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RESUMO 

Eficiência do uso da água e produtividade de biomassa do milheto (Pennisetum glaucum 

(L.) R. Br.) sob diferentes níveis de reposição hídrica 

O crescimento da população mundial associado ao aumento da competição 

pelos recursos hídricos, desafiam a humanidade a buscar alternativas para solucionar 

os problemas de abastecimento de água e oferta de alimentos. Isso exige de 

pesquisadores e institutos de pesquisa soluções para aumentar a eficiência na 

produção de alimentose na eficiência no uso dos recursos hídricos. O milheto 

(Pennisetum glaucum (L.) R. Br.) pode ser uma alternativa viável para a produção de 

biomassa e forragem com maior eficiência no uso da água. Deste modo, levanta-se a 

hipótese de que a diminuição na oferta de água aumenta a produtividade da água na 

cultura; o objetivo deste trabalho foi investigar o incremento de produtividade da 

água da cultura, associado à diminuição na oferta de água, bem como, o padrão de 

resposta termal da cultura em função do déficit hídrico. O estudo foi conduzido em 

um ambiente protegido na área de pesquisa do Departamento de Engenharia de 

Biossistemas da Escola Superior de Agricultura ―Luiz de Queiroz‖ entre novembro 

de 2016 e janeiro de 2017. A variedade utilizada neste trabalho foi a BRS-1501, 

desenvolvida pela EMBRAPA, o delineamento experimental adotado foi o de blocos 

casualizados com quatro blocos e quatro níveis de reposição hídrica, sendo eles: 

(L40, L70, L100 e L130).O nível de reposição hídrica de referência (L100) foi 

mantido ao longo do experimento próximo à capacidade de campo (θcc). A unidade 

experimental considerada foi de uma caixa com uma área de 0,261 m², com um 

volume de solo aproximado de 100 litros contendo seis plantas. Foram avaliados o 

potencial de água na folha, a temperatura foliar, para o cálculo do CWSI, e, na 

colheita, foi medido o índice de área foliar (IAF), e a produção de biomassa da parte 

aérea, para estimativa de produtividade de biomassa da parte aérea, e de água para a 

cultura. Os tratamentos foram aplicados aos 15 dias após a semeadura (DAS) e se 

seguiram até a colheita. As variáveis avaliadas apresentaram relações significativas 

com os tratamentos que foram impostos. O CWSI calculado para a cultura foi 

representativo e apresentou boa correlação com o potencial de água na folha no 

modelo linear. O índice de área foliar oscilou entre 5,9m2 m-2 e 9,4 m2 m-2, em valores 

médios, entre os tratamentos de irrigação. O valor máximo de produtividade de 

biomassa seca da parte aérea se deu no tratamento L130, com valor médio de 12,1 

Mg ha-1, e o menor valor de produtividade de biomassa se deu no tratamento L40, 

com valor médio de 5,15 Mg ha-1. Os valores médios de produtividade de água foram 

expressivos para o tratamento de reposição L40, com valor aproximado de 9,1 kg m-3 

de biomassa produzida, evidenciando a grande eficiência no uso da água pela cultura. 

Palavras-chave: Produtividade de água; CWSI; Irrigação localizada; Déficit hídrico; 
Termometria por infravermelho 
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ABSTRACT 

Efficiency of water use and biomass productivity of millet (Pennisetum glaucum (L.) R. Br.) 

Under different levels of water replenishment 

The growth of the world population associated with increased competition 
for water resources challenges humanity to seek alternatives to solve the problems of 
water supply and food supply. This requires researchers and research institutes to 
increase their efficiency in food production and the efficiency of their use of water 
resources. The millet (Pennisetum glaucum (L.) R. Br.) can be a viable alternative for the 
production of biomass and forage with greater efficiency in the use of water. Thus, it 
is hypothesized that the decrease in water supply increases the productivity of water 
in the crop; the objective of this work was to investigate the increase of crop water 
productivity, associated with the decrease in water supply, as well as the thermal 
response pattern of the crop as a function of the water deficit. The study was 
conducted in a protected environment in the research area of the Department of 
Biosystems Engineering of the "Luiz de Queiroz" School of Agriculture between 
November 2016 and January 2017. The variety used in this work was BRS-1501, 
developed by EMBRAPA, the experimental design was a randomized block design 
with four blocks and four water replenishment levels: (L40, L70, L100 and L130). 
The reference water replenishment level (L100) was maintained throughout the 
experiment close to the field capacity (θcc).The experimental unit considered was a 
box with 0.261 m² containing six plants. Leaf water potential, leaf temperature, for 
the CWSI calculation, leaf area index (LAI) and leaf biomass production were 
estimated for estimating biomass productivity of aerial part, and of water for the 
culture. The treatments were applied at 15 days after seeding (DAS) and were 
followed until harvest. The evaluated variables presented significant relationships 
with the treatments that were imposed. The CWSI calculated for the crop was 
representative and showed good correlation with the leaf water potential in the linear 
model. The leaf area index ranged from 5.9 m2 m-2 to 9.4 m2 m-2, in average values, 
between irrigation treatments. The maximum productivity of dry biomass of aerial 
part was given in the treatment L130, with average value of 12.1 Mg ha-1, and the 
lowest value of biomass productivity occurred in the treatment L40, with an average 
value of 5,15 Mg ha-1. The mean values of water productivity were significant for the 
L40 replacement treatment, with an approximate value of 9.1 kg m-3 of biomass 
produced, evidencing the great efficiency in the use of crop water. 

Keywords: Water productivity; CWSI; Localized irrigation; Water deficit; Infrared 
thermometry 
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1. INTRODUÇÃO 

A região do semiárido brasileiro caracteriza-se em geral por vários problemas 

relacionados às questões hídricas, o que repercute em dificuldadesno sistema de produção 

agropecuária. Os conhecimentos acumulados no decorrer do tempo referente ao clima permitem 

concluir que o volumede chuvas e sua má distribuição são responsáveispela oferta insuficiente de 

água na região, associada a uma alta taxa de evapotranspiração, que resultam no fenômeno da 

seca, a qual periodicamente assola a população da região e toda a cadeia agrícolanela inserida.   

Dentro do sistema de produção de forragem pode-seobservar dois fatores que mais 

influenciam e limitam a produção de forragem, sendo eles a fertilidade do solo e o clima. Culturas 

forrageiras tradicionais como o milho, a exemplo, sofrem sazonalidades de produção em 

detrimento das condicionantes climáticas. O milheto (Pennisetum glaucum), planta anual, cespitosa, 

de crescimento ereto, apresenta boas produtividades de água e nutrientes devido ao seu sistema 

radicular vigoroso e profundo, proporcionando a cultura um bom aproveitamento de nutrientes 

mesmo em condições de restrição hídrica moderada a severa. 

No Brasil, os primeiros relatos do cultivo de milheto datam do final da década de 1920 no 

Rio Grande do Sul. Desde então a cultura do milheto de expandiu e se espalhou pelo país, 

principalmente nos cerrados. O milheto apresenta alta tolerância à seca e adaptação a solos de 

baixo nível de fertilidade, o que explica o seu sucesso nos cerrados brasileiros (EMBRAPA, 

2016). 

O uso do milheto na agricultura brasileira vem aumentando rapidamente, principalmente 

para a produção de palhada no sistema de plantio direto, cada vez mais empregado no cerrado 

(DA COSTA, 2005). Além disso, o milheto pode ser usado na produção de forragem, no pastejo 

ou silagem, e na produção de grãos usados na fabricação de rações animais, em virtude do seu 

baixo custo e boa qualidade (Netto, 1998 e Rodrigues et al., 2001). 

Segundo PAYNE, (2000) o milheto é o principal cereal usado na alimentação humana e 

animal nos trópicos semiáridos da África e da Índia, sujeitos constantemente à seca, às altas 

temperaturas e à deficiência de nutrientes. Nessas regiões semiáridas, o grão é colhido para a 

alimentação humana, e a palha restante é usada como forragem para animais (Andrews & Kumar, 

1992). A Disponibilidade de nutrientes é outro fator que afeta consideravelmente a produção 

agrícola. O nitrogênio é um dos elementos mais importante em todo o ciclo de produção existem 

poucos estudos sobre avaliação da capacidade de produção de forragem desta cultura, devido à 

crescente procura de produtos de origem animal, necessidade de melhorar a produção de plantas 

forrageiras ganham mais espaço (NAGAZ., et al 2009). Uma característica da cultura do 



14 

milhetoéa sua tolerância a solos arenosos, ácidos e de baixa fertilidade, solos que são limitantes à 

produção para culturas como milho e sorgo.  

Quanto ao déficit hídrico, esteafeta váriosprocessosfisiológicos das plantas, o estresse, 

geralmente aumenta a resistência difusiva ao vapor de água, por razão dofechamento dos 

estômatos, reduzindo a transpiração e,consequentemente, o suprimento de CO2 para a 

fotossíntese.Muitos desses efeitos refletem mecanismos de adaptação das plantas ao ambiente 

(Nogueira, 1997). 

O maior entendimento do comportamento da cultura do milheto frente ao déficit hídrico 

pode sinalizar alternativas para produção de biomassae forragem com maior eficiência no uso da 

água. Apesar da cultura apresentaruma eficiência elevada no uso da água, os trabalhos que visem 

investigar a dinâmica da produtividade de água do milheto sob déficit hídrico ainda são escassos. 

Diante da hipótese de que o milheto responde ao déficit hídrico com um incremento de 

sua produtividade da água, os objetivos do presente trabalho foram: a) verificar a produção de 

biomassa total em função de diferentes níveis de reposição hídrica; b) verificar a dinâmica da 

produtividade da água da cultura em função da diminuição da oferta de água; c) verificar a 

dinâmica do potencial de água nas folhas da cultura em função da reposição hídrica; d) verificar o 

padrão de resposta termal da cultura em função da imposição dos diferentes níveis de reposição 

hídrica e correlacionar com os valores de potencial de água na folha da cultura. 

 

  



15 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Caracterização da espécie 

O milheto (Pennisetum glaucum (L.) R. Br.), pertencente à família Poaceae, subfamília 

Panicoideae, gênero Pennisetum (Bruken, 1977), tem várias sinonímias botânicas, sendo que nos 

últimos 300 anos, tem recebido nomes como Pennisetum glaucum, e Pennisetum typhoides (Burn.) 

Stapf e Hubb (CATELAN, 2010). Em 1976 foi novamente renomeado para Pennisetum americanum 

(L.) Leeke. Porém, Andrews e Rajewskim (1995) concluíram que o nome científico mais 

adequado para o milheto é Pennisetum glaucum L. em função das suas características genéticas. 

De acordo com Kishel e Miranda (2000), o milheto é uma planta anual, cespitosa e de 

porte alto, podendo alcançar até cinco metros de altura. De origem das savanas africanas, sendo 

capaz de produzir mesmo diante de condições climáticas desfavoráveis e em solos com baixa 

fertilidade, porém, responde muito bem a adubação ou a solos com boa fertilidade (CATELAN, 

2010). A cultura é conhecida por ter grande tolerância à seca, devido ao seu vigoroso sistema 

radicular, que pode alcançar até 3,6m de profundidade, e também à sua boa eficiência no uso da 

água (BONAMIGO, 1999). 

 Os colmos são lisos abaixo da panícula e normalmente possuem entre 1 e 2 cm de 

diâmetro, sendo que algumas vezes, apresentando ramificações secundárias e terciárias a partir de 

gemas laterais dos nós. A planta perfilha frequentemente, produzindo uma abundante folhagem 

(SANTOS, 2016). 

As folhas podem ser lisas ou pilosas no limbo e apresentar lígulas pilosas. A lâmina foliar 

é lanceolada, podendo atingir 100 cm ou mais, com largura variando de 4 a 10 cm. A nervura 

central pode ser proeminente ou não, para cima ou tombada. Apresenta estômatos em ambos os 

lados da folha, em números iguais, podendo variar de 50 a 80 estômatos por milímetro quadrado. 

