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Introdução

O juazeiro (Ziziphus joazeiro Mart.), planta 
xerófita que pertence à família Rhamnacea, ocorre
desde o Piauí até o norte de Minas Gerais, sendo 
encontra também em vales e margens de rios [2; 7; 6]. 
É uma árvore de crescimento lento, perenifólia e 
espinhenta, possui sistema radicular pivotante com o 
intuito de absorver água do subsolo no período de 
estiagem. Quando adulta atinge de 4 a 10 metros de 
altura, as folhas são rígido-membranáceas, alternas, 
trinérveas com borda do limbo grosseiramente 
serreada. O seu fruto é uma drupa globosa, amarelada, 
com polpa branca e doce, rica em vitamina C [7]. 

O juazeiro serve de alimento para o homem e para os 
animais como rebanho caprino, bovino e ovino, dos 
quais a população rural, principalmente as famílias de 
baixa renda, retira deles a proteína animal de forma 
barata para sobreviver [9;3]. É uma planta que habita a 
região semi-árida, principalmente a caatinga, a qual é 
caracterizada por apresentar um regime pluviométrico 
anual bastante irregular, com elevadas temperaturas e 
deficiência de água no solo durante boa parte do ano 
[1;10]. O déficit hídrico diminui a turgescência 
comprometendo assim o alongamento celular, causando 
redução ou interrupção do crescimento da planta como 
um todo, como também a área foliar passa a diminuir 
para amenizar a perda de água pela transpiração 
(CAIRO, 1995). Diante do exposto, o objetivo do 
trabalho foi de mensurar a área foliar, bem como 
determinar o teor de clorofila a, b, e carotenóides em 
mudas sob déficit hídrico induzidas pelo peg 6000.

Material e métodos

A pesquisa foi desenvolvida em casa de vegetação, 
no Laboratório de Fisiologia Vegetal, da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco/UFRPE. Foram
utilizadas mudas propagadas sexuadamente, com 

altura média de 10 cm e com um par de folhas. As 
mesmas foram mantidas em recipientes aerados com 
auxílio de compressores de ar, contendo solução 
nutritiva de Arnon e Haugland a ½ força. O 
delineamento experimental foi inteiramente casualizado 
apresentando três potenciais osmóticos: 0,0 (controle); 
-0,2; -0,4 e -0,6 MPa, com 4 repetições. Após 10 dias 
sob deficiência hídrica, foram calculadas a área foliar, 
área foliar específica e razão da área foliar das plantas 
a partir do método de pesagem, considerando uma área 
conhecida de 1 cm de disco, segundo a metodologia 
[8]. Para a determinação dos teores de clorofila e 
carotenóides foram realizadas extrações, a partir da 
maceração de 100 mg de matéria fresca de folha em 10 
mL de álcool a 95%, a qual foi centrifugada e
posteriormente, foram realizadas as leituras dos teores 
de clorofilas a e b, bem como os carotenóides nos 
respectivos comprimentos de onda 664 nm, 649 nm e 
470 nm, segundo o método de [5]. A clorofila total foi 
obtida do cálculo das clorofilas a e b. De posse dos
dados, os mesmos foram submetidos à análise de 
variância (ANOVA) e as médias foram comparadas 
pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade, 
com auxílio do programa Assistat 7.5.

Resultados

Aos 11 dias sob diferentes níveis osmóticos de peg 
6000, as plantas de juá não apresentaram alterações 
significativas na área foliar total e específica e nem na
razão da área foliar, as quais variaram em média de 
2827,8 a 4262,9 cm2, de 2835,4 a 4276,2 cm2 e de 
101,2 a 135,8 cm2, respectivamente (Figura 1.).

Na concentração de clorofila a, as plantas sob 0,6 
MPa  de peg 6000 apresentaram um incremento de 
forma significativa em 79% em relação as plantas 
controles (Figura 2). Com relação aos teores de 
clorofila b e total não houve diferença significativa em 
todos os níveis osmóticos, cujas variações médias
foram de 1,566 a 2,208 mg.g-1MF para clorofila a e de 
3,315 a 4,265 mg.g-1MF para clorofila b (Figura 2). De 
forma semelhante às clorofilas a e total, os 



carotenóides também não diferiram significativamente 
em todos os níveis osmóticos, cujas variações médias 
foram de 163,58 a 179,98 mg.g-1MF (Figura 3).

Discussão

O déficit hídrico não provocou a diminuição da área 
foliar das plantas de juá. De forma contrária ao 
presente trabalho, [10] verificaram que o déficit hídrico 
diminuiu a área foliar nas plantas mais estressadas de 
Tabebuia aurea e Prosopis juliflora. A área foliar é um 
fator muito importante, uma vez que interfere na 
produtividade e também determina o uso da água. 

Com relação à clorofila, o estresse não foi suficiente 
para oxidar as clorofilas a e b e, nem os carotenóides. 
Provavelmente essa resposta deve-se as proteínas que 
protegem esses pigmentos, pois os mesmos encontram-
se associados nos fotossistemas I e II.
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Figura 1. Área foliar (cm) de mudas de juazeiro (Ziziphus joazeiro Mart.) sob deficiência hídrica induzidas pelo peg 6000. AFT 
(área foliar total), AFE (área foliar específica) e RAF (razão da área foliar).

Figura 2. Teores de clorofila a, b e clorofila total em mudas de juazeiro (Ziziphus joazeiro Mart.) sob deficiência hídrica induzidas 
pelo peg 6000.

Figura 3. Teores de carotenóides em mudas de juazeiro (Ziziphus joazeiro Mart.) sob deficiência hídrica induzidas pelo peg 6000.
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