do caule e massa seca da parte área também é prejudicada (Scalon et al
2011).
Sapindus saponaria L., pertencente à família Sapindaceae, é uma espécie arbórea que pode
ser encontrada nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. É uma planta encontrada em
florestas pluviais e semidecídua (Lorenzi 2002). Sua madeira é utilizada em construção civil, já as
sementes utilizadas para artesanato, além de que a espécie possui grande importância para o
reflorestamento de áreas degradadas (Souza & Lorenzi 2005; Mena-Valdés et al. 2015). Sapindus
saponaria é uma espécie resistente ao estresse hídrico moderado.

Delineamento experimental
O experimento foi conduzido em casa de vegetação na Embrapa Gado de Corte (Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária), situada no Município de Campo Grande, MS (20º26´39,61"S;
54º43´20,17"W). As sementes foram adquiridas comercialmente e (marca, variedade, genótipo) as
mudas produzidas em tubetes de 290 cm3, preenchidos com areia, os quais foram adubados com
solução nutritiva (Hoagland & Arnon 1950) duas vezes por semana até o encerramento do
experimento.
A técnica mais aplicada para reproduzir condições de seca em substratos inertes tem sido a
utilização de soluções de diferentes potenciais osmóticos (Taylor & Harman 1990). Os trabalhos de

pesquisa vêm utilizando o polietileno glicol 6000 (PEG 6000) para simular os efeitos do déficit
hídrico em espécies florestais (Rego et al. 2011; Guedes et al. 2013; Pelegrini et al. 2013), visto que
é quimicamente inerte e não tóxico para as plantas, além de possuir moléculas grandes,
possibilitando absorção lenta e equilibrada das plantas (Villela et al. 1991).
No experimento, foi utilizado delineamento inteiramente casualizado, com 12 repetições
(seis repetições para avaliar a sobrevivência após suspensão do estresse), utilizou-se duas espécies
arbóreas e seis potenciais hídricos. Quando as plantas atingiram aproximadamente 15 cm de altura
(figura 1a,1d) aplicamos o PEG 6000 a cada quatro dias para reduzir gradualmente o potencial
hídrico da solução, sendo as soluções utilizadas de 0,0, -0,4, -0,8, -1,2, -1,6 e -2,0 MPa (Figura 2)
preparadas de acordo com as especificações de Vilella et al. (1991).
Após 24 dias sob o potencial hídrico do tratamento final, foram retiradas seis plantas de cada
espécie e de cada potencial hídrico. Foi avaliado o diâmetro do caule com um paquímetro digital,
comprimento da raiz e da parte aérea com uma régua e contamos o número de folhas secas e verdes.
Para determinar a biomassa da parte aérea e do sistema radicular, realizamos a pesagem do material
após seu acondicionamento em sacos de papel para secagem em estufa de circulação forçada de ar,
por 72 horas, a 65°C (Mattos et al. 2005; Pezzopane et al. 2014). Para determinar a área foliar (cm 2)
foram retiradas três folhas de cada planta, as folhas frescas foram digitalizadas em scanner de mesa
e as imagens foram analisadas no programa ImageJ (Cornelissen et al. 2003) a massa seca dessas
folhas foi determinada e calculou-se a área foliar da planta. A razão parte aérea/raiz, foi calculada
dividindo-se a massa seca total da parte aérea pela massa seca total do sistema radicular.
Nas outras seis repetições de todos os tratamentos restabelecemos o potencial hídrico de 0,0
MPa e o número de folhas novas (completamente expandidas) foram contadas diariamente, por 45
dias para estabelecer quais plantas se mantiveram vivas (emissão e manutenção de novas folhas).
Os resultados coletados foram submetidos à análise de variância e as médias foram
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade através do software SASM-Agri.

Resultados

Guazuma ulmifolia
Após 24 dias de estresse, o número de folhas, diâmetro do caule e massa seca da parte aérea
de G. ulmifolia foram negativamente afetados pelo estresse, independentemente do potencial
hídrico utilizado. A massa seca da raiz foi negativamente afetada apenas no tratamento -2,0 MPa. O
comprimento de raiz e aérea foliar não foram afetados pelo déficit hídrico. A razão parte aérea/raiz
diferiram entre plantas submetidas aos tratamentos de 0,0 MPa e -0,4 MPa, ocupando posição
intermediária os indivíduos dos demais potenciais hídricos. (Tabela 1).