Pode apresentar folhas com cores variando do verde-amarelado a cor púrpura (HERINGER, 

1995; SALTON & KICHEL, 1997;SANTOS, 2016). 

A inflorescência é uma panícula terminal, rígida e compacta, cilíndrica, cônica ou de 

forma espiralada, de 5 a 50 cm de comprimento por 2 a 10 cm de diâmetro, embora algumas 

variedades incomuns possam crescer até 150 cm e as espiguetas (em número de duas por 

fascículo) são obovadas, curto-pediceladas e de 3,5 a 4,5 mm de comprimento. O florescimento é 

iniciado aos 50 dias de idade, e o ciclo da planta situa-se entre 70 e 90 dias (do plantio à 

maturidade fisiológica) (SANTOS, 2016). 
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2.2. Importância econômica 

O milheto é um dos cereais mais cultivados no mundo. Em detrimento de sua tolerância 

aos efeitos da seca, assim como a adaptação a solos arenosos pobres em nutrientes e matéria 

orgânica, o milheto é muito cultivado no continente africano. Em países da África Saheliana e 

Sudaniana, a cultura é utilizada para alimentação humana, cujos grãos são um componente 

alimentar importante. Em países como o Brasil, Estados Unidos e Índia, o cereal é utilizado, 

principalmente, como cultura forrageira (EMBRAPA, 2016). 

As informações sobre mercado de milheto em escala global são disponibilizadas somente 

pela FAO, entretanto com defasagens de 2 e 3 anos. Desta maneira, os dados disponíveis com 

relação à produção de milheto chegam até 2013/14. A Tabela1, apresenta uma série histórica da 

produção de milheto assim como os principais países produtores, onde pode-se identificar que a 

Índia, junto com Burkina Faso, China, Mali, Níger, Nigéria e Sudão, representam 

aproximadamente 80% da produção mundial. Vale ressaltar ainda que a Índia se destaca como o 

maior produtor mundial, ficando em média com um terço da quota de produção do mercado 

internacional de milheto. Em 2013/14 a Ásia e a África foram responsáveis por, 51,3% e 44,6% 

respectivamente da produção mundial de milheto (FAO, 2016). 

 

Tabela 1. Histórico de produção e relação dos principais países produtores de milheto no mundo dos anos de 2008 a 
2014. (em milhões de toneladas). 

 (Milhões de toneladas) 

Local 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Burkina Faso 0,97 1,15 0,83 1,08 1,11 0,97 
China 1,23 1,57 1,57 1,6 1,62 1,78 
Índia 8,78 13,29 12,66 10,75 10,91 11,42 
Mali 1,39 1,37 1,46 1,77 1,15 1,71 

Níger 2,68 3,84 2,93 3,86 3,00 3,32 
Nigéria 4,93 5,17 1,27 5,00 5,00 1,38 
Sudão 0,63 0,47 0,63 0,38 1,09 1,25 
Mundo 26,07 32,61 27,2 30,2 29,87 27,83 

FONTE: FAO (2016) 

 

No Brasil, os primeiros relatos do cultivo de milheto datam do final da década de 1920 no 

Rio Grande do Sul. A partir de então, o milheto tem se espalhado no país. Tem havido um 

aumento da área plantada, principalmente na região de Cerrado, em virtude do seu potencial de 

cobertura do solo para a prática do plantio direto (PEREIRA FILHO et al. 2003). Seu sistema 

radicular vigoroso e sua alta capacidade de absorção de nutrientes são características que fazem 

do milheto uma espécie adequada à cobertura verde (MARCANTE et. Al. 2011). A cultura 

também apresenta potencial forrageiro na pecuária de corte ou de leite, entretanto para a 
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exploração da cultura na atividade pecuária, deve haver aplicação de técnicas agrícolas que 

aumentem sua produção e produtividade (BUSO et al., 2011; EMBRAPA, 2016).  

Já nas regiões Sul e Nordeste do Brasil o milheto tem sido utilizado no para alimentação 

animal, sendo que a aplicação do milheto no Sul do país é basicamente de pastoreio (PEREIRA 

FILHO et al. 2003). Seus grãos são empregados para produção de ração animal, sobretudo pelo 

seu valor proteico superior ao do sorgo e do milho. Nas regiões de cerrado, tem sido empregado 

para a cobertura morta e ciclagem de nutrientes. (BOER et al., 2007; TORRES E PEREIRA, 

2008). 

As informações da produção de milheto no Brasil são escassas, o país não é citado no 

banco de dados da FAO. Em trabalhos realizados pela Embrapa Milho e Sorgo (2008) sobre a 

cultura do milheto, a área plantada de com a cultura no Brasil foi de 4 milhões de hectares de na 

safra 2003/04 e estima-se 5 milhões de hectares na safra 2008/09. Com essa produção no Brasil 

o país aponta como a terceira maior área plantada do mundo, ficando atrás apenas de Índia e 

Níger. 

 

2.3. Fenologia da cultura 

Fenologia é o estudo dos fenômenos periódicos da vida animal e vegetal em relação às 

condições ambientais atuantes. O conhecimento da fenologia envolve todos os fenômenos 

relacionados ao crescimento e desenvolvimento da vida vegetal, tais como germinação, 

emergência, desenvolvimento do aparato fotossintético, florescimento, desenvolvimento de 

frutos e sementes. A reunião desses conhecimentos, de forma ordenada, possibilita a analogia das 

relações e grau de influência dos fatores envolvidos no processo produtivo. Favorecendo o 

estabelecimento de estratégias de manejo e tomada de decisão (FANCELLI; DOURADO 

NETTO, 1997). 

O milheto tem três períodos distintos de crescimento, totalizando9 estádios de 

desenvolvimento, os quais são descritos na Tabela 2. (KHAIRWAL et al. 1990; MAITI & 

BIDINGER, 1981). 
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Tabela 2. Fases de crescimento e desenvolvimento da cultura do milheto 

FC- Fases de Crescimento (3): 
  ED- Estádios de Desenvolvimento (9) 

Identificação da 
Característica 

Dias Após 
Emergência* 

FC 1 – Fase de Crescimento 1: Fase Vegetativa: 0-21 
       a- ED0 Emergência 2-3 

       b - ED1 Três folhas 3-7 

       c- ED2 Cinco folhas 7-14 

       d- ED3 Iniciação da Panícula 14-21 

FC 2 – Fase de Crescimento 2: Fase de Desenvolvimento da Panícula: 21-42 

       e- ED4 Folha Bandeira 21-28 

       f - ED5 Estádio de Emborrachamento 28-35 

      g - ED6 Estádio 50% Florescimento 35-42 

FC 3 – Fase de Crescimento 3: Fase de Enchimento de Grão: 42-77 

       h - ED7 Estádio Leitoso 42-49 

       i- ED8 Estádio Pastoso/Farináceo 49-56 

       j- ED9 Maturidade Fisiológica ou Formação da 
camada preta 

56-63 

*Pode variar devido às condições ambientais, locais e variedades.  

     Fonte: Khairwal et al. (1990) e Maiti & Bidinger (1981). 

De acordo com (MAITI & BIDINGER, 1981) as fases fenológicas na cultura do milheto 

são:  

1) Fase de Crescimento 1 (FC1): Fase Vegetativa – inicia com a emergência do 

coleoptilo da superfície do solo (ED0) e inclui ED1, ED2 e ED3 

a) Estádio de Desenvolvimento 0 (ED0): Emergência – é identificada pela emergência 

do coleoptilo à superfície do solo. É influenciado pela profundidade de plantio, 

textura do solo, umidade e temperatura. Essa fase apresenta duração de 2 a 3 dias sob 

condições ótimas. Um número de mudanças ocorre na semente antes da emergência 

do coleoptilo na superfície do solo: absorção de água pela semente, que ativa o 

metabolismo nas células e inicia a germinação; emergência da radícula da região 

próxima do hilo, aproximadamente com 16 horas da iniciação da germinação seguidas 

pelo desenvolvimento da plúmula juntamente com a bainha do coleoptilo 

aproximadamente 2 horas mais tarde; radícula cresce rapidamente e produz finas 

raízes capilares. Coleoptilo cresce vagarosamente através do solo até emergir da 

superfície do solo. 

b) Estádio de Desenvolvimento 1 (ED1): Estádio de três folhas. É possível observar a 

terceira folha no cartucho da segunda folha sem separação da primeira e da segunda 

folhas, aproximadamente 5 dias após emergência do coleoptilo; há a expansão da 

terceira folha e a segunda é ainda levemente enrolada na base. Há crescimento rápido 

das raízes seminais e é possível observar o surgimento das primeiras raízes 

adventícias. As folhas são pequenas em comprimento e apresentam coloração verde 

bem viva sob a luz direta do Sol. 
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c)  Estádio de Desenvolvimento 2 (ED2): Estádio de cinco folhas. É possível visualizar 

a quinta folha nas plantas dos 13 aos 15 DAS (dias após o plantio). Expansão 

completa da primeira e segunda folha, bem como a terceira folha se apresenta 

levemente enrolada. A gema apical ainda se apresenta abaixo do solo. Observa-se 

primórdios dos perfilhos na bainha das folhas basais, bem como, as plantas começam 

a apresentar maior vigor e coloração verde mais escura; 

d) Estádio de Desenvolvimento 3 (ED3): Iniciação de Panícula é definida como a 

mudança entre o estádio vegetativo para o estádio reprodutivo. Apresenta o 

primórdio da espigueta em contraste ao surgimento de novas folhas, bem como 

completa expansão de folhas ou em vários estágios de desenvolvimento. Os primeiros 

2 ou 3 entrenós se alongam, assim como a gema apical apresenta-se acima da 

superfície do solo. Também observa-se maior concentração de raízes adventícias. Há 

aumento no número de perfilhos, com padrão similar ao perfilho primário, entretanto 

menos avançados nos estádios fenológicos do que este. 

2) Fase de crescimento 2 (FC2): Floração plena e frutificação. A panícula passa por 

uma série de distintas mudanças morfológicas e de desenvolvimento durante o 

processo de elongação dos colmos. Compreende os estádios ED4, ED5 e ED6. 

e) Estádio de Desenvolvimento 4 (ED4): É marcado pelo surgimento da folha bandeira 

em que ela é visível e não há mais folhas com lâminas enroladas. Na iniciação da 

panícula, há a máxima expansão das folhas, bem como, a elongação dos internódios é 

acelerada, em que em que da base ao ápice, o tamanho dos internódios e crescente; 

desenvolvimento de ramificações, espiguetas e primórdios florais, bem como, o 

rápido desenvolvimento em floretes. Neste estádio, a panícula permanece enrolada na 

bainha da folha bandeira. 

f) Estádio de Desenvolvimento 5 (ED5): Marcado pela fase de emborrachamento em 

que, embora ainda que a panícula esteja enrolada na bainha da folha bandeira, há um 

grande crescimento em diâmetro e comprimento. A panícula também inicia a 

emergência do colar da folha bandeira com a elongação do pedúnculo neste estádio.  

g) Estádio de Desenvolvimento 6 (ED6): marcado por apresentar de 50% de 

florescimento. Em milheto, a antese feminina acontece antes da antese masculina 

(protoginia). A emergência completa dos estigmas necessita de 48 a 72 horas (2 a 3 

dias). A metade do florescimento ocorre durante o tempo em que a emergência dos 

estigmas florais alcança o. A primeira abertura ocorre em flores perfeitas e a segunda 

em flores masculinas. A emergência da antera da panícula continua por 5 a 6 dias. Os 
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perfilhos em plantas devem florescer ao mesmo tempo ou mais tarde. A protoginia 

em milheto favorece a polinização cruzada, o vento é o principal agente polinizador, 

mas insetos também participam da polinização.  

