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A arquitetura hidráulica é diretamente influenciada pelas características do xilema 
secundário de cada espécie, sendo que essas características podem variar dentro de 
um mesmo indivíduo. Objetivamos, com este trabalho, verificar se há similaridade 
nos padrões de condutividade hidráulica em duas espécies, Cariniana legalis (Mart.) 
Kuntze e Handroanthus vellosoi (Toledo) Mattos, com mesma idade e em diferentes 
posições da copa.  De cada espécie selecionamos seis árvores com a mesma idade (39 
anos) e fizemos a condutividade hidráulica em três regiões da copa. Utilizamos nove 
ramos de cada árvore, três retirados da base da copa, três do meio da copa e três do 
topo da copa. Os ramos foram imediatamente imersos em água para evitar a 
ocorrência de embolismos. Em seguida, segmentos desses ramos foram cortados com 
cerca de 30 cm de comprimento e, por gravidade, passamos uma solução de ácido 
acético e água destilada através destes, fazendo mensurações a cada minuto após a 
queda da primeira gota, sendo que a média da massa das gotas coletadas por minuto 
foi utilizada para determinação da condutividade hidráulica. Realizamos análise de 
variância (ANOVA) e teste de comparações múltiplas (Tukey). Os maiores valores de 
condutividade, com análise conjunta das três posições da copa, foram obtidos em C. 
legalis (0,000337 kg.MPa.s-1.m-1) quando comparados com os valores de H. vellosoi 
(0,000167 kg.MPa.s-1.m-1). Não observamos diferença significativa entre as três 
posições da copa em C. legalis; entretanto, em H. vellosoi o topo da copa apresentou 
maior condutividade (0,000237 kg.MPa.s-1.m-1) quando comparada com as duas 
posições inferiores, meio e base da copa (0,000151 e 0,000144 kg.MPa.s-1.m-1, 
respectivamente). A maior condutividade hidráulica em C. legalis pode estar 
relacionada ao maior diâmetro dos vasos quando comparado com H. vellosoi, 
características que serão determinadas na sequência do estudo e permitirão uma 
interpretação mais completa dos resultados. 
 
Palavras-chave: arquitetura hidráulica, espécies nativas, transporte de água, variação 
axial 
 
 

mailto:olivia.plopes@hotmail.com