Observamos que, com exceção do tratamento 0,0 MPa (controle), a espécie G. ulmifolia
perdeu praticamente todas as folhas durante o experimento, (Figura 1b). Após 19 dias da retomada
da irrigação os indivíduos desta espécie mantidos nos tratamentos 0,0, -0,4, -0,8, -1,2 MPa
iniciaram a produção de novas folhas (Figura 1c). No entanto, mesmo após 45 dias de reidratação,
os indivíduos que foram submetidos aos tratamentos - 1,6 e -2,0 MPa não produziram folhas.

Sapindus saponaria
O número de folhas, comprimento e peso seco da raiz, área foliar, razão raiz/parte aérea e
biomassa da parte aérea de S. saponaria não diferiram entre os tratamentos avaliados. O diâmetro
do caule apresentou diferenças significativas entre as plantas dos diferentes tratamentos, sendo que
plantas mantidas no tratamento -0,8 MPa apresentaram diâmetro de caule menores (Tabela 2).
Durante o déficit hídrico observamos que os indivíduos avaliados de S. saponaria não
perderam suas folhas, embora quase todas se apresentassem secas ao final do período de estresse
(Figura 1e). Após 16 dias de reidratação os indivíduos iniciaram a produção de novas folhas,
quando quase todas as folhas velhas já haviam sido perdidas. De maneira similar nos tratamentos
0,0, -0,4, -0,8 e -1,2, (Figura 1f) sendo que, ao final dos 45 dias os indivíduos dos tratamentos -1,6 e
-2,0 MPa não apresentavam folhas novas, após esse período, concluiu-se que os indivíduos estavam
mortos.

Discussão

Os indivíduos da espécie G. ulmifolia apresentaram queda foliar durante a reidratação, o que
corresponde a características adaptativas da mesma durante o período de estresse. Nunes et al.
(2005) avaliando as características fenológicas de G. ulmifolia em uma floresta estacional decidual,
verificaram que o padrão de queda das folhas da espécie aumenta em períodos de déficit hídrico,
resultado semelhante ao encontrado no presente estudo. Algumas espécies decíduas intensificam a
perda de folhas em épocas de déficit hídrico, para diminuir a perda excessiva de água para o
ambiente através da transpiração (Benincasa 2004; Lima et al. 2012). A perda de folhas durante o
período seco em espécies que ocorrem em clima tropical sazonal pode levar a recuperação do
equilíbrio interno (Borchert 1994). Na espécie S. saponaria, no entanto, não ocorreu perda de folhas
durante o estresse hídrico, embora, quando reidratados os indivíduos, as folhas velhas caíram e
novas passaram a ser produzidas.
Nas duas espécies a área foliar não foi afetada pelo déficit hídrico, sendo que essa variável
pode não ter sido afetada porque não ocorreu a produção de novas folhas durante o tratamento. Uma
das primeiras consequências fisiológicas para plantas submetidas a déficit hídrico é a diminuição ou