3) Fase de Crescimento 3 (FC3):Enchimento dos grãos.Inicia-se pela fertilização e 

contempla as fases de desenvolvimento e maturação fisiológica dos grãos. Contempla 

as fases de desenvolvimento ED7, ED8 e ED9. 

h)  Estádio de Desenvolvimento 7 (ED7): Marcada pela formação de grãos leitosos, que 

tornam-se visíveis no florete em 6 a 7 dias após fertilização. A semente é preenchida 

primeiramente com fluido aquoso e, mais tarde, com fluido leitoso. Há uma rápida 

deposição de amido no endosperma. Há também aumento no peso da matéria seca 

do grão. 

i) Estádio de Desenvolvimento 8 (ED8): Caracteriza-se pela mudança de grão leitoso 

para grão pastoso. Há também um aumento no conteúdo de amido e decréscimo em 

umidade. A fase de enchimento de grão vai chegando ao fim, e caracteriza a mudança 

do estádio de grão pastoso para grão farináceo, tendo, então, aumento da matéria seca 

de grãos.  

j) Estádio de Desenvolvimento 9 (ED9): Caracteriza-se pela formação da camada preta 

no hilo da semente, o que marca a maturidade fisiológica dos grãos. Ela começa no 

grão da parte superior da panícula. A cariopse alcança máximo peso seco, ao tempo 

em que a importação de carboidratos cessa e a região preta forma-se na região do 

hilo. 

 

2.4. Potencial de água na folha 

O potencial hídrico foliar (Ψ) tem sido usado, principalmente, para o entendimento dos 

mecanismos envolvidos e os processos afetados no controle do déficit hídrico pela planta 

(Martins et.al 2011). O déficit hídrico é o estresse ambiental que mais interfere no 

desenvolvimento das culturas agrícolas. Sendo a disponibilidade de água as plantas o fator que 

mais influência no rendimento de grãos da cultura do milheto, por ocasionar perturbações 

fisiológicas e morfológicas que prejudicam o desenvolvimento e o rendimento desta cultura.  

Quando o conteúdo de água no solo decresce, o potencial da água no solo e na folha 

também decresce e, como consequência, o déficit hídrico se desenvolve nas folhas e as células 

guardas perdem turgor, causando fechamento estomático (BIANCHI, 2004). De acordo 
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Guimarães et al. (2006), pequenas diferenças no potencial de água na folha podem ser verificadas 

quando as plantas já passaram por déficits hídricos e acionaram mecanismos de tolerância. 

Para medir o potencial de água na planta, o método comumente utilizado é a câmara de 

pressão de Scholander. Este método é baseado na possibilidade de poder-se mensurar a pressão 

hidrostática da seiva xilemática em uma câmara de pressão e a partir daí, correlaciona-la com o 

potencial hídrico foliar (SCHOLANDER, et. al, 1964). 

Nos anos 1970, considerava-se o potencial da água foliar o melhor indicador do estado 

hídrico da planta (HSIAO, 1973). Boyer (1970) observou que, com o decréscimo do potencial da 

água na folha, havia inibição na expansão foliar antecipada e mais intensa que na fotossíntese e a 

respiração da planta do milho, da soja e do girassol. Potenciais da água na planta menores do que 

-0,4 MPa afetavam a expansão foliar de maneira significativa, embora a máxima taxa 

fotossintética ocorresse com potenciais foliares entre -0,6 a -0,8 MPa. 

 

2.5. Crop Water Stress Index (CWSI) 

O manejo de água na irrigação é diretamente influenciado pelos fatores relacionados à 

cultura,clima e solo, os quais determinarão a quantidade de água e o momento de cada lâmina de 

irrigação. Várias metodologias têm sido pesquisadas a fim de determinar a quantidade de água a 

ser utilizada e a épocade sua aplicação, a fim de racionalizar o uso da água, tendo em vista 

oaumento da demanda desse recurso em vários setores da economia. Assim sendo, diversos 

métodos que analisam características de plantas têm sido empregados, dentre eles, a determinação 

datemperatura da cobertura vegetal, a qual tem sido utilizada para estimar índices de 

estressehídrico da cultura (FERNANDES, 2010). 

Dentre diversas formas de verificar o estado hídrico das plantas, a temperatura foliar é um 

método que baseia-se na hipótese que a transpiração resfria a superfície foliar (calor latente de 

vaporização) em detrimento do ar adjacente (TRENTIN, 2010). Neste sentido, à medida que a 

água vai se tornando cada vez mais limitante, a transpiração vai reduzindo, isto acarreta no 

aumento da temperatura da folha em função da absorção de radiação (JACKSON, 1982). 

O uso de índices de estresse hídrico somente tornou-se possível com a popularização da 

tecnologia da termometria por infravermelho (FERNANDES, 2010). Neste sentido, 

Stockle&Dugas (1992) relataram que o uso de medidas de temperatura da cobertura vegetal, 

tornou-se prático com o desenvolvimento dos termômetros infravermelhos capazes de medirem 

a radiação térmica emitida. 
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Os termômetros infravermelhos medem a emissão de radiação térmica dos objetos. O 

fluxo líquido de energia está de acordo com a lei de Stefan-Boltzman. A radiação infravermelha tem 

propriedades óticas da radiação visível, tais como a reflexão e refração. A medida de temperatura 

da superfície de um alvo, com termômetro infravermelho, consiste na medida da diferença entre 

a temperatura do sensor do termômetro e a temperatura do alvo, chamada de temperatura 

relativa, e na medida da temperatura do sensor (FERNANDES, 2010). Nesse sentido, ao 

mensurar o fluxo de radiação emitida por um corpo qualquer, pode-se estimar sua temperatura 

(MAGIOTTO, 1996). 

Das vantagens do sensor estão a relativa facilidade do uso, custo baixo, se trata de um 

método de análise não-destrutiva das plantas e a relativa rapidez na coleta dos dados (COSTA, 

2016), pois não há necessidade de contato físico do sensor com as folhas do dossel das plantas. 

Entretanto, há algumas limitações no seu uso. Macguire et al. (1989), após revisarem vários 

trabalhos sobre a aplicação da termometria por infravermelho, relataram que o ângulo de visada, 

a estrutura da vegetação e a porcentagem de solo coberto podem afetar as medidas do sensor 

térmico. 

Ao combinar a equação de balanço de energia com a equação de Penman-Montheith, 

Jackson et al. (1981), apresentaram as considerações teóricas para o desenvolvimento do Crop 

Water Stress Index (CWSI), baseando-se na diferença entre a temperatura foliar e a temperatura do 

ar, fazendo comparação entre a planta em condições de estresse hídrico severo (próximo ao 

ponto de murcha permanente) e a planta sem restrições hídricas, denominados linha-base 

superior e inferior, respectivamente. 

Desta maneira, o limite superior experimental representa uma condição de estresse máximo 

da cultura, quando os estômatos estariam completamente fechados, e o limite inferior é a medida 

representativa da planta sem restrição hídrica alguma. A posição da linha de estresse máximo 

pode ser determinada experimentalmente quando a umidade do solo está próxima do ponto de 

murcha permanente. Assim sendo, de acordo com os limites experimentais, um índice de estresse 

hídrico para as culturas está compreendido entre zero (estresse hídrico nulo) e um(máximo 

estresse hídrico) (TRENTIN, 2010). 

Sob condições de estresse hídrico, os estômatos da planta permanecem fechados e a 

transpiração diminui fazendo com que a temperatura da folha aumente (COSTA, 2016). Uma 

planta sem estresse hídrico apresenta uma temperatura foliar de 1°C a 4°C mais baixa que a 

temperatura da do ambiente, e neste caso, o CWSI é igual à zero. Quando a transpiração diminui, 

a temperatura da folha sobe e pode ficar entre 4°C e 6°C acima da temperatura ambiente, neste 
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caso, então, o estresse hídrico é elevado e a planta tem sua transpiração foliar fortemente 

reduzida e o CWSI fica mais próximo a um (TRENTIN, 2010). 

Para utilizar o CWSI em uma cultura, deve-se conhecer as linhas base superior e inferior, 

sendo que estas podem ser definidas de diversas maneiras (COSTA, 2016). Jackson et al. (1981) 

sugeriram equações para estimar tais linhas, que baseiam-se nos dados meteorológicos locais. 

Ramirez et al. (2015), estudando CWSI em tomateiros cereja, utilizaram a maior e a menor 

diferença entre a temperatura do ar e a temperatura das plantas para definir as linhas base de 

temperatura superior e inferior, respectivamente, e assim, encontrando altos valores de correlação 

entre o CWSI calculado com linhas base estimadas pelo método de Jackson, (1981) e o CWSI 

calculado com as linhas base determinadas pela diferença de temperaturas especificadas 

anteriormente. 

 

2.6. Índice de área foliar 

 

O índice de área foliar (IAF, m2 m-2) é definido como sendo uma relação funcional 

existente entre a área foliar da plante pela área do solo ocupada pela projeção do dossel da 

cultura. Considerando-seque a produtividade agrícola é função da produção da biomassa útil 

colhida pela área ocupada, então, é válido mensurar a área foliar nessa mesma base de rendimento 

(FAVARIN et al., 2002; WATSON, 1952). 

A importância da área foliar de uma cultura é um conhecido parâmetro que relaciona-se 

com a produtividade, pois o processo fotossintético está diretamente relacionado com a 

interceptação de radiação solar pelas plantas e sua conversão em energia química (FAVARIN, et 

al 2002). Leong (1980) citado por Favarin et al. (2002) afirma que a eficiência da fotossíntese é 

dependente da área foliar e da interceptação de radiação solar, que por sua vez são, influenciadas 

pelas características da arquitetura da copa e do sistema fotoassimilador. 

Deste modo, a superfície foliar de uma planta é basilar para o rendimento potencial de 

uma determinada cultura. Além disso, o devido conhecimento da área foliar permite a estimativa 

da perda de água por transpiração, sendo as folhas o órgão responsável pelas trocas gasosas das 

plantas (PEREIRA et al., 1997).  

Existem vários métodos para a estimativa de IAF, que são classificados como diretos e 

indiretos. Daughtry (1990) cita diferentes metodologias para a estimativa do IAF; dentre os 

métodos diretos, destacam-se os seguintes: a) método de delineamento da folha; b) método com 

base na combinação de formas e tamanhos- padrão; c) método de cálculo com base em medidas 
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lineares; d) método com base na relação entre área e massa foliar; e e) método da planimetria 

óptica. Já as metodologias para obtenção do IAF de maneira indireta são comumente baseadas na 

interceptação de radiação do dossel, a partir da teoria de transferência de radiação. Welles (1990) 

e Welles & Cohen (1996) descreveram uma série de instrumentos e métodos para realizar estas 

medições, entre os quais estão as fotografias hemisféricas, o sensor quântico de linha, DEMON, 

e o LAI-2000. Em geral, os métodos de medida direta apresentam maior precisão, mas são mais 

laboriosos que os indiretos (XAVIER et al., 2002). 

Ao estudar o desempenho agronômico de três variedades de milheto, Pires et al. (2007), 

adotando a metodologia do fator de forma, verificou que o máximo IAF para as plantas se deu 

em média aos 52 dias após plantio (DAS), no estádio de floração plena (estádio fenológico ED6), 

para as variedades  ADR500, ADR300 e BN2, e verificou também, diferença significativa entre as 

variedades na ordem de 7,43 m2.m-2 para valores máximos e 3,79 m2.m-2 para valores mínimos de 

IAF, demonstrando a variação fenotípica da cultura.  

Braz et al. 2005, utilizando a metodologia do integrador de área foliar, encontrou valores 

de IAF para milheto na ordem de 4,99 m2.m-2, para a variedade BN2, bem como, também 

verificou que para as condições experimentais, o milheto superou o milho híbrido HT BRS 3150, 

da EMBRAPA, em valores de IAF. 

