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RESUMO 
 

Medição da temperatura do dossel da cana-de-açúcar por sensores de 
infravermelho fixados no pivô central 

 
A cana-de-açúcar é considerada uma das grandes alternativas para o setor de 

biocombustíveis no Brasil. Para aumentar a produtividade e garantir a longevidade 
dos canaviais o manejo da água é essencial. Uma das principais técnicas utilizadas 
para o monitoramento do estresse hídrico das culturas agrícolas, é a médição da 
temperatura foliar, que tem relação direta com a transpiração, que produz resfriamento 
da folha em relação ao ar adjacente, quando a planta está bem suprida por água no 
solo. O objetivo deste trabalho foi determinar a temperatura do dossel e do solo em 
um cultivo de cana de açúcar, utilizando sensores de infravermelho com diferentes 
ângulos de visão fixados no pivô central e avaliar a distribuição espacial da 
temperatura obtida enquanto o pivô se desloca na área cultivada com cana de açúcar. 
O trabalho foi desenvolvido com cana-de-açúcar da cultivar RB867515 em uma área 
de 1,0 ha irrigada por pivô central. Para medir a temperatura do dossel foram utilizados 
sensores da temperatura por infravermelho com ângulos de visada de 35° e 15° e 
para a aquisição de dados destes sensores foi montado um sistema de medição em 
plataforma Arduino (Open Source). Foi montada uma estação fixa de monitoramento 
da temperatura localizada no interior do canavial para calibração dos sensores em 
campo. Os dados de temperatura apresentaram valores maiores que os obtidos por 
termpomar nos 4 primeiros meses de cultivo da cana de açúcar, apresentando 
gradativa redução até próximo à temperatura do ar quando a cana alcançou IAF médio 
de 2,67. A temperatura do dossel quando a cana de açúcar tinha IAF médio maior que 
2,67 foi menor que a temperatura do ar ao meio dia. Os sensores de infravermelho 
com ângulo de visão de 15° apresentam valores maiores de temperatura. Em função 
do deslocamento do pivô, é necessário a modelagem da temperatura utilizando 
superfície de referência para minimizar a variação temporal e padronizar a 
temperatura obtida ao longo do deslocamento do pivô para uma medida instantânea  

 
Palavras-chave: Temperatura foliar, Irrigação, Estresse hídrico, Transpiração 
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ABSTRACT 
 

Measurement of leaf temperature of sugar cane by infrared sensors attached to 
the center pivot 

 
Sugarcane is considered one of the great alternatives for the biofuels sector in 

Brazil. To increase productivity and guarantee the longevity of the cane fields, water 
management is essential. One of the main techniques used to monitor the water stress 
of agricultural crops is the measurement of leaf temperature, which is directly related 
to transpiration, which produces leaf cooling in relation to the surrounding air, when 
the plant is well supplied with water in the ground. The objective of this work was to 
determine the canopy and soil temperature in a sugarcane cultivation, using infrared 
sensors with different viewing angles fixed on the central pivot and to evaluate the 
spatial distribution of the temperature obtained while the pivot moves in the cultivated 
area with sugar cane. The work was carried out with sugar cane of the cultivar 
RB867515 in an area of 1.0 ha irrigated by a central pivot. In order to measure the 
temperature of the canopy, infrared temperature sensors with viewing angles of 35 ° 
and 15 ° were used and for the acquisition of data from these sensors, an Arduino 
platform measurement system (Open Source) was set up. A fixed temperature 
monitoring station located inside the cane field was set up to calibrate the sensors in 
the field. The temperature data showed higher values than those obtained by 
thermopomar in the first 4 months of sugarcane cultivation, showing a gradual 
reduction until close to the air temperature when the cane reached an average LAI of 
2.67. Canopy temperature when sugarcane had an average LAI greater than 2.67 was 
lower than midday air temperature. Infrared sensors with a 15° angle of view have 
higher temperature values. Due to the pivot displacement, it is necessary to model the 
temperature using a reference surface to minimize the temporal variation and 
standardize the temperature obtained along the pivot displacement for an 
instantaneous measurement. 