a suspensão do crescimento, posto que ocorre a redução na diferenciação celular, influenciada pela
restrição hídrica (Silva et al. 2003). Alguns autores encontraram diminuição na área foliar em
plantas submetidas ao déficit hídrico (Figueiroa et al. 2004; Scalon et al. 2011), já que as plantas
produzem folhas menores quando estão em restrição de água, a fim de reduzir a perda de água
(Benincasa 2004).
Plantas de lugares áridos possuem um sistema radicular mais profundo para enfrentar o
período de restrição hídrica (Meinzer et al. 1999). Observa-se que, independente do tratamento, as
duas espécies mantém o crescimento radicular semelhante aos indivíduos do tratamento controle.
Resultados como estes, foram encontrados por Cunha et al. (2018) em Theobroma grandiflorum
(Willd. ex Spreng.) K.Schum submetida a déficit hídrico, as quais mantiveram o crescimento
radicular com maior quantidade de raízes finas o que influenciou a absorção de água e nutrientes,
melhorando assim a condição hídrica da planta.
Observa-se que em da espécie G. ulmifolia a redução da disponibilidade hídrica a -2,0 Mpa
diminui a massa seca da raiz, sugerindo a existência de raízes mais finas. Em um evento de seca
severo as plantas não tem tempo suficiente para que as raízes cresçam, e se possibilite maior acesso
à água (Engelbrecht & Kursar 2003).
A massa seca da parte aérea, o número de folhas e o diâmetro do caule de G. ulmifolia foram
menores sob déficit hídrico. Com a restrição hídrica o acúmulo de massa seca é prejudicado, como
resposta ao déficit hídrico algumas espécies diminuem o número de folhas e a matéria seca total da
planta (Silva et al. 2004; Mahajan & Tuteja 2005).
Observamos que as plantas de S. saponaria são morfologicamente menos afetadas pelo
déficit hídrico quando comparada as plantas de G. ulmifolia, sendo que as duas espécies possuem
diferentes estratégias morfológicas de enfrentamento à seca. No entanto, em ambas as espécies
houve produção de novas folhas nos tratamentos 0,0, -0,4, -0,8, -1,2 MPa indicando que o déficit
hídrico inferior ao ponto de murcha permanente (-1,5 MPa) não causou danos irreversíveis à
capacidade de absorção de água pelas raízes e ao seu transporte para a parte aérea (figura 3). Para os
indivíduos da espécie G. ulmifolia os danos irreversíveis são causados a partir do potencial hídrico 1,6 MPa causando a morte dos indivíduos. Para os indivíduos da espécie S. saponaria ocorreu
rebrota de apenas um indivíduo no potencial hídrico de -1,6 MPa. Segundo Slatyer 1967,
Veihmeyer & Hendrickson 1945 o ponto de murcha permanente para várias espécies é de 1,5 MPa.

Conclusão

Sob baixa disponibilidade hídrica ocorre redução da matéria seca das folhas de plantas de G.
ulmifolia, enquanto na espécie S. saponaria não houve diferença. Os indivíduos da espécie G.

ulmifolia possuem folhas sensíveis ao déficit hídrico, mas suas folhas são recuperadas logo após a
reidratação. Os indivíduos da espécie S. saponaria não perdem as folhas durante o estresse hídrico,
conduto após a reidratação produziram novas folhas, até no tratamento -1,6 MPa demonstrando que
esta espécie suporta níveis maiores de restrição hídrica. Os resultados sugerem que as duas espécies
possuem capacidade de tolerar e se restabelecerem em ambientes passíveis de seca após curto
intervalo de tempo.
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Tabela 1. Valores médios do número de folhas, diâmetro do caule, comprimento da raiz, peso da
parte aérea e raiz, área foliar e razão parte aérea/raiz de mudas de Guazuma ulmifolia Lam.
cultivadas após 24 dias com diferentes potenciais hídricos e coeficiente de variação (C.V.).

Tratamento
s (MPa)

N˚ de
folhas

Diâmetro
do caule
(mm)

Raiz
(cm)

Parte
aérea
(g)

Raiz
(g)

Área
foliar
(cm2)

Razão
parte
aérea/raiz
(g)

0,0

11,00a

5,46a

18,16a

2,03a

3,13a

39,36a

0,69a

-0,4

1,83b

4,20b

18,75a

0,68b

2,58a

10,12a

0,27b

-0,8

0,66b

3,80b

19,08a

0,91b

3,16a

11,92a

0,28ab

-1,2

2,33b

4,20b

18,55a

0,98b

2,11ab

17,14a

0,50ab

-1,6

1,66b

4,10b

17,71a

0,91b

3,00a

8,71a

0,31ab

-2,0

2,66b

3,63b

16,60a

1,03b

1,68b

18,32a

0,74ab

Médias na mesma coluna, seguidas pela mesma letra, não diferem entre si pelo teste Tukey, a 5% de
probabilidade.

Tabela 2. Valores médios do número de folhas, diâmetro do caule, comprimento da raiz, peso da
parte aérea e raiz, área foliar e razão parte aérea/raiz de mudas de Sapindus saponaria L. cultivadas
após 24 dias com diferentes potenciais hídricos e coeficiente de variação (C.V.).