 

2.7. Produção de biomassa e produtividade de água 

O pensamento tradicional acerca do manejo de irrigação persegue a maximização da 

produção agrícola, independente do volume de água utilizado. Considerando que a maior parte 

das áreas irrigadas no Brasil a água não é um fator limitante e atualmente não entra no custo de 

produção, tendo tão somente os custos de bombeamento e condução da água. Sob esta 

perspectiva, se faz importante construir uma relação entre a produtividade das culturas e a 

quantidade de água requerida na produção. Introduz-se assim o conceito de produtividade da 

água e / ou eficiência do uso da água, que no caso da irrigação pode ser relacionado ao total de 

água utilizado por quilograma produzido de biomassa de interesse comercial (Paz et al., 2000; 

Martin et al., 2012). 

Diversos pesquisadores têm proposto indicadores que visam mensurar a utilização de 

água na produção agrícola, assim como, avaliar o desempenho de sistemas de produção agrícola 

irrigada, dentre estes, a produtividade da água, citada por alguns autores (fisiologistas) como 

eficiência no uso da água (BOS et al., 1994; PERRY, 1996; BARBOSA, 2015).  
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Vale frisar que existe um pouco de confusão na definição do conceito de eficiência no 

uso da água, sendo que este é muitas vezes relacionado para avaliar o desempenho da planta, 

quando se aplica a razão entre assimilação de fotoassimilados e a taxa de transpiração, e, 

corriqueiramente é aplicado também como sinônimo de eficiência na aplicação de água ou 

eficiência dos sistemas de irrigação (PEREIRA et al., 2002). Neste contexto, o uso do termo 

produtividade de água tem sido mais empregado para definir a relação entre a produção agrícola e 

a quantidade de água requerida no ciclo da cultura (FRIZZONE et al., 2012). 

A conservação e a economia de água desempenham papel fundamental para conviver 

com períodos de escassez (Pereira et al., 2002), sendo que, a irrigação deficitária pode constituir 

uma tecnologia apropriada para contribuir com a economia de água, pois a irrigação em excesso 

leva a um desperdício de água, a um aumento dos custos de produção e a uma gestão 

inapropriada dos recursos hídricos disponíveis, principalmente em regiões de irrigação 

suplementar.Vários estudos mostraram que uma maior eficiência do uso da água poderia ser 

alcançada através do uso de fertilizantes. Em sua revisão clássica sobre fertilizantes e uso eficiente 

da água, Viets (1962) concluiu que na maioria dos casos, quando o suprimento de água é fixo, 

qualquer fator de manejo que aumente o rendimento agrícola aumentará a eficiência do uso da 

água. 

O milheto produz boa quantidade de biomassa, variando na ordem de 5 a 15 Mg ha-1, 

variação que ocorre em virtude das condições climáticas, adubação e fertilidade do solo, bem 

como,  épocas de semeadura (PIRES et al., 2007).  

O milheto possui a característica de boa eficiência no uso da água. Segundo Tabosaet al. 

(1998), a planta utiliza 280 kg água/kg de matéria seca(MS)total aérea. Chapman e Carter (1976) 

observaram que o milheto utilizou 302 kg água/kg MS, em comparação com o milho, trigo e 

sorgo que utilizaram 370, 590 e 321 kg água/kg MS, respectivamente. De acordo com tais 

estudos, comparando com o milho e o trigo, o milheto produziu a mesma quantidade de MS com 

25% e 51% menos água, respectivamente. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Localização e caracterização da área experimental 

O experimento foi realizado na área de pesquisa do Departamento de Engenharia de 

Biossistemas da Escola Superior de Agricultura ―Luiz de Queiroz‖/ESALQ-USP em ambiente 

protegido (Figura 1), situada no município de Piracicaba – SP. O clima da região, pela 

classificação climática de Köppen, é do tipo Cwa, isto é, subtropical úmido, com três meses mais 

secos (junho, julho e agosto), caracterizado por chuvas no verão e seca no inverno.  

 

 

(a) (b) 

Figura 1. Local de instalação do experimento no Departamento de Engenharia de Biossistemas ESALQ/USP (a); ambiente 
protegido onde o trabalho foi conduzido (b). 

 

A casa de vegetação, com pé direito de 3,0 m, é constituída de cobertura de filme 

plástico de polietileno transparente de 150 micras de espessurae laterais fechadas com tela tipo 

sombrite, com 30% de interceptação da radiação global. As unidades experimentais foram 

distribuídas em uma área útil de estufa de aproximadamente 160 m2, e constaram de 96 caixas de 

fibrocimento (cimento amianto) de volume aproximado de 100 dm-3, com dimensões de 60 cm x 

45 cm x 40 cm (altura, largura e profundidade, respectivamente), as caixas foram distribuídas em 

quatro linhas espaçadas em 0,8m umas das outras e com espaçamento de 0,5m entre as caixas nas 

linhas, mantendo-se uma distância de 1,0m das laterais da estufa e sendo suspensas do solo por 

dois blocos de concreto (Figura 3). 

O preenchimento das 96 caixas ocorreu da seguinte maneira (Figuras2 e 3): Figura 3a: 

alinhamento das caixas; Figura 3b: colocação de uma camada de aproximadamente 1,0cm de 

pedrisco; Figura 3c: colocação de manta geotêxtil por sobre o pedrisco; Figura3d: preenchimento 

do solo até atingir 40 cm de profundidade. O solo utilizado para o preenchimento das caixas foi 

classificado como Latossolo Vermelho Amarelo distrófico série Sertãozinho, textura franco-

arenosa. 
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Figura 2. Esquema de como foi depositado o solo em cada unidade experimental (caixa). 

 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 3. Etapas do enchimento das 96 caixas: (a) alinhamento das caixas; (b) colocação de uma camada de aproximadamente 1,0 
cm de pedrisco; (c) colocação de uma manta geotêxtil (bidim) acima do pedrisco; (d) preenchimento com solo até a altura de 
40 cm (SCANAVINI, 2014). 

 

3.2 Condução do experimento 

A semeadura foi efetuada no dia 27 de novembro de 2016 e a colheita foi efetuada entre os 

dias 26 e 27 de janeiro, totalizando um ciclo de 60 dias, cuja condução será descrita nos tópicos a 

seguir. 

 

3.2.1 Manejo da irrigação 

O sistema de irrigação que foi utilizado no experimento é composto por um reservatório 

de 500litros, tubulação de polietileno, conjunto motobomba KSB® 500N, dois filtros de discos e 
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quatro cabeçais com 8 registros cada, para controle da vazão do sistema. Em cada parcela, há dois 

gotejadores do tipo botão (PCN-CNJ) de 8 L h-1; para uma melhor distribuição da área molhada, 

foram instalados divisores de descarga com duas hastes (Figura4). 

 

 

Figura 4. Sistema de gotejamento com gotejadores autocompensantes e divisores de descarga. 

 

O sistema de irrigação foi avaliado para se verificar a vazão dos gotejadores e o coeficiente 

de uniformidade de Christiansen (CUC), o coeficiente de uniformidade de distribuição (CUD), 

bem como a vazão total do sistema. O valor do CUC do sistema foi de 95,46%, o valor do CUD 

para o sistema foi de 86,09% a vazão média dosgotejadores foi de 7,81 Lh-1 e a vazão do sistema 

foi de 1,5m³h-1. De acordo com a classificação citada emMantovani, (2002), o desempenho do 

sistema foi considerado excelente. 

Para a realização do manejo da irrigação foram instalados três tensiômetros em três 

profundidades (15 cm, 25 cm e 35 cm), ilustrados na Figura 5, em cada caixa relativa a lâminas de 

reposição 100% (cem por cento) da CAD do solo, totalizando 48 tensiômetros. As leituras dos 

tensiômetros foram realizadas com um tensímetro de punção digital (Figura 6), devidamente 

calibrado em um manômetro de coluna de mercúrio.  

 

 

Figura 5. Tensiômetros instalados nas três profundidades, ilustrando as respectivas zonas. 

 

0 – 20 cm 

20–30 cm  

30–40 cm 
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(a)                                                               (b) 

Figura 6. Tensímetro digital utilizado nas leituras de potencial de água no solo (a) e tensiômetros instalados nas três 
profundidades (b). 

As leituras dos tensiômetros foram convertidas em potencial mátrico do solo (Equação 1), 

feitas a cada três dias para aplicar-se um turno de rega fixo, descontando-se a pressão equivalente 

à altura de coluna d‘água no tensiômetro para cada zona avaliada. As pressões (hc) equivalentes 

em cada zona monitoradada foram de 3,0 e de 6,0 kPa para os tensiômetros que representam as 

camadas de 0-20 cm e de 20-30 cm e 30-40 cm, respectivamente. 

 Ψ𝑚𝑎 =lt - hc (1) 

 

Em que: 

Ψma– potencial mátrico do solo, em kPa; 

lt – tensão de água no solo (leitura do tensiômetro), em kPa; e, 

hc – pressão equivalente à altura da coluna d‘água no tensiômetro, em kPa; 

 

A partir destas leituras e dos parâmetros obtidos na curva de retenção do solo calculou-se 

por intermédio do modelo de van Genuchten (1980), descrito na Equação 2, a lâmina de 

reposição (irrigação) para o tratamento L100. Os parâmetros característicos do solo estão 

descritos na Tabela 3. 

 θ(Ψma)  =θr + 
 θs - θr 

 1+ α Ψ ma  n m
 (2) 

 

Em que: 

θ(Ψma)– umidade volumétrica atual do solo em função do potencial mátrico, em cm-³ cm-3; 

θr– umidadevolumétrica residual do solo, em cm³ cm-3; 

θs– umidade volumétrica do solo saturado, em cm³cm-3; 

m e n – parâmetros de regressão da equação, adimensionais; 

α – parâmetro com dimensão igual ao inverso da tensão, em kPa-1; e 
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Ψma – potencialmátrico atual do solo , em kPa. 

 

Tabela 3. Valores dos parâmetros empíricos (α, m e n), umidade residual e de saturação (θr, θs) do modelo de Van 
Genuchen, umidade do solo na capacidade de campo (θcc), no ponto de murcha permanente (θpmp) e capacidade de 
água disponível no solo (CAD), obtidos por meio de análise física do solo feita no laboratório de física do solo do 
Departamento de Engenharia de Biossistemas da ESALQ/USPem setembro de 2016. 

Profundidade 
α 

m n 
θr θs θcc θpmp CAD 

kPa-1 cm3cm-3 cm3cm-3 mm 

0-20 cm 1,3461 0,1802 2,7275 0,095 0,422 0,225 0,102 18,32 

20-30 cm 1,571 0,1649 2,5001 0,0845 0,4121 0,226 0,098 12,83 

30-40 cm 1,128 0,2758 1,5638 0,123 0,375 0,242 0,133 11,97 

 

Com os dados de umidade de cada camada e a caracterização físico-hídrica do solo em cada 

zona monitorada, foram calculadas as lâminas necessárias para elevar a umidade até a capacidade 

de campo (θcc) por meio da Equação 3. A soma das lâminas necessárias para a reposição em cada 

profundidade resultou na lâmina de irrigação a ser aplicada (Equação 5). E, por fim, o tempo 

necessário para a irrigação foi obtido através da Equação 6. 

 Lx=(θcc-  θ(Ψma ))z (3) 

 

Em que: 

Lx – lâmina necessária para se elevar a camada x até a capacidade de campo, em mm; 

θcc– umidade volumétrica do solo na capacidade de campo para a zona x, em cm³ cm-3; 

θ(Ψma) – umidade volumétrica atual para a zona x, em cm³ cm-3; e 

z – espessura da zona x, em mm. 

