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Introdução

A fisiologia vegetal é a área da botânica destinada ao 
estudo das funções e mecanismos vitais para a 
sobrevivência, crescimento e reprodução das plantas.
Seu estudo é complexo e são decorrentes de 
características intrínsecas à disciplina, uma vez que esta 
área do conhecimento aborda temas que exigem 
dedicação por parte dos discentes que a cursam.

Disciplina de fundamental importância para a
formação de biólogos e profissionais das diversas 
modalidades agrárias, a fisiologia vegetal esta na base 
da pirâmide, como alicerce para os demais estudos, 
como, programas de melhoramento genético, dentre 
outros.

Pesquisas com fruteiras tropicais vêm sendo 
desenvolvidas ao longo das últimas décadas na área de 
produção, tecnologia e difusão das diversas formas de 
aproveitamento de seus produtos. Para tanto, o 
conhecimento precedente nesta disciplina, tanto para
espécies nativas quanto em cultivares comercias é 
indispensável, uma vez que tais informações serão de 
grande relevância para os diversos ramos da pesquisa
[1].

Com isso, parâmetros fisiológicos que indiquem 
grau de tolerância e/ou sensibilidade aos vários fatores
abióticos, são fundamentais para a compreensão dos 
mecanismos de adaptação das diversas espécies 
existentes.

Desta forma, o potencial hídrico foliar (Ψwf) é um 
indicador do status hídrico do vegetal, ou seja, nos 
informa a disponibilidade de água na planta. A 
diminuição na disponibilidade hídrica no solo reduz o 
potencial hídrico foliar, diminuindo assim a 
turgescência da célula [2]. Sendo assim, os vegetais 

podem tolerar situações de estresse de maneiras 
diferenciadas, sendo classificados em tolerantes com 
alto ou baixo Ψwf. O primeiro inclui o fechamento 
estomático nos horários mais quentes do dia retardando 
a desidratação. Já o segundo aborda o acúmulo de 
solutos de baixo peso molecular, favorecendo o 
ajustamento osmótico, consequentemente a manutenção 
da turgescência celular. [2]

Dentre as diferentes metodologias para a 
determinação do potencial hídrico (Ψw), a utilização da 
câmara de Scholander se destaca, pela praticidade da 
técnica, que apesar das limitações, é de fácil manejo, 
podendo ser operada em condições de campo,
permitindo assim realizar avaliações muito rápidas, 
otimizando as medições. Tal método baseia-se na 
medição da pressão hidrostática que esta sendo 
realizada no vaso xilemático das plantas após a saída
da seiva exsudada [3].

Face ao exposto a presente aula prática teve como 
objetivo a avaliação do status hídrico em mudas de 
araçazeiro e aceroleira submetidas a diferentes regimes 
hídricos.

Material e métodos

Esta aula prática foi ministrada para a turma do 5º 
período de Biologia (LB1) no segundo sementes de 
2009, sendo realizada no Laboratório de Fisiologia 
Vegetal do Departamento de Biologia/Área de 
Botânica da Universidade Federal de Pernambuco
(UFRPE).

Foram utilizadas mudas de araçazeiro (Psidium 
guineensis Swartz) e aceroleira (Malpighia emarginata
D.C.), oriundas da Estação Experimental de Itapirema, 
Goiana – PE, base física do IPA (Instituto Agronômico 



de Pernambuco). As plantas utilizadas já se 
encontravam previamente sob diferentes regimes 
hídricos (100%, 75%, 50% e 25% da CP), [4] uma vez 
que estas faziam parte de outros trabalhos de pesquisa. 

O potencial da água na folha (wf) foi determinado
utilizando-se a câmera de pressão de Scholander [3],
modelo 3035 da “Soil Moisture Equipement Corp”,
Santa Bárbara, Califórnia (EUA). Para essas avaliações 
foram utilizadas as folhas +2 (segunda folha totalmente 
expandida) em dois horários 4h (ante-manha) e 12h. 
Para tanto, foram utilizadas 5 repetições de cada 
regime hídrico. Para evitar a perda de água por 
transpiração, as folhas foram cortadas na inserção do 
pecíolo, envoltas em filme plástico e acondicionadas 
sob refrigeração. Logo em seguida, foram conduzidas
ao Laboratório de Fisiologia Vegetal para o 
procedimento das medidas.

Os dados obtidos foram submetidos à análise de 
variância e as médias comparadas entre si pelo teste de 
Tukey ao nível de 5% de probabilidade (Assistat, 
versão 7.5beta) e os gráficos foram confeccionados
com o auxílio do software Sigmaplot, versão 10.0.

Resultados

A. Potencial Hídrico Foliar em Araçazeiro

Na figura 1A está representado o wf em função dos 
diferentes regimes hídricos e dos horários de coleta.
Houve diferenças significativas para o wf entre os dois 
fatores estudados. Comparando-se os valores médios de 
wf obtidos em cada regime hídrico, observa-se que os 
menores valores foram observados às 12h havendo 
diferenças significativas para todos os tratamentos 
testados se comparados às do horário das 4h, assim,
esta redução para os dois horários foi na ordem de 
57%, 66,45%, 66,66% e 95 %, para os tratamentos 
100%, 75%, 50% e 25% da CP, respectivamente.