Tratamentos
(MPa)

N˚ de
folhas

Diâmetro
do caule
(mm)

Raiz
(cm)

Parte
aérea
(g)

Raiz (g)

Área
foliar
(cm2)

Razão parte
aérea/raiz
(g)

0,0

21,50a

4,07a

21,41a

1,43a

1,32a

12,29a

1,17a

-0,4

22,66a

4,08a

23,65a

1,71a

1,31a

11,31a

1,14a

-0,8

21,33a

3,25b

23,61a

0,85a

1,28a

13,47a

1,31a

-1,2

21,33a

4,33a

17,70a

1,60a

1,66a

14,43a

1,76a

-1,6

22,50a

3,85ab

21,51a

1,35a

1,31a

12,16a

1,28a

-2,0

21,66a

4,08a

23,65a

2,06a

1,70a

21,28a

1,65a

Médias na mesma coluna, seguidas pela mesma letra, não diferem entre si pelo teste Tukey, a 5% de
probabilidade.

Figura 1. Fluxograma representando o desenvolvimento do experimento.

Figura2. Guazuma ulmifolia antes (A), após o déficit hídrico (B) e após a reidratação (C). Sapindus
saponaria antes (D), após déficit hídrico (E) e após a reidratação (F).

Figura 3.
Número de folhas após 45 dias de reidratação das espécies de Guazuma ulmifolia (A) e Sapindus
saponaria (B). *Médias na mesma figura, seguidas pela mesma letra, não diferem entre si pelo teste Tukey,
a 5% de probabilidade.

Déficit hídrico afeta o crescimento vegetativo das espécies Jacaranda cuspidifolia Mart.
e Anadenanthera falcata (Benth.) Speg.
Water deficit affects the vegetative growth of Jacaranda cuspidifolia Mart. and
Anadenanthera falcata (Benth.) Speg.
El déficit de agua afecta el crecimiento vegetativo de Jacaranda cuspidifolia Mart. y
Anadenanthera falcata (Benth.) Speg.
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Resumo
As espécies nativas passam por diversos estresses ambientais e um deles é o déficit hídrico,
caracterizado por uma das maiores causas de mortalidade e retardo do crescimento, atuando em
diversos processos morfológicos, fisiológicos e bioquímicos. O objetivo deste trabalho foi avaliar o
comportamento de Jacaranda cuspidifolia e Anadenanthera falcata em resposta ao período de
estresse hídrico e à reidratação. Especificamente pretendeu-se: 1) analisar estratégias morfológicas
de variações nos traços funcionais e 2) verificar sob quais potenciais hídricos durante o estresse as
espécies rebrotam após a reidratação. Foram avaliadas as espécies Jacaranda cuspidifolia e
Anadenanthera falcata em o estresse hídrico, simulado com polietileno glicol. No experimento, foi
utilizado delineamento de blocos inteiramente casualizados, com 12 repetições por espécie e seis

potenciais hídricos: 0,0, -0,4, -0,8, -1,2 -1,6 -2,0 MPa. Os resultados obtidos demonstram que os
indivíduos das duas espécies perdem praticamente todas as folhas no início do déficit hídrico. A
massa seca da parte aérea dos indivíduos da espécie J. cuspidifolia diferiu entre os tratamentos 0,0 e
-2,0 MPa. Enquanto que a massa seca da parte aérea dos indivíduos da espécie A. falcata foram
afetados independentemente do nível de estresse hídrico imposto. Após 45 dias do restabelecimento
da irrigação aos indivíduos da espécie A. falcata ocorreu a produção de novas folhas em todos os
tratamentos de maneira similar. Para os indivíduos da espécie J. cuspidifolia o tratamento controle
destacou-se estatisticamente em relação aos demais tratamentos na produção de novas folhas.
Palavras-Chave: Cerrado; déficit hídrico; rebrota; PEG 6000; plantas nativas.

Abstract
Native species go through several environmental stresses, one of them is the water deficit,
characterized by one of the biggest causes of mortality and growth retardation, acting in several
morphological, physiological and biochemical processes. The purpose of this work was to evaluate
the bearing of Jacaranda cuspidifolia and Anadenanthera falcata in response to the period of water
stress and rehydration. Specifically, it was intended: 1) to analyze morphological strategies of
variations in functional traits and 2) to check under which water potentials during stress the species
regrow after rehydration. The species Jacaranda cuspidifolia and Anadenanthera falcata were
evaluated and the water stress was simulated with polyethylene glycol (PEG 6000). In the
experiment, a completely randomized block design was used, with twelve replicates per species and
six water potentials: 0.0, -0.4, -0.8, -1.2 -1.6 -2.0 MPa. The results obtained revealed that
individuals of both species lose practically all leaves at the beginning of the water deficit. The dry
mass of the aerial part of individuals of the species J. cuspidifolia differed between treatments 0 and
-2.0 MPa. While the dry mass of the aerial part of individuals of the species A.falcata were affected
regardless of the level of water stress imposed. After 45 days of the restoration of irrigation,
individuals of the species A.falcata produced new leaves in all treatments of similar management.
The control treatment of the individuals of J. cuspidifolia stood out statistically in relation to the
other treatments in the production of new leaves.
Key words: Cerrado; water deficit; regrowth; PEG 6000; native plants.