 LI=L0-20 + L20-30 + L30-40 (4) 

 

Em que: 

LI – lâmina necessária para se elevar a umidade do solo até capacidade de campo, em mm; 

L(0-20) –  lâmina necessária para se elevar a umidade da zona de 0-20cm até capacidade de campo, 

em mm; 

L(20-30)  –  lâmina necessária para se elevar a umidade da zona de 20-30cm até capacidade de 

campo, em mm; e 

L(30-40) –  lâmina necessária para se elevar a umidade da zona de 30-40cm até capacidade de 

campo, em mm. 
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 Ti =  
LI . 𝐴𝑐
𝑄𝑐

 . 60 (5) 

 

 

Em que: 

Ti –  tempo de irrigação, em minutos; 

LI – lâmina necessária para se elevar a umidade do solo até a capacidade de campo, em mm; 

Ac – área da unidade experimental, em m²; e 

Qc – vazão conjunta dos emissores em cada unidade experimental, em L h-1. 

 

 

3.2.2 Tratos culturais e manejo fitossanitário 

Os tratos culturais se iniciaram assim que houve a emergência das plantas, com arranquio 

manual de plantas invasoras, que se seguiu ao longo do ciclo, sempre que houve necessidade.Aos 

15 e aos 30 dias após a emergência (DAE), foi feita aplicação do inseticida CERTERO,  

pertencente ao  grupo benzoiluréia, com uma dose recomendada para a cultura do milho, por ser 

semelhante ao milheto, 100 g ha-1.  

Foram realizados dois raleios, com o intuito de padronizar homogeneizar o stand das 

plantas nas parcelas, aos 5 DAE e aos 15 DAE, definindo-se  um total de seis plantas por parcela. 

 

3.2.3 Manejo nutricional das plantas 

Foram coletadas amostras de solo (Figura 7) para afins de fertilidade do solo nas zonas de 0 

– 20 e de 20 – 40. Cada amostra composta foi feita a partir de 10 coletas aleatórias em 10 caixas 

diferentes, cujos resultados são apresentados na Tabela 4. 

 



33 

 

 

Figura 7. Coleta de solo para realização de análise química. 

 

Tabela 4. Resultado da análise química de solo na área experimental. 

Amostra 

Composta  

pH M.O. P S K Ca Mg Al H+Al SB CTC V m 

- g dm-3 mg dm-3 mg dm-3 mmolc dm-3 % 

0-20 4,9 28 105 133 1,6 32 7 <1 28 40,6 68,6 59 0 

20-40 5,1 22 95 100 1,3 25 6 <1 28 32,3 60,3 54 0 

SB: Soma de bases trocáveis; CTC: Capacidade de troca de cátions; V: Saturação da CTC por bases; m: Saturação por Alumínio. 

 

A interpretação da análise de solo foi feita de acordo com o Boletim 100(1997), do 

Instituto Agronômico de Campinas (IAC). Para a calagem, foi utilizado calcário calcítico, com 

PNRT de 88%. Para fins de cálculo. Foi aplicado aproximadamente 23g de calcário com 90 dias 

de antecedência nas parcelas (0.881 Mg ha-1). 

As adubações nitrogenadas e potássica também foram aplicadas de acordo com a 

recomendação do boletim 100, via fertirrigação, fracionada em três aplicações, conforme a 

Tabela5. Não houve necessidade de aplicação de adubo fosfatado de acordo com o resultado da 

análise química de solo, e, ao longo do experimento, as plantas não apresentaram sintomas de 

deficiência mineral de fósforo. 

 

Tabela 5. Quantidades aplicadas e épocas de adubação via fertirrigação, para nutrição das plantas. (DAS: dias após a 
semeadura). 

Adubações Quantidade de adubo (kgha-1) 

Parcela DAS Uréa Cloreto de Potássio 

1 7 77,00 57,00 

2 17 154,00 192,00 

3 27 269,00 230,00 
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3.2.4 Aplicação de tratamentos 

O delineamento experimental adotado foi o de blocos casualizados, sendo quatro blocos 

com quatro tratamentos e quatro repetições por bloco, cuja unidade experimental foi uma caixa 

com seis plantas. O croqui com a distribuição espacial das parcelas é exibido na Figura 8. As 

lâminas foram baseadas na reposição da CAD do solo da parcela de referência (L 100): em que 

L130 é a reposição de 130%, L100 é a reposição de 100%, L70 é a reposição de 70% da e L40 é a 

reposição de 40%. A lâmina foi definida a partir de leituras dos tensiômetros instalados no 

tratamento de L100. Para os demais, foi calculada a lâmina de reposição necessária a partir deste 

tratamento de referência. 

Para a análise de variância dos resultados, foi utilizado o software R®. (Tabela 6).As 

variáveis que tiveram valores de F significativo a 5% de probabilidadena análise de variância 

foram submetidas à análise de regressão e ao teste de Tukey a 5% de probabilidade. A plotagem 

dos gráficos foi feita nos softwares R® e Excel®. 

 

Figura 8. Croqui do experimento com quatro blocos e quatro repetições por bloco. 

 

Tabela 6. Esquema da análise de variância. 

C.V. G.L. 

Blocos (B) 3 

Lâminas (L) 3 

Resíduo 57 

Total 63 

C.V.: Causa de variação; G.L.: Graus de liberdade. 
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3.3 Monitoramento microclimático 

Os dados climáticos monitorados no interior da casa de vegetação, por meio de uma 

estação automática (Figura9), durante o ciclo da culturaforam os seguintes: a densidade de fluxo 

(W.m-2) da radiação solar global (Qg), por meio de um piranômetro de fotodiodo de silício 

(LI200X - Campbell Sci.); a densidade de fluxo de fótons fotossinteticamente ativos (DFFFA, λ 

= 400−700 nm), por meio de um sensor quântico (LI190SB - Campbell Sci.) e a radiação líquida 

(Rn), através de saldo radiômetro (NRLITE - Campbell Sci.); a temperatura do ar (ºC) e umidade 

relativa do ar (%), com o uso de sensor Vaissala (HMP45C - Campbell Sci.); bem como a pressão 

atmosférica (em kPa) com o barômetro (Vaissala CS 106 - Campbell Sci). Os sensores foram 

instalados no centro do vão no qual o experimento foi implantado dentro casa de vegetação e 

acima do dossel da cultura, ligados a um datalogger modelo CR1000 - Campbell Sci, programado 

para leituras a cada 30 segundos e gravação dos dados em intervalos de 15 minutos (valores 

médios). 

 

Figura 9. Componentes da estação meteorológica instalada dentro da casa de vegetação. 

 

 

3.4 Análise das plantas 

Ao longo do ciclo, foram feitas três análises do potencial de água na folha (20/12/2016, 

04/01/2017 e 21/01/2017); também foram feitas medições da temperatura de folha com canhão 

portátil e com câmera termal. Os dados de temperatura da folha, junto com os dados 

meteorológicos, serviram de base para a estimativa do CWSI da cultura. 

Ao final do experimento, as plantas foram colhidas, sendo separadas àquelas destinadas as 

medições de AF (as quais foram pesadas e secas à parte; entretanto, para as medidas de produção 

e produtividade de biomassa, foram consideradas na soma total). As demais foram 

acondicionadas em sacos de papel devidamente identificados, foram analisadas quanto as 
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variáveis de matéria seca e verde; e esses dados serviram de base, junto com os dados de irrigação 

da cultura, para a estimativa de produtividade de água da cultura (PA). 

 

3.4.1 Área foliar 

No final do cultivo, as plantas foram colhidas, sendo escolhida uma planta 

representativadecada parcela. Tais plantas foram marcadas e encaminhadas ao laboratório onde 

foram separadas as folhas dos caules para a determinação da área foliar (Figura 10a). Foi, então, 

medida a área foliar total (metro quadrado de folha por planta). Para as medições de área foliar 

total, foi utilizado o integrador de área foliar de bancada LI-3100C (LICOR®) (Figura 10b), com 

uma resolução de 1 mm². 

 

 

(a)                                                           (b) 

Figura 10. Folhas separadas dos caules das plantas para medição da AF (a). Integrador de área foliar de bancada LI-3100C 
(LICOR®) (b). 

 

Com a matéria seca das folhas da planta amostrada e a matéria seca da parcela total, foi 

feita a relação entre a matéria seca das parcelas e a matéria seca das folhas da parcela, por 

intermédio da Equação 6:  

 

  MSfpa =  
MSfpl

MSpl
 . MSpar  (6) 

 

Em que: 

MSfpa –  matéria seca de folhas total da parcela; em gramas; 

MSfpl – matéria seca de folhas da planta amostrada; em gramas; 

MSpl – matéria seca total da planta amostrada, em gramas; e, 

MSpar – matéria seca total da parcela, em gramas. 
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Com os dados de AF individual de cada planta analisada, seu peso amostrado, bem como, 

a matéria seca de folhas da parcela, foi calculada a área foliar de cada parcela, por intermédio da 

Equação 7: 

 

 AFt =  
AFf

MSfpl
 . MSfpa  (7) 

 

Em que: 

AFt – área foliar específica da Parcela (m²); 

AFf – área foliar da planta amostrada (m²); 

MSfpl – matéria seca de folhas da planta amostrada; em gramas; e, 

MSfpa – matéria seca de folhas total da parcela; em gramas. 

O IAF de cada parcela foi calculado com base na Equação 8. Para fins de estimativa da 

área foliar, foi considerado um efeito buquê, sendo a área considerada ilustrada na Figura11. 

 

 IAF =
 AFt 

(Lp . Cp)
 (8) 

 

Em que: 

IAF – índice de área foliar (m2m-2) 

AFt – área foliar total da parcela (m²) 

Lp – largura considerada da parcela, (0,9m); e 

Cp – comprimento considerado de cada parcela, (0,6m). 

 

 

Figura 11. Área utilizada para o cálculo do índice de área foliar, considerando a projeção da copa das plantas (efeito buquê) nas 
parcelas. 
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3.4.2 Temperatura foliar (canhão infravermelho) 

Para avaliação da temperatura foliar foi utilizado um canhão infravermelho (Figura12). O 

sensor foi previamente calibrado antes das leituras.Essas avaliações foram realizadas acima do 

dossel, em folhas completamente expostas ao sol e com ângulo de inserção em relação ao plano 

vertical semelhante, em três repetições por parcela, sendo realizadas em dias de céu claro e em 

torno de meio-dia (horário onde a radiação incidente apresenta pouca variação). Com os dados 

coletados foram feitas as médias de temperatura por parcela em cada avaliação. As avaliações 

foram realizadas por tratamento. 

 

 

 

  

(a) (b) 

Figura 12. Canhão infravermelho utilizado nas avaliações da temperatura foliar (a). Leitura d temperatura foliar (b). 

 

3.4.3 Índice de estresse hídrico da cultura (cropwater stress índex – 

CWSI) 

 Com os dados de temperatura das folhas obtidas por meio das leituras de canhão 

infravermelho, bem como, temperatura do ar, e déficit de pressão de vapor do ar, obtidas por 

intermédio das leituras da estação instalada na área experimental, calculou-se o índice de estresse 

hídrico da cultura (CWSI). O CWSI foi calculado conforme a metodologia proposta por Jackson, 

Kustas e Choudry (1988), de acordo com a Equação 9: 

 

 CWSI =  
 Tc −  Ta −   Tc −  Ta LBI

 Tc −  Ta LBS −   Tc −  Ta LBI
 (9) 
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Em que: 

Tc – temperatura do dossel, ºC; 

Ta – temperatura média do ar, ºC; 

(Tc -Ta)LBI – linha base de temperatura inferior, que corresponde a diferença de temperatura do ar 

para uma cultura sem déficit hídrico, quando a resistência para a perda de água é nula ou 

correspondente a temperatura da superfície molhada, ºC; 

(Tc -Ta)LBS – linha base de temperatura superior, correspondente a diferença de temperatura do ar 

quando a resistência para a perda de água do dossel aumentar sem limites ou correspondente a 

temperatura da superfície seca, ºC. 