 
Keywords: Leaf temperature, Water stress, Irrigation, Transpiration 
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1. INTRODUÇÃO 

A agroindústria sucroalcooleira nacional é considerado uma grande alternativa 

para o setor de biocombustíveis devido ao grande seu grande potencial na produção 

de etanol e seus respectivos subprodutos. O setor é diferentemente do que ocorre nos 

demais países, opera numa conjuntura positiva e sustentável (Marin et al., 2016). 

A área total de cana-de-açúcar colhida nessa safra foi de 8.442 mil hectares, 

representando uma redução de 1,7% em relação à última temporada. O estado de 

São Paulo, maior produtor nacional, teve diminuição de área em produção na ordem 

de 2,8% em comparação a 2018/19. Sendo que grande parte desses 123,9 mil 

hectares reduzidos foram em área de fornecedores (Censo Varietal Ridesa, 2019). 

No Brasil, o cultivo da cana de açucar desempenha grande importância 

socioeconômica, uma vez que é uma grande fonte de empregos e renda para o país, 

gerando produtos tanto para o consumo interno como para exportação. Seu cultivo é 

destinado principalmente para a produção de açucar e para a produção de etanol o 

que faz da cultura uma grande alternativa para o setor de biocombustíveis.  

O Brasil produziu na safra 20/21 cerca de 665,1 milhões de toneladas de cana 

de açucar, em uma área total colhida de 9,7 milhões de hectares. Esses dados 

representam um acrescimo de aproximadamente 3,5% da produção, o que faz do 

Brasil um país de destaque no cenário mundial como produtor de cana de açucar. A 

crescente demanda mundial por etanol proveniente de fontes renováveis bem como a 

enorme quantidade de áreas com condições edafoclimáticas favoráveis para 

expansão da cultura no país, colocam o Brasil em uma condição promissora tanto 

como exportador dos seus produtos quanto em desenvolvimento de tecnologia e de 

manejo da cultura (CONAB, 2021). 

Contudo, ainda que o Brasil possua uma grande extensão territorial e grande 

quantidade de áreas favoráveis para a expansão de cana de açucar, um dos fatores 

limitantes para que isto ocorra é a disponibilidade hídrica. A demanda por água doce 

tem aumentado em todo o mundo devido ao crescimento econômico e populacional 

(Organização das Nações Unidas (FAO), 2016) o que vem causando cada vez mais 

conflitos entre os diversos usuários destes recursos (Elmaloglou et al., 2014). Nas 

últimas décadas têm sido realizadas intensas discussões em torno das mudanças 

climáticas e das incertezas associadas a disponibilidade de recursos hídricos em 

diversos lugares do globo terrestre. Este cenário é desafiador ao planejamento e uso 
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racional dos recursos hídricos por diversos setores produtivos, incluindo a agricultura 

irrigada. Como forma de atender à crescente demanda por etanol e açúcar, o Brasil 

pode aumentar a sua produção e promover maior segurança produtiva por meio do 

cultivo irrigado, podendo suprir de forma plena a demanda hídrica da cultura em áreas 

consideradas críticas, ou mesmo complementar o requerimento de água em locais há 

má distribuição de chuvas.  

Segundo Manzatto et al. (2009), grande parte da área de cutivo futuro de cana 

de açucar ocorrerá em áreas de pastagens degradadas, principalmente na região 

centro-oeste, onde é necessária a utilização da irrigação. No nordeste brasileiro, 

principalmente nas condições climáticas de áreas onde se encontram os tabuleiros 

costeiros, os cultivos de cana de açucar requerem o uso de irrigação complementar 

como forma de evitar ou reduzir a necessidade de renovação precoce do canavial 

(Farias et al., 2008). No estado de Alagoas, as áreas de expansão para cultivos de 

cana de açucar são limitadas o que aumenta a necessidade de utilização de 

tecnologias, como a irrigação, para o aumento da produtividade (Ferreira Junior et al., 

2014). Outras regiões produtoras no país também tendem para implantação de 

sistemas de irrigação à médio e longo prazo (Marin et al., 2016). 