Resumen

Las especies nativas pasan por varios estreses ambientales, uno de ellos es el déficit hídrico,
caracterizado por una de las principales causas de mortalidad y retraso del crecimiento, actuando en
varios procesos morfológicos, fisiológicos y bioquímicos. El objetivo de este trabajo fue evaluar el
comportamiento de Jacaranda cuspidifolia y Anadenanthera falcataem en respuesta al período de
estrés hídrico y rehidratación. Específicamente, se pretendía: 1) analizar estrategias morfológicas
para detectar variaciones en los rasgos funcionales 2) verificar bajo qué potenciales de agua durante
el estrés la especie vuelve a crecer después de la rehidratación. Se evaluaron las especies Jacaranda
cuspidifolia y Anadenanthera falcata y se simuló el estrés hídrico con polietilenglicol (PEG 6000).
En el experimento, se utilizó un diseño de bloques completamente al azar, con doce repeticiones por
especie y seis potenciales de agua: 0.0, -0.4, -0.8, -1.2 -1.6 -2.0 MPa. Los resultados obtenidos
muestran que los individuos de ambas especies pierden prácticamente todas las hojas al comienzo
del déficit hídrico. La masa seca de la parte aérea de los individuos de la especie J. cuspidifolia
difirió entre los tratamientos de 0 y -2.0 MPa. Mientras que la masa seca de la parte aérea de los
individuos de la especie A.falcata se vio afectada independientemente del nivel de estrés hídrico
impuesto. Después de 45 días de la restauración del riego, los individuos de la especie A.falcata
produjeron nuevas hojas en todos los tratamientos de manejo similar. Los individuos de la especie J.
cuspidifolia destacaron estadísticamente el tratamiento de control en relación a los otros
tratamientos en la producción de nuevas hojas.
Palabras clave: Cerrado; déficit de agua; rebrote PEG 6000; plantas nativas

Introdução

A vegetação florestal é suscetível aos impactos das mudanças climáticas, principalmente em
condições de aumento da intensidade e recorrência dos períodos secos. Os impactos dos períodos
secos serão corroborados por um aumento simultâneo da temperatura, aumentando ainda mais os
efeitos da seca (IPCC 2007). No Domínio Cerrado a estação seca tem a duração de quatro a cinco
meses, com isso a disponibilidade de água nas camadas mais superficiais do solo é reduzida ao
mesmo tempo em que as camadas mais profundas do solo permanecem com umidade reduzida
(Franco 1998, Oliveira-Filho & Ratter 2002, Silva 2004).
Entre os fatores abióticos, a seca é o principal impedimento para o estabelecimento das
plantas (Moles & Westoby 2004). O estresse é caracterizado como um desvio significativo das
condições ideais para a vida, o que induz mudanças e respostas em todos os níveis funcionais do
organismo, as quais são reversíveis a princípio, porém, podem tornar-se permanentes, mesmo se