 

Para a estimativa das linhas base superior e inferior foi adotada a metodologia de Irmak et 

al (2000) para a cultura do milho, em que (Tc-Ta)LBS está situada em valores entre 4°C e 5,1°C 

superior à temperatura média do ar no momento da leitura de temperatura da folha. Para este 

trabalho, foi adotado o valor de 5°C. O cálculo do (Tc-Ta)LBI, foi feito por meio da Equação 10. 

 

  Tc − Ta LBI = 1,39 −  0,86 . DPV  (10) 

 

Em que: 

(Tc-Ta)LBI – Linha base inferior; 

DPV – Déficit de pressão de vapor (kPa). 

 

O déficit de pressão de vapor (DPV) foi determinado por meio das medidas de 

temperatura do ar (ºC) e umidade relativa do ar (%), com o uso de sensor Vaissala (HMP45C - 

Campbell Sci.), e calculado por intermédio das Equações 11, 12 e 13:  

 

 es =  0,6108 . e
 

7,5 .  T

237 ,5+T
 
 (11) 

 

Em que: 

es –pressão de saturação de vapor d‘ água no ar (kPa); 

T–temperatura do ar, em °C; 

 

 ea =  
UR(%)

100
−  es (12) 
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Em que: 

es – pressão de saturação de vapor d‘ água no ar (kPa); 

ea – pressão parcial de vapor d‘ água (kPa); 

UR(%) – umidade relativa do ar. 

 

 DPV =  es −  ea  (13) 

 

Em que: 

es – pressão de saturação de vapor d‘ água no ar (kPa); 

ea – pressão parcial de vapor d‘ água (kPa); 

 

3.4.4 Potencial de água na folha 

Para obtenção do potencial de água na folha foram efetuadas medidas utilizando uma 

câmara de pressão (Figuras 13a e 13b) (Modelo 3005, Soil Moisture Equipament Corporation, 

Santa Bárbara, CA, EUA) (SHOLANDER et al., 1964). Para isso, foram coletadas folhas das 

plantas sempre antes do amanhecer. As amostras foram acondicionadas e transportadas em caixa 

de isopor com bolsa de gelo isolada, de acordo com a Figura 13c (MELO et al., 2007). Com os 

dados coletados foram feitas as médias de potencial de água na folha de cada planta em cada dia 

de avaliação. Foram feitas três avaliações de potencial de água na folha durante a aplicação dos 

tratamentos. 

Os dados coletados foram submetidos à análise de regressão, tendo como variável 

dependente o índice de estresse hídrico da cultura (CWSI). 

 

 

   

(a) (b) (c) 

Figura 13. Câmara de pressão de Scholander utilizada nas medições de potencial de água na folha (a). Análise do potencial 
hídrico foliar no milheto (b). Caixa de isopor com resfriamento, usada no transporte do material (c). 
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3.4.5 Produção de biomassa da cultura 

Ao final do experimento, foram coletadas todas as plantas da parcela, o material de cada 

parcela foi pesado para obtenção de matéria fresca total por parcela, e logo após, as amostras 

foram submetidas ao processo de secagem em estufa a 65°C durante 72 horas, e posteriormente 

pesadas para a obtenção dos valores de matéria seca. 

Os valores de matéria seca e de matéria verde foram convertidos para megagramas 

(1Mg=1000kg) por hectare (Mg ha-1) por intermédio da Equação 15: 

 

 PB =
 
 Pbp  

A
 

100
 

(14) 

 

Em que: 

PB – Produçãode biomassa (Mg ha-1) 

Pbp – Produção média de biomassa das parcelas (g); 

A–Área em m² da unidade experimental (0,261). 

 

 

3.4.6 Produtividade da água para produção de biomassa da cultura 

A produtividade de água para a produção de biomassa foi estimada através da razão entre a 

produção de biomassa e o volume total de água aplicado e está descrita na Equação 15: 

 

 PAB =  
PB

VT
 (15) 

 

Em que: 

PAB – Produtividade de água para biomassa (kg m-3); 

PB – Produção de biomassa (kg); 

VT – Volume de água total aplicado (m3). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O tópico resultados e discussão está dividido nos seguintes subtópicos: informações 

micrometeorológicas, manejo da irrigação, índice de área foliar, potencial de água na folha, 

padrões de resposta termal da cultura, produção de biomassa e produtividade de água para 

biomassa. 

 

4.1 Informações micrometeorológicas 

Os dados de temperatura longo do ciclo do experimento (dezembro de 2016 e janeiro 

de 2017) são apresentados na Figura14a. As mínimas diárias oscilaram entre 23,43 °C e 17,43 °C, 

com uma média de 21,38 °C ao longo do ciclo. A temperatura médiaoscilou entre 31,23 °C e 

22,81 °C e a média para o período fechou em 27,31 °C. A temperatura máxima variou entre 43,55 

°C e 29,51 °C tendo como média das temperaturas máximas 38,35 °C. 

A umidade relativa do ar (UR%) para o período de condução do experimento pode ser 

visualizada na Figura14b.Observa-se que a média máxima foi de 77,31%, oscilando entre a 

máxima de 99,5% e mínima de 27,86%. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 14. Variação de temperaturas máximas, mínimas e médias (a) e da umidade relativa (UR%) máxima mínima e média (b) 
nos meses de dezembro de 2016 e de janeiro de 2017, dentro da casa de vegetação onde foi conduzido o experimento (DAS: 
dias após a semeadura). 

 

4.2 Manejo da irrigação 

Na Figura15 são apresentados os dados de tensão de água no solo, auferidos nos dias de 

aplicação das lâminas de irrigação, nas três profundidades avaliadas, durante o experimento. 

A diferenciação do manejo da irrigação se deu aos 15 DAS, entretanto, os valores 

médios de potencial mátrico do solo até os 30 DAS (Figura 17), foram de -5,79 kPa, -4,86 kPa e -

5,40 kPa, para as profundidades de 15, 25 e 35 cm, respectivamente, tendo potenciais mínimos de 

-4,74 kPa, -4,12 kPa e -4,37 kPa e máximos de -8,89 kPa, -7,27 kPa e -7,48 kPa. 

A partir dos30 DAS, houve um aumento no crescimento das plantas, o que ocasionou 

um aumento no potencial mátrico do solo, acarretando no aumento da demanda hídrica. Os 

valores médios de tensão de água no solo a partir do 30 DAS até a colheita, foram de -20,55 kPa, 

-17,50 kPa, e -18,98 kPa, para as profundidades de 15, 25 e 35 cm, respectivamente; com valores 

DAS 

DAS 
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máximos de -26,24 kPa, -21,97 kPa, e -25,67 kPa 15, 25 e 35 cm, e mínimos de -14,18 kPa, -8,59 

kPa, -9,12 kPa, para as respectivas profundidades. 

 

 

Figura 15. Valores de potencial mátrico (kPa) do solo em função dos dias após a semeadura (DAS) durante o ciclo do 
experimento. 

 

A lâmina de irrigação foi aplicada a cada três diasem manejo da irrigação via turno de 

rega fixo, em cada tratamento imposto durante o ciclo da cultura (Figura 16). O volume total de 

água aplicado ao longo do experimento é mostrado na Figura 17. Nota-se, que as maiores 

demandas por água se deram a partir dos 30 dias após a semeadura (DAS). Até os 30 DAS, a 

média da lâmina de irrigação para os tratamentos L130, L100, L70 e L40 foram de 2,3 mm, 1,8 

mm, 1,3 mm e 1,0 mm, respectivamente. Após esse período, houve um aumento drástico na 

demanda hídrica da cultura, que se manteve até o período da colheita, com lâminas médias de 

irrigação de22,7 mm, 17,5 mm, 12,3 mm, e 7,0 mm, respectivamente. 
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Figura 16. Volume água aplicado acumulado, em litros, aplicados nos tratamentos 40, 70, 100 e 130% durante o ciclo da cultura 
em dias após a semeadura (DAS). 

 

4.3 Índice de area foliar 

Sendo o índice de área foliar (IAF) um indicador relacionado à cobertura vegetal no 

dossel, este é de suma importância para estimativas de produtividade, pois a cobertura do solo 

pelo dossel de plantas está diretamente relacionada com a interceptação de radiação pela cultura, 

o que influencia diretamente na fotossíntese das plantas. 

O resumo do quadro de análise de variância para o IAF pode ser visto na Tabela 7. De 

acordo com a análise de variância, houve diferença significativa nos tratamentos ao nível de 5% 

de significância. Os valores de IAF podem ser visualizados na Figura 17. O teste de Tukey para 

os tratamentos mostrou diferença significativa para IAF ao nível de 5% de significância e é 

apresentado na Figura 17. 

O tratamento L40, em que a média do IAF ficou em 5,91 m2 m-2, foi estatisticamente 

semelhante aos tratamentos L70, e L100, que tiveram valores de IAF de 8,28 m2 m-2, 8,32 m2 m-2, 

respectivamente. Os tratamentos L70 e L100, por sua vez, também foram semelhantes 

estatisticamente, ao tratamento L130 que foi o tratamento com maior valor de IAF, 9,4 m2 m-2. 

 

 

DAS 
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Tabela 7. Resumo da análise de variância com valores de F para o índice de área foliar (IAF) para os diferentes 
tratamentos de irrigação no milheto. 

Fontes de Variação GL SQ QM F 

Tratamento 3 104,18 34,727 4,7* 
Bloco 3 10,60 3,533 0,48ns 
Resíduo 57 420,68 7,380  
Total 63 535,46   

Coeficiente de variação 28,41% 
GL: Graus de liberdade; SQ: Soma de quadrado; QM: Quadrado médio; CV: Coeficiente de variação; *: Significativo ao nível de 
5% de significância; ns: Não Significativo 

 

 

Figura 17. IAF (índice de área foliar) para os tratamentos de L40, L70, L100 e L130. Letras diferentes diferem entre si no teste de 
Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Estudos revelam uma variabilidade com relação ao IAF para a cultura do milheto. Tal 

variação se deve em muito a fatores como manejo, época de plantio, variedades avaliadas e 

metodologia de cálculo utilizada. Geraldo et al. (2000) testando quatro variedades de milheto, 

verificou que duas variedades africanas obtiveram valores máximos de IAF na ordem de 1,95 m2 

m-2, aos 60 dias após o plantio, entretanto, as cultivares BN2 e IAPAR obtiveram valores 

máximos de IAF por volta de 1,40 e 1,45 aos 54 e 58 dias após o plantio, respectivamente, 

trabalhando no período da safrinha. Já as observações realizadas por Pearson (1984) revelam, em 

seus estudos com milheto na Índia, valores maiores, estimados em 1,7 e 2,9, nas estações seca e 

úmida, respectivamente. Craufurd e Bidinger, (1988) obtiveram valores maiores de IAF, na 

ordem de 3,5. Silveira et al. (2005) obteve valores de IAF de 4,99 m2 m-2, aos 71 dias após o 

plantio, ao estudar a variedade BN2 conduzida entre dezembro de 2001 a abril de 2002. Pires et 

al. (2007) ao pesquisar as variedades ADR500, ADR300 e BN2, em experimento ocorrido entre 
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os meses de setembro e dezembro de 2004, em Rio Verde, Goiás, obtiveram valores de IAF 

próximos aos encontrados neste trabalho, com valores máximos aos 52 dias após o plantio, na 

ordem de 7,43 m2 m-2, 6,26 m2 m-2 e 3,79 m2 m-2, para as três variedades, respectivamente. 

Os dados deste trabalho ficaram próximos daqueles relatados por Singh (1995), que, ao 

estudar milho, sorgo e milheto sob diferentes níveis de disponibilidade hídrica, encontrou valores 

de IAF para plantas não estressadas da variedade PBH-12 na ordem de 11,4 m2 m-2, e para plantas 

em máximo estresse hídrico do seu trabalho, e o autor relatou valor de IAF na ordem de 6,25 m2 

m-2. 