Já para os tratamentos, no horário das 4h, apenas o 
tratamento 25% da CP diferiu dos demais, onde este 
aumentou significativamente seu potencial em 
84,73%em relação ao tratamento controle.
Diferentemente, às 12h, foram constatadas diferenças 
significativas para os tratamentos 50% e 25% da CP 
que reduziram seu potencial em 21,87% e 26,71%, 
respectivamente.

B. Potencial Hídrico Foliar em Aceroleiras

 A aceroleira apresentou diferenças significativas 
tanto entre horários de coleta como para tratamentos 
hídricos. Avaliando os horários de coleta dentro de 
cada tratamento, constatou-se que, o horário das 12h 
proporcionou uma redução significativa para esta 
variável em todos os tratamentos hídricos testados. As
menores médias foram obtidas pelo tratamento 25% da 
CP, seguindo dos tratamentos 50% da CP, 100% da CP 
e 75% da CP que reduziram o wf em 80%, 73%, 70%, 
75,6%, quando comparados ao primeiro com os 
resultados do primeiro horário de coleta, 4h 
(antemanhã).  

Entre tratamentos hídricos, ás 4h, não foram 
observadas diferenças significativas, sendo o 
tratamento 75% da CP o que apresentou as maiores 
médias (-0,56 MPa) e o tratamento 100% da CP, as 
menores (-0,77 MPa). Já para o horário de maior 
demanda evaporativa (12h), diferenças significativas
foram observadas em todos os tratamentos hídricos, 
onde o tratamento controle (100% da CP) diferiu dos 
demais tratamentos. Com relação aos tratamentos 50% 
e 25% da CP, considerados severos, estes diminuíram o 
seu potencial hídrico em 13% e 34,4%. Fato inverso ao 
ocorrido com o tratamento 75% da CP, que apresentou 
valores menos negativos de potencial hídrico foliar em 
relação aos demais tratamentos impostos.

Discussão

O potencial de água da folha indica o status
energético, cujos gradientes explicam a dinâmica dos
fluxos da água no sistema solo-planta-atmosfera, sendo 
este o principal responsável pela manutenção de água 
na planta [5].

Nogueira et al. [2] trabalhando com dois genótipos 
de pitangueira (Eugenia uniflora L.) sob condições de 
deficiência hídrica também verificaram diferenças 
genotípicas no potencial hídrico foliar. Em adição,
plantas submetidas a 20 dias de suspensão de rega
registraram valores de Ψwf de até -4,35 MPa.

Nogueira et al [6], avaliando o potencial hídrico 
foliar em dois acessos de caramboleira no município de 
Itambé-PE, observaram que, os valores mais negativos 
para essa variável foram mensurados às 12h, havendo 
diferenças significativas tanto para os acessos 
estudados (IPA 1.3 e IPA 25.1) como entre os horários 
avaliados, dessa forma, os resultados obtidos nesta aula 
prática corroboram com os citados acima, onde no 
horário de maior demanda evaporativa foi constatada 
uma redução significativa tanto entre os regimes 
hídricos como entre horários de coleta. 

Cruz et. al. [7] avaliando o florescimento da 
tangerina ‘Ponkan’ e da limeira ácida ‘Tahiti’ sob 
estresse hídrico observaram que o potencial hídrico 
foliar foi reduzido em função do prolongamento do 
estresse, tanto nas plantas que foram conduzidas na 
câmara de crescimento, quanto às da casa de vegetação. 
Entretanto, a limeira 'Tahiti' manteve seu potencial 
hídrico foliar mais alto que a tangerineira 'Ponkan' sob 
as mesmas condições. 

Os decréscimos do Ψwf no horário de maior demanda 
evaporativa, mostrados nesta aula pratica e nas 
pesquisas relatadas, podem ser explicados pela 
associação existente entre à defasagem das taxas de
transpiração e a absorção de água pelas raízes ou ainda
estar relacionada com o déficit iminente de água no 
solo [6]. A análise desses resultados permite observar 
que o potencial hídrico dessas espécies são bastante 
sensíveis a variação da quantidade de água no solo, 
indicando que o araçá e a acerola toleram a baixa 
disponibilidade hídrica no solo com baixo potencial 
hídrico, sobretudo no horário de maior demanda 
evaporativa.



A utilização da câmara de pressão de Sholander 
como quantificador do potencial hídrico foliar
possibilitou uma forma mais prática e dinâmica da 
demonstração da influência do estresse hídrico nas 
culturas testadas. Dessa forma, as aulas práticas são 
imprescindíveis, uma vez que são mais atrativas e 
prendem de melhor forma a atenção do alunado. Desta 
maneira, as aulas práticas proporcionam uma melhor 
compreensão dos assuntos uma vez que são
relacionadas com as aulas teóricas referentes ao tema.
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Figura 1. Valores médios do potencial hídrico foliar (Ψf) em mudas de araçazeiro (A), aceroleira (B) sob diferentes regimes hídricos 
tendo como auxílio da câmara de pressão de Sholander modelo 3035 da “Soil Moisture Equipement Corp”, Santa Bárbara, Califórnia 
(EUA). Letras iguais minúsculas entre horários de coleta e maiúsculas entre tratamentos hídricos, não diferem entre si pelo Teste de 
Tukey (P<0,05).
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