uma condição de estresse for somente temporária (Larcher 2000). O déficit hídrico é definido
quando a quantidade de água disponível no solo é menor que a quantidade de água necessária para a
expressão do potencial fisiológico das plantas, conforme o solo seca, as plantas tem mais
dificuldade em absorver a água, uma vez que aumenta a retenção e a disponibilidade de água no
solo para as plantas diminui (Bergamaschi, 1992).
Os impactos da seca dependem da velocidade e duração do estresse e em qual estágio de
desenvolvimento a planta se encontra. As plantas enfrentam o estresse por meio de um conjunto de
mecanismos fisiológicos, morfológicos e bioquímicos (Pimentel 2004). Espécies lenhosas
apresentam vários mecanismos de adaptação à seca, incluindo sistemas radiculares bem
desenvolvidos, aumento da eficiência do uso da água, alterações na estrutura das plantas, ajuste na
taxa de crescimento (Oliveira 2008; Yin et al. 2005). Além de mudanças morfológicas, algumas
espécies desenvolveram adaptações fisiológicas e diferentes comportamentos fenológicos que
contribuem para a sobrevivência e reprodução em períodos de deficiência hídrica. Os diferentes
comportamentos podem variar de espécies sempre verdes, com a produção de folhas durante o ano
todo ou espécies decíduas, nas quais a produção e a queda das folhas ocorrem em períodos
definidos (Morais et al. 1995; Oliveira 1998).
Deste modo, espera-se que a resposta ao déficit hídrico varie entre as espécies e presume-se
que as plantas submetidas a déficit hídrico menor apresentassem maior probabilidade de
recuperação após a reidratação. Espera-se que as duas espécies possuam adaptações morfológicas
diferentes em resposta ao déficit hídrico. Assim, o objetivo do trabalho foi avaliar o comportamento
de Jacaranda cuspidifolia e Anadenanthera falcataem a respostas ao período de estresse hídrico e à
reidratação. Especificamente pretendeu-se: 1) analisar estratégias morfológicas de variações nos
traços funcionais e 2) verificar sob quais potenciais hídricos durante o estresse as espécies rebrotam
após a reidratação.

Material e Métodos
Espécies avaliadas
Jacaranda cuspidifolia Mart. conhecido popularmente como caroba ou jacarandá-branco
pertence à família Bignoniaceae, é uma árvore de porte médio, decídua e pioneira (Lorenzi 2000;
Scalon et al. 2006). Ocorre nas regiões Centro Oeste e Sudeste do Brasil. Utilizada na arborização
urbana, a madeira é usada na marcenaria (Lorenzi 2000).
A espécie Anadenanthera falcata Benth. Speg pertence à família Fabaceae, conhecida como
angico é uma espécie com ampla distribuição geográfica podendo ser encontrada em regiões
savânicas, cerrado e cerradão do Brasil (Lorenzi 1998). A espécie apresenta crescimento rápido e é
adaptada a solos com baixa fertilidade, além de ser uma planta decídua, é também aproveitada com

sucesso para reflorestamentos de áreas degradadas e sua madeira é utilizada na construção civil
(Carvalho 2003).

Delineamento experimental

O experimento foi conduzido em casa de vegetação na Embrapa Gado de Corte (Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária), situada no Município de Campo Grande, MS (20º26´39,61"S;
54º43´20,17"W). As sementes foram obtidas comercialmente (Marca, variedade, genótipo) e as mudas
foram produzidas em tubetes de 290 cm3, preenchidos com areia, os quais foram adubados com
solução nutritiva (Hoagland & Arnon 1950) duas vezes por semana até o encerramento do
experimento.
A técnica mais aplicada para reproduzir condições de seca em substratos inertes tem sido a
utilização de soluções de diferentes potenciais osmóticos (Taylor & Harman 1990). Os trabalhos de
pesquisa vêm utilizando o polietileno glicol 6000 (PEG 6000) para simular os efeitos do déficit
hídrico em espécies florestais (Rego et al. 2011; Guedes et al. 2013; Pelegrini et al. 2013), visto que
é quimicamente inerte e não tóxico para as plantas, além de possuir moléculas grandes,
possibilitando absorção lenta e equilibrada das plantas (Villela et al. 1991).
No experimento, foi utilizado delineamento inteiramente casualizado, com 12 repetições
(seis repetições para avaliar a sobrevivência após suspensão do estresse), utilizamos duas espécies
arbóreas e seis potenciais hídricos. Quando as plantas atingiram aproximadamente 30 cm de altura
(figura 1a, 1d) foi aplicado PEG 6000, a cada quatro dias foi adicionado um novo tratamento para
reduzir gradualmente o potencial hídrico da solução; as soluções utilizadas foram de 0,0, -0,4, -0,8,
-1,2, -1,6 e -2,0 MPa preparadas de acordo com as especificações de Vilella et al. (1991).
Após 24 dias sob o potencial hídrico do tratamento final, foram retiradas seis plantas de cada
espécie e de cada potencial hídrico. Foi avaliado o diâmetro do caule com um paquímetro digital,
comprimento da raiz e da parte aérea com uma régua e contado o número de folhas secas e verdes.
Para determinar a biomassa da parte aérea e do sistema radicular, realizamos a pesagem do material
após seu acondicionamento em sacos de papel para secagem em estufa de circulação forçada de ar,
por 72 horas, a 65°C (Mattos et al. 2005; Pezzopane et al. 2014). A razão parte aérea/raiz, foi
calculada dividindo-se a massa seca total da parte aérea pela massa seca total do sistema radicular.
Nas outras seis repetições de todos os tratamentos restabelecemos o potencial hídrico de 0,0
MPa e o número de folhas novas (completamente expandidas) foram contadas diariamente, por 45
dias para estabelecer quais plantas se mantiveram vivas (emissão e manutenção de novas folhas).