 

4.4 Potencial de água na folha. 

Na análise de variância para o potencial de água na folha (Tabela 8), observa-se efeito 

significativo ao nível de 5% de probabilidade para os tratamentos de lâmina de irrigação. Não 

houve efeito significativo para bloco. 

 

Tabela 8. Resumo da análise de variância com valores de F para o potencial de água na folha nos diferentes tratamentos 
de irrigação no milheto. 

Causa de variação GL SQ QM F 

Tratamento 3 35.096 1,16988 325.09* 

Bloco 3 0.0117 0,00389 1.08ns 

Residuo 57 0.2051 0,00360 
 Total 63 37.264 

  CV 10,7% 

GL: Graus de liberdade; SQ: Soma de quadrado; QM: Quadrado médio; CV: Coeficiente de variação; *: Significativo ao nível de 
5% de significância; ns: Não Significativo 

 

A variação dos dados de potencial de água na folha no pré-amanhecer para as datas 

avaliadas pode ser analisada no gráfico de box-plot da Figura 18. Na avaliação de potencial de 

água da folha de 6 dias após a aplicação dos tratamentos já há um efeito significativo para o 

potencial de água na folha em que todas as parcelas diferem entre si no teste de Tukey ao nível de 

5% de significância evidenciando uma resposta da cultura ao déficit hídrico. Entretanto, não 

houve efeito significativo entre as datas avaliadas. Na primeira avaliação, para o tratamento L100, 

houve um valor médio de potencial de água na folha de -0,49 MPa, já para a segunda avaliação, 

esse valor foi menor, na ordem de -0,39 MPa, e se manteve próximo, na avaliação seguinte, com 

um valor de -0,44 MPa. O tratamento L130 (130%) diferiu estatisticamente do valor do 

tratamento L100 nas três datas avaliadas, com valores médios de -0,36 MPa na primeira avaliação, 

-0,23 MPa, na segunda avaliação e -0,30MPa na terceira avaliação. Os menores valores de 

potencial de água na folha se deram no tratamento L40 tais valores não variaram entre si nas 
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datas no teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Para a primeira data, o valor médio de 

potencial de água na folha ficou na ordem de -0,9 MPa, para a segunda data, o valor médio de 

potencial de água na folha foi de -0,93 MPa e, por fim, para a terceira data, o valor médio 

encontrado de potencial de água na folha ficou em -0,9 1MPa. 

Tais valores ficaram acima daqueles relatados por Singh (1995), que, ao estudar as 

culturas do milho, sorgo e milheto sob quatro regimes de irrigação, na estação seca, no norte da 

Índia, obtevevalores de potencial de água na folha de -1,37 MPa para o milheto sem restrições 

hídricas. Para as plantas com o máximo de stress hídrico imposto, baseado numa fração da razão 

entre uma lâmina de irrigação pré-determinada (70 mm) e a evaporação do tanque classe A 

medida na área experimental, tais autores relatam valores na ordem de -2,1 MPa para potencial de 

água na folha na cultivar de milheto indiana PBH-12. 

 

 

Figura 18. Valores de potencial de água na folha para os tratamentos de 40, 70, 100 e 130%. Letras diferentes diferem entre si no 
teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

4.5 Padrões de resposta termal da cultura 

4.5.1 Temperatura foliar 

A análise de variância para a temperatura das folhas pode ser visualizada na Tabela 9. 

Percebe-se que houve efeito significativo para os tratamentos de irrigação no experimento ao 

nível de 5% de significância. Entretanto, não houve efeito significativo para bloco. 
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Tabela 9. Resumo da análise de variância para temperatura das folhas nos diferentes tratamentos de irrigação no milheto. 

 
GL SQ QM F 

Tratamento 3 498.54 166.180 61.326* 

Bloco 3 109.06 36.352 13.415ns 

Resíduo 57 154.46 2.710 

 Total 63 762.05 

  CV   4,86% 

GL: Graus de liberdade; SQ: Soma de quadrado; QM: Quadrado médio; CV: Coeficiente de variação; *: Significativo ao nível de 
5% de significância; ns: Não Significativo 

 

A Figura 19 ilustra a diferença de temperatura dos tratamentos de irrigação por 

intermédio do uso de câmera térmica. Os dados de temperatura das folhas medidos por 

intermédio do canhão infravermelho podem ser vistos no gráfico de box-plot da Figura 20. Os 

maiores valores de temperatura das folhas foram observados no tratamento L40, em que foram 

obtidos valores máximos de 42,4 °C. a média da temperatura foliar avaliada para o tratamento 

L40 foi de 38,16 °C, e foram observados valores mínimos de 33,73 °C para as condições 

experimentais. O tratamento que obteve menores valores de temperatura da folha foi o L130. 

Para este tratamento, a média de temperatura da folha avaliada foi de 31,3 °C e os valores 

máximos e mínimos foram de 33,11 °C e 28,19 °C, respectivamente. O tratamento de reposição 

L100 não deferiu estatisticamente do L130, observando-se valores máximos médios e mínimos 

de 36,32 °C, 27,85 °C e 31,51 °C, respectivamente. 

Observando-se estes resultados, pode-se observar que houve um incremento na 

temperatura foliar das plantas sob regime de menor reposição hídrica (L40), ante àquelas sem 

restrição hídrica (L100 e L130) de aproximadamente 6,8 ºC, o que confirma que o status hídrico 

da planta influencia na temperatura do dossel.  

Ramírez et al. (2015) estudaram diferenças entre a temperatura foliar e as temperaturas 

do ar em tomateiros cereja (Lycopersicum solanum), fazendo uso de um canhão infravermelho, e 

observaram também, que plantas submetidas ao estresse hídrico mostraram um aumento de 

temperatura das folhas, se comparadas com aquelas que não tiveram déficit hídrico. A mesma 

observação foi feita por Costa, (2016), que verificou diferenças significativas na avaliação da 

temperatura foliar do cafeeiro submetido a quatro níveis de reposição hídrica vinte e quatro dias 

após a imposição dos tratamentos. Costa, (2016), em cafeeiro irrigado, observou diferenças na 

temperatura foliar de plantas irrigadas e não irrigadas, aos vinte e quatro dias após a imposição 

dos tratamentos havia diferenças na temperatura foliar entre 1 ºC a 3 ºC das plantas sob estresse 

hídrico com relação àquelas sem restrições hídricas. 

As diferenças de temperatura encontradas neste trabalho corroboram com aquelas 

citadas por Nunes (2012), que ao estudar a temperatura do dossel de plantas de feijão-caupi sob 

regime de irrigação e sem irrigação, notou diferenças na temperatura foliar da ordem de 7ºC entre 
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as plantas irrigadas e não irrigadas, aos sete dias de imposição dos tratamentos, observando 

também, que as plantas sem estresse, obtiveram temperatura foliar 4 °C abaixo da temperatura 

média do ar. 

Ramírez et al. (2015) avaliando folhas de tomateiro com câmera térmica, também 

diferenças na temperatura foliar entre plantas com e sem estresse hídrico, sendo a as plantas com 

estresse hídrico apresentando uma temperatura foliar média 6,71 ºC acima das plantas sem 

estresse hídrico.   

Trentin (2010) observou, ao estudar a temperatura foliar da cana-de-açúcar com canhão 

infravermelho, que a diferença entre as temperaturas da cultura e do ar ficaram próximas de 

3,8°C numa condição de estresse severo, entretanto, para uma condição de estresse moderado, o 

autor verificou um acréscimo de temperatura de 1,9 ºC. Então, para as condições de seu trabalho, 

ele verificou uma diferença de 1,9 °C na temperatura foliar entre plantas com estresse hídrico 

moderado e plantas com estresse hídrico severo. 
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Figura 19. Imagens obtidas com câmera térmica (modelo FLIR T640) no dossel do milheto (a) Nível de reposição hídrica de 
40% (L40), (b) Nível de reposição hídrica de 70% (L70) (c) Nível de reposição hídrica de 100% (L100) (d) Nível de reposição 
hídrica de 130% (L130). O alvo representa a temperatura medida no pixel, e está representando a temperatura foliar medida 
no ponto amostrado. 
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Figura 20. Valores temperatura foliar amostrados no dia 04 de janeiro de 2017 (37 DAS), para os níveis de reposição hídrica de 
40, 70, 100 e 130%. Letras diferentes diferem entre si no teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

4.5.2 Crop Water Stress Index (CWSI) 

O resumo da análise de variância pode ser visto na Tabela10de acordo com a análise de 

variância, houve efeito significativo para os tratamentos de irrigação, entretanto, não houve efeito 

significativo para bloco. 

 

Tabela 10. Resumo da análise de variância para CWSInos diferentes tratamentos de irrigação no milheto. 

Fonte de Variação GL SQ QM F 

Tratamento 3 20.170 0.67233 45.662* 

Bloco 3 0.3977 0.13257 9.004ns 

Residuo 57 0.8393 0.01472 
 Total 63 32.540 

  CV = 29,88% 
    GL: Graus de liberdade; SQ: Soma de quadrado; QM: Quadrado médio; CV: Coeficiente de variação; *: Significativo ao nível de 

5% de significância; ns: Não Significativo 

 

Houve efeito significativo para o CWSI calculado no teste de Tukey ao nível de 5% de 

significância, os dados podem ser visualizados no gráfico de box-plot da Figura 21.Valores 

próximos de um dão indicativo de plantas que apresentam déficit hídrico, e valores próximos de 

zero, expressam plantas sem restrição hídrica. No gráfico, pode-se verificar que os maiores 

valores de CWSI foram encontrados no tratamento L40, com valor médio próximo de 0,75. Este 
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valor é seguido pelo valor encontrado no tratamento L70, com valor aproximado de 0,50 e, por 

fim, os tratamentos L100 e L130 não diferiram estatisticamente entre si, chegando a um valor 

médio aproximado de 0,25. 

Esses dados demonstram que as linhas-base inferior e superior (LBI e LBS) propostas 

por Irmak et. al (2000) para a cultura do milho também apresentaram uma boa relação com a 

reposição hídrica da cultura do milheto. Os autores encontraram valores de CWSI para a cultura 

do milho, e fizeram análise de regressão entre os valores de CWSI e a produtividade da cultura 

em função da reposição hídrica, obtendo uma forte correlação entre esses dois fatores com R² de 

0,98 para o modelo de regressão quadrática. 

 

 

Figura 21. CWSI estimado para a cultura do milheto. Letras diferentes diferem no teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

4.5.3 CWSI x Potencial de água na folha 

O CWSI estimado, obtidos dos cálculos que envolveram os dados da temperatura do ar 

e temperatura da folha foi correlacionado com as medidas de potencial de água na folha do 

milheto, o que pode ser visto na Figura 22. Os modelos linear, quadrático e cúbico obtiveram 

ajustes muito semelhantes, portanto, no gráficoéapresentadosomenteo modelo de regressão linear 

simples, que é mais prático. O coeficiente de regressão R² de 0,64 indica queexiste 

umarazoávelcorrelação entre o CWSI e o potencial de água nas folhas do milheto. Provavelmente 

as medidas pontuais de temperatura do canhão de infravermelho nas folhas do milheto, ficaram 

sujeitas à variação da posição das folhas com relação ao ângulo de incidência do sol, o que 

aumentou a variabilidade dos dados e diminuiu o valor de R2, como pode ser observado nas 

 

 

a    b     c     c 
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Figuras 20c e 20d a variabilidade da temperatura nas folhas individuais dentro do dossel das 

plantas. 

Este valor corrobora com o resultado relatado por Bellvert et al. (2014), que estudaram 

a relação entre o CWSI obtido a partir do uso de imagens termais de um veículo aéreo não 

tripulado (VANT) e o potencial de água na folha de videira, encontrando um valor de R² de 0,71. 

