
BOTÂNICA FRENTE ÀS MUDANÇAS GLOBAIS

70

Seção: Ecologia Vegetal

CURSO DIÁRIO DAS TROCAS GASOSAS DE Ziziphus joazeiro Martius (Ramnaceae) EM 
UMA REGIÃO SEMIÁRIDA NO ESTADO DE SERGIPE
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A escassez de água na região Nordeste do Brasil é tanto pela falta de chuvas, quanto pelos solos serem 
muito rasos, por isso, armazena pouca água. Devido a estas e outras condições a vegetação da Caatinga 
tem um grau de adaptação à seca muito grande e apresenta diversas características para minimizam a per-
da de água. Dentre as espécies da Caatinga o juazeiro (Zizyphus joazeiro Martius) é considerado de grande 
importância ecológica para a região, por restabelecer-se em áreas degradadas e servir de abrigo e alimento 
para diversos animais até mesmo em períodos de grandes estiagens. O objetivo deste trabalho foi avaliar as 
trocas gasosas do juazeiro ao déficit hídrico em uma área de Caatinga no estado de Sergipe, com o intuito 
de compreender as estratégias de sobrevivência utilizadas por esta espécie ao clima local. Para isto avaliou-
se: as taxas fotossintéticas, condutância estomática, taxas de transpiração e o potencial hídrico caulinar ao 
longo do dia, das 8 às 16 horas em função da variação da temperatura e umidade relativa do ar. Verificou-
se que a taxa de fotossíntese decresceu durante o dia até atingir valores negativos à tarde, esta variação 
pode ser atribuída ao controle do fechamento estomático. A condutância estomática e a taxa de transpiração 
caíram gradativamente das 8 horas até as 14 horas apresentando um aumento no final da tarde, onde a 
temperatura decresce e umidade relativa do ar se eleva. O potencial hídrico caulinar foi mais negativo pela 
manhã, onde as plantas estavam consumindo mais água para realizar a fotossíntese. Concluiu-se que esta 
espécie apresenta como estratégia o fechamento estomático como mecanismo para minimizar a perda de 
água no horário da maior demanda da atmosfera e como consequência a redução da fotossíntese líquida.
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