Os resultados coletados foram submetidos à análise de variância e as médias foram
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade através do software SASM-Agri.

Resultados

Jacaranda cuspidifolia
Após 24 dias sob déficit hídrico o número de folhas diferiu entre os tratamentos 0,0, -0,8 e 2,0 MPa (figura e). A massa seca da parte aérea diferiu entre os tratamentos 0,0 e -2,0 MPa, os
demais tratamentos ocuparam posições intermediárias. O comprimento da parte aérea, diâmetro do
caule, comprimento e massa seca e comprimento da raiz, razão parte aérea/raiz não diferiram entre
os tratamentos avaliados. (Tabela 1).
Após os 45 dias do restabelecimento do potencial hídrico 0,0 MPa ocorreu produção de
novas folhas em todos os tratamentos (figura 1f). Os tratamentos -0,4, -0,8, -1,2, -1,6, -2,0 MPa
produziram folhas de maneira similar (Tabela 1).

Anadenanthera falcata
Observamos que, com exceção do tratamento 0,0 MPa (controle), a espécie A. falcata
perdeu grande parte das folhas durante o experimento (figura 1b). A massa seca da parte aérea foi
negativamente afetada pelo estresse, independentemente do potencial hídrico utilizado. O
comprimento da parte aérea, massa seca e comprimento da raiz, razão parte aérea/raiz e o diâmetro
do caule não diferiram entre os tratamentos avaliados (Tabela 2).
Após 45 dias de reidratação os indivíduos desta espécie mantidos nos tratamentos 0,0 -0,4, 0,8 e -1,2, produziram novas folhas, com o tratamento controle destacando-se estatisticamente em
relação aos demais tratamentos (figura 1c). Apesar dos tratamento -1,6 e -2,0 Mpa não terem
produzido folhas após os 45 dias, encontram-se estatisticamente no mesmo grupo dos tratamentos 0,4, -0,8 e -1,2 (Tabela 2).

Discussão

Os indivíduos das espécies J. cuspidifolia e A. falcata apresentaram redução no número de
folhas quando submetidas a estresse hídrico. A abscisão foliar nas espécies estudadas aumenta em
períodos de déficit hídrico, diminuindo a perda excessiva de água para o ambiente através da
transpiração (Benincasa 2003). A queda foliar é um dos mecanismos mais extremos de
enfrentamento ao déficit hídrico, porque leva a redução da taxa de fotossíntese, prejudicando a
planta como um todo. Os mesmos resultados foram encontrados em estudos realizados com

Tabebuia aurea (Cabral et al. 2004), e Anadenanthera macrocarpa e Acacia farnesiana (Barbosa
1991), nos quais ocorreu a diminuição no número de folhas com o déficit hídrico.
Para os indivíduos das duas espécies o comprimento e o peso do sistema radicular não foram
afetados quando submetidas ao déficit hídrico. Isso pode ser explicado porque plantas de ambientes
secos geralmente possuem sistema radicular profundo que auxilia na captação de água nas camadas
mais profundas do solo (Faria et al. 1998) onde encontra-se água mesmo em períodos secos (Silva
et al. 2004). Nas duas espécies estudadas não houve diferenças na razão parte aérea raiz, isso é uma
estratégia usada para enfrentar períodos secos, inclusive alguns estudos mostram que plantas
mesmo sujeitas a déficit hídrico severo investem em sistema radicular para absorver água das
camadas mais profunda do solo (Silva et al. 2003; Figueiroa et al. 2004; Villagra & Cavagnaro
2006).
As duas espécies tiveram a massa seca menor independente do déficit hídrico.
Estudos realizados com Tabebuia aurea (Cabral et al. 2004) em estresse hídrico severo mostraram
que o peso seco da parte aérea foi reduzido. Provavelmente porque ocorreu baixa produção de
fotoassimilados causada pela redução na disponibilidade de água para as plantas (Matsui & Singh,
2003).
Os indivíduos da espécie J. cuspidifolia tiveram melhores resultados após a retomada da
irrigação ultrapassando o ponto de murcha permanente da maioria das plantas que segundo Slatyer
(1967), Veihmeyer & Hendrickson (1949) é de -1,5 MPa. O ponto de murcha permanente é atingido
quando a umidade do solo proporciona a murcha irreversível das plantas. A. falcata que produziram
poucas folhas nos tratamentos com déficit hídrico mais severo não ocorreu a produção de novas
folhas. Estudo realizado com Spondias tuberosa Arr. Cam. e Astronium urundeuva (M. Allemão)
Engl. (Barbosa 1989) mostram que a queda das folhas dessas espécies acontece no período seco e a
produção de novas folhas ocorre no início do período chuvoso.