Costa, (2016), avaliando a relação entre o CWSI observado a partir de leituras de 

temperatura foliar com canhão infravermelho e o potencial de água na folha, obteve forte 

correlação entre essas duas variáveis, com coeficiente de determinação R² de 0,82 para o modelo 

de regressão linear simples. Já para o modelo de regressão cúbica, obteve um R² de 0,90. Ao 

estudar o CWSI de oliveiras com o uso de imagens térmicas, Berni et al. (2009), relacionaram o 

CWSI obtido com o potencial de água na folha das oliveiras. Os autores verificaram forte 

correlação entre estas duas variáveis (R² = 0,82). Este resultado indica que o CWSI pode ser 

usado como um bom indicador para avaliar o status hídrico no dossel de culturas plantadas em 

renque. 

Usando imagens térmicas para definir o CWSI na cultura do algodoeiro, Cohen et. Al 

(2014), ao obter os valores de CWSI, correlacionou com os valores de potencial de água na folha 

do algodoeiro, obtendo uma boa correlação, com valor de R² de 0,70. 

 

 

Figura 22. Relação entre CWSI e o potencial de águana folha (MPa) para os tratamentos de L40, L70, L100 e L130 na cultura do 
milheto. 
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4.6 Produção de biomassa 

De acordo com a análise de variância (Tabela 11) houve efeito significativo ao nível de 

5% de probabilidade nos tratamentos de irrigação para produção de matéria seca total de parte 

aérea. 

Tabela 11. Resumo da análise de variância para matéria seca totalde parte aérea para os diferentes tratamentos de 
irrigação no milheto. 

GL: Graus de liberdade; SQ: Soma de quadrado; QM: Quadrado médio; CV: Coeficiente de variação; *: Significativo ao nível de 
5% de significância; ns: Não Significativo 

 

Os valores de matéria seca total representa a biomassa seca da parte aérea em gramas por 

unidades experimentais (Parcelas), a produção média de biomassa seca obtida foi de 308 e 292 g 

para os níveis de reposição hídrica de 130 e 100%, os mesmos não diferiram estatisticamente ao 

nível de 5% de probabilidade, no entanto diferiram nos níveis de 70 e 40% para as condições 

experimentais e apresentaram os maiores valores de produção de biomassa seca. Já o nível de 

reposição de 40% proporcionou o menor valor de biomassa ficando com produção média de 188 

g o que corresponde uma redução de 55,33% quando comparado com o nível de 100% e o nível 

de 70% de reposição que apresentou uma produção média de 250 g, e sua redução foi de 16,8% 

quando comparada com a de 100%.  

Vale salientar que com recursos hídricos cada vez mais escassos a demanda por 

estratégias de manejo na produção torna-se cada vez mais necessárias, na (Figura 23) pode-se 

observar a importância do uso da irrigação na maximização da produtividade, fazendo com que 

os níveis de produtividades aumentem, melhorando assim a eficiência no sistema de produção. 

 

 GL SQ QM Fc 

Tratamento 3 137273 45758 33.564* 

Bloco 3 3147 1049 0.769ns 

Resíduo 57 77707 1363  

Total 63 218127   

CV 14,2% 
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Figura 23. Valores de produtividade de biomassa seca por parcela. Letras diferentes diferem entre si no teste de Tukey ao nível 
de 5% de probabilidade. 

 

Na Figura 24 são apresentadas as estimativas de produtividade de biomassa seca em Mg 

ha-1, os maiores valores encontradas foram nos tratamentos L100 e L130, ficando com valores de 

11,52 e 11,95 Mg ha-1 de matéria seca. Os resultados obtidos apontam valores acima dos 

encontrados por Pires et al. (2007) e Spehar (1999) que encontraram produtividade de 8,12 e 5,5 

Mg ha-1 com a cultivar BN2, que é uma cultivar que apresenta características agronômicas 

semelhantes a avaliada no presente trabalho. 

A variável biomassa fresca (Figura 25), indica o peso em Mgde matéria fresca por área 

colhida. Nessa condição foi adotado a área útil da caixa de 0,261 m² e um estande de 230 mil 

plantas ha-1 para que a extrapolação dos valores pudesse ser encontrada. As maiores produções de 

biomassa fresca foram obtidas nos tratamentos L100 e L130 apresentando valores de 59,2 e 55,6 

t ha-1, e estatisticamente iguais entre sim, e diferenciando-se das demais, já a mínima produção 

encontrada foi com tratamento L40 com 35,3 ha-1 o que corresponde uma redução de 36,15% 

quando comparado com o tratamento L100. Os resultados obtidos corroboram com os 

encontrados por Pires et al. (2007) com a cultivar ADR500 que apresentou produtividade de 60 

Mg ha-1 com ciclo de produção de 60 dias.  

 

Nível de reposição hídrica 
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Figura 24. Valores de produtividade de biomassa seca aérea estimada (Mg ha-1) para os níveis de reposição hídrica 40, 70, 100 e 
130%, para um período de cultivo de 60dias.Letras diferentes diferem entre si no teste de Tukey ao nível de 5% de 
probabilidade. 

 

 

Figura 25. Valores de produtividade de biomassa fresca aérea estimada (Mg ha-1) para os níveis de reposição hídrica 40, 70, 100 e 
130%, para um período de cultivo de 60dias.Letras diferentes diferem entre si no teste de Tukey ao nível de 5% de 
probabilidade. 

 



59 

 

4.7 Produtividade da água para biomassa 

De acordo com a análise de variância, houve diferença significativa ao nível de 5% de 

probabilidade para produtividade da água para biomassa dentro dos tratamentos, o que pode ser 

visto na Tabela 12. Não houve efeito significativo para bloco. 

 

Tabela 12. Resumo da análise de variância para produtividade de biomassasecanos diferentes tratamentos de irrigação no 
milheto. 

Fonte de Variação GL SQ QM F 

Tratamento 3 181,987 60,662 59,725* 

Bloco 3 3,790 1,263 1,244ns 

Residuo 57 57,895 1,016 
 

Total 63 243,672 
  

CV 15,35% 

GL: Graus de liberdade; SQ: Soma de quadrado; QM: Quadrado médio; CV: Coeficiente de variação; *: Significativo ao nível de 
5% de significância; ns: Não Significativo 
 

A variável produtividade da água para biomassa – PAB é a relação entre a produção de 

biomassa seca da parte aérea em quilograma – kg e o volume de água utilizado pela planta em 

metros cúbicos – m³, apresentando unidade de (kg m-3) e são apresentadas na Figura 26. Os 

maiores valores de PAB foram observados nos menores de níveis de reposição hídrica, como o 

nível de 40% que apresentou uma PAB média de 9,11 kg m-3, já o nível de reposição que 

apresentou a menor PAB foi o de 130% com 4,58 kg m-3. Já o nível de reposição que representa 

100% da capacidade de campo apresentou valor de PAB de 5,65 kg m-3. Vale ressaltar que o 

comportamento apresentado pela PAB foi inversamente proporcional ao nível de reposição 

hídrica aplicado, onde a máxima redução em relação aos tratamentos impostos foi de 60%. 

Todos os níveis de reposição hídrica apresentaram diferença significativa ao nível de 5% de 

probabilidade 

A literatura cita valores menores de produtividade de água para a cultura do milheto. Os 

resultados citados por Zegada-Lizarazuet al. (2005), ao estudarem a cultura do milheto sob 

diferentes regimes hídricos, mostram quea produtividade de água na cultura para plantas sem 

restrições hídricas e em déficit hídrico foram de 3,91 kg m-³ e 4,19 kg m-³, respectivamente, esta 

diferença pode ser explicada pelo fato do sistema de irrigação utilizado na condição experimental  

desta dissertação ser o gotejamento, o que evitaria perdas de água por retenção foliar e por 

evaporação no momento de aplicação da água. Já os resultados citados por Payne et al. (1992), ao 

testar a relação entre a eficiência no uso da água e diferentes níveis de fósforo na cultura do 

milheto, obteve valores máximos de eficiência no uso da água com base na transpiração em 

milheto próximos de 9,0 kg m-3. 
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No Brasil, são poucos os relatos de estudos com eficiência no uso da água para milheto. 

Tabosa et al. (1999), cita valores para eficiência no uso da água em kg m-3 na faixa de 3,1 a 3,54.  

 

 

Figura 26. Valores de produtividade de água para matéria seca da parte aérea total (kg m-3) para os níveis de reposição hídrica 40, 
70, 100 e 130%.Letras diferentes diferem entre si no teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

 Os resultados analisados neste trabalho, demonstram que as reduções nos níveis de 

reposição hídrica podem ser utilizadas para melhorar a PAB, no entanto vale salientar que o 

rendimento de biomassa da parte área na cultura do milheto apresentou reduções significativas na 

produtividade de até 35,53% da produtividade quando o nível de reposição chegou a 40%. Nas 

reposições de 70% as reduções na produtividade chegaram a 14,44%. A PAB no milheto 

apresentou uma resposta exponencial positiva em relação àimposição dos tratamentos, a redução 

do nível de reposição de 100 para 40% incrementou um ganho na PAB de 51.9%. Segundo Araya 

et al. (2011) a produtividade da água pode ser usada para determinar níveis de satisfatório de 

redução no volume de água aplicado quando o intuito é manejo da irrigação com níveis 

deficitários visando garantir rendimento regular na área total. Já Ali e Talukder (2008) menciona 

que esse manejo poderá ser adotado quando o irrigante apresenta baixo volume de água 

armazenado, o que implica em necessidades plenas de aplicação de níveis abaixo da capacidade de 

campo. 

 É interessante observar que para a cultura da cana-de-açúcar, Barbosa (2015), verificou 

que a produtividade da água independe do nível de reposição hídrica no solo e que a PAB média 
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entre oito variedades avaliadas no seu trabalho foi de 5,29 kg m-3.Entretanto, os resultados 

obtidos neste trabalho demonstraram que para a cultura do milheto, a produtividade da água é 

dependente do nível de reposição hídrica no solo, e a PAB média para a cultura demonstrou ser 

superior, com valor médio de 6,56 kg m-3.  

 Todavia vale advertir que para uma tomada de decisão como essa, outros fatores devem 

ser levados em consideração, como uma análise econômica da atividade, onde diversas variáveis 

como por exemplo valor da água, valor do custo de produção, podem tornar limitante e 

merecendo assim cuidados redobrados para garantia de bons resultados, ou seja, deve-se priorizar 

a máxima eficiência para cada condição de manejo na irrigação (LIMA JUNIOR et al., 2011). 
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5. CONCLUSÕES 

 Considerando as condições experimentais em que o presente estudo foi executado, bem 

como, com base nos resultados obtidos, foi possível concluir que: 

1) A cultura do milheto responde bem em produtividade de biomassa à irrigação, 

havendo maiores produtividades para os tratamentos de maior disponibilidade 

hídrica. A produtividade de biomassa seca aérea variou de 7,2 a 12 toneladas por 

ha, para um período de cultivo total de 60 dias, e níveis de reposição hídrica 

entre 40 e 130 % 

2) Confirmou-se a hipótese inicial da dissertação de que a produtividade da água na 

cultura do milheto aumenta à medida que a disponibilidade hídrica no solo é 

reduzida. A faixa de produtividade da água variou de 4,5 a 9,0 Kg de biomassa 

seca aérea por m3 de água evapotranspirada no sistema de irrigação por 

gotejamento.  

3) O CWSI teve uma boa correlação (R2 = 0,64) com o potencial de água na folha, 

evidenciando ser um indicador adequado de estresse hídrico para as plantas de 

milheto no campo. 

4) A cultura do milheto apresentou boa resposta termal do dossel aos níveis de 

estresse hídrico implementados no experimento. A diferença máxima observada 

de temperatura entre os tratamentos de reposição hídrica mais contrastantes foi 

de aproximadamente 6°C.   
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