Conclusão
Após a reidratação os indivíduos da espécie J. cuspidifolia se mostraram mais tolerantes que
os indivíduos da espécie A. falcata. As espécies estudadas têm eficientes adaptações ao estresse
hídrico.
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Tabela 1. Valores médios do número de folhas, diâmetro do caule, comprimento da raiz, peso da
parte aérea e raiz, razão parte aérea/raiz e número de folhas após a reidratação de mudas de
Jacaranda cuspidifolia cultivadas após 24 dias com potenciais hídricos e coeficiente de variação
(C.V.).

Tratament
os (MPa)

N˚ de
folhas

Parte
aérea
(cm)

Diâmetr
o do
caule
(mm)

Raiz
(cm)

Parte
aérea
(g)

Raiz
(g)

Razão
N˚ de
parte
folhas
aérea/rai
após a
z (g)
reidrataçã
o

0,0

22,16a

34,33
a

4,40a

15,75
a

3,41a

2,10
a

2,16a

22,33a

-0,4

13,66a
b

32,66
a

3,80a

16,71
a

2,31a
b

2,05
a

1,96a

13,33ab

-0,8

9,50b

30,83
a

3,50a

17,11
a

1,71a
b

3,55
a

1,81a

9,66b

-1,2

5,30b

28,51
a

3,33a

21,50
a

1,75a
b

4,21
a

1,53a

11,00b

-1,6

7,50bc

27,50
a

3,23a

16.20
a

1,47a
b

2,76
a

1,70a

5,50b

-2,0

0,83c

23,96
a

3,21a

17,31
a

0,96b

1,53
a

1,37a

3,50b

Médias na mesma coluna, seguidas pela mesma letra, não diferem entre si pelo teste Tukey, a 5% de
probabilidade.

Tabela 2. Valores médios do número de folhas, diâmetro do caule, comprimento da raiz, peso da
parte aérea e raiz, razão parte aérea/raiz e número de folhas após a reidratação de mudas de
Anadenanthera falcata cultivadas após 24 dias com potenciais hídricos e coeficiente de variação
(C.V.).

Tratamento N˚ de
s (MPa)
folhas

Parte
aérea
(cm)

Diâmetr
o do
caule
(mm)

Raiz
(cm)

Parte
aérea
(g)

Raiz
(g)

Razão
N˚ de
parte
folhas
aérea/raiz
após a
(g)
reidratação

0,0

8,33a

35,71a

2,46a

17,15a

2,65a

3,36a

2,07a

5,83a

-0,4

1,00b

28,90a

2,23a

18,58a

0,88b

3,98a

1,57a

2,5ab

-0,8

0,16b

32,68a

2,68a

18,08a

1,23b

5,25a

1,80a

2,33b

-1,2

0,16b

26,53a

2,53a

15,20a

1,16b

4,78a

1,75a

0,33b

-1,6

2,00b

29,25a

2,11a

15,65a

1,05b

3,35a

1,88a

0,00b

-2,0

0,00b

28,41a

1,90a

15,78a

0,60b

3,36a

1,64a

0,00b

Médias na mesma coluna, seguidas pela mesma letra, não diferem entre si pelo teste Tukey, a 5% de
probabilidade.

Figura 1.
Anadenanthera falcata antes (A), após o déficit hídrico (B) e após a reidratação (C). Jacaranda
cuspidifolia antes (D), após déficit hídrico (E) e após a reidratação (F).