Apesar dos benefícios da irrigação, observa-se que muitas vezes o seu 

manejo é inadequado. Via de regra a irrigação em excesso desperdiça recursos 

naturais podendo causar danos ao ambiente pela lixiviação de nutrientes do solo que 

promovem contaminação dos mananciais hídricos. Por outro lado, a sub-irrigação 

pode causar déficit de água no solo e redução da produtividade da cultura. Estratégias 

como a irrigação de salvamento e a imposição de deficiência hídrica no período de 

maturação com irrigação plena se mostram necessárias na produção de cana de 

açucar. O manejo da irrigação nessas condições deve ser bastante acurado para 

evitar grandes perdas de produtividade e para tanto é importante o uso de modernas 

metodologias de monitoramento e controle. 

Um dos principais problemas relacionado ao manejo da cultura é a 

variabilidade espacial das características ambientais. Em muitas áreas é conhecida a 

variabilidade das propriedades edafoclimáticas para que a mesma área seja tratada 

inteira como uniforme. Como resultado os insumos são incorretamente aplicados em 

áreas consideradas homogêneas, causando o uso ineficiente dos recursos.  A 

automação é umas das ferramentas possíveis para otimizar o uso da água na 

irrigação. Muitos sistemas automáticos estão funcionando em campos de irrigação 
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brasileiros. Todavia, o que se vê na prática é o uso de controladores importados, e 

geralmente dedicados, que controlam apenas os mecanismos de aplicação da água, 

não considerando regras de manejo para a tomada de decisão (Queiroz, 2007). 

Em pivô central tem-se determinado à temperatura do dossel com uso de 

sensores de temperatura por infravermelho, montados na linha de pivô central para 

monitoramento de stress nas plantas (Michels et al., 1999; O’Shaughnessy et al. 2010; 

O’Shaughnessy et al. 2011; Bitella et al. 2014; Sui & Baggard 2018; Peter & Evett 

2004). Um sistema de aquisição de dados com tempo de leitura ajustado ao sistema 

de posicionamento do pivô provê informações que podem gerar mapas de 

temperatura do dossel da cultura.  Esses mapas podem ser utilizados para vários 

propósitos, como por exemplo, observar danos em stands nas lavouras causados por 

deficiência hídrica, ataque de pragas e doenças, falha na semeadura, manchas de 

solo, etc. (Toler et al., 1981; Jackson, 1986; Pozdnyakova et al., 2002; Nixon et al., 

1975). Os termômetros infravermelhos portáteis são capazes de medir a temperatura 

do dossel em pequena escala com alta resolução espacial (Evans et al., 2000; Sadler 

et al., 2002; Bockhold et al., 2003; Sepulcre-Cantó et al., 2006). 

Os sensores por infravermelho econômicos com saídas analógicas e digitais 

estão prontamente disponíveis no mercado e têm sido usados na indústria 

automobilística e médica, mas existem poucos estudos sobre esses sensores em 

ambientes agrícolas (Mahan & Yeater, 2008; Mahan et al. 2010). 

O objetivo deste trabalho foi determinar a temperatura do dossel e do solo em 

um cultivo de cana de açúcar, utilizando sensores de infravermelho fixados no pivô 

central. Os objetivos específicos foram: 

Calibrar os sensores de infravermelho em campo em relação a medições 

diretas por termopares; 

Comparar sensores com diferentes ângulos de visada; 

Avaliar a distribuição espacial da temperatura obtida enquanto o pivô se 

desloca na área cultivada com cana de açúcar. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. A cana-de-açúcar 

A cana-de-açúcar (Saccharum officinarum) é uma planta tropical de porte alto 

e com metabolismo C4 que pertence à família Poaceae e se caracteriza por elevada 

taxa fotossintética, apresentando, por isso, alta produtividade biológica (Irvine, 1980). 

É uma cultura de alto valor econômico para o Brasil e para o mundo devido à sua 

utilização na produção de açúcar, etanol e energia elétrica. Um dos fatores que mais 

afetam a sua produtividade agroindustrial é o déficit hídrico causado pela 

irregularidade de chuvas em algumas regiões brasileiras, dentre as quais se destaca 

a região Nordeste (Silva et al., 2012). 

Os elementos meteorológicos influenciam o desenvolvimento da cultura ao 

longo de todo o ciclo vegetativo. A temperatura do ar, a radiação solar e a precipitação 

pluviométrica são os principais fatores que mais interferem no desenvolvimento da 

cultura e na sua exploração econômica (Alfonsi et al., 1987). De acordo com Inman-

Bamber (2004), em plantas bem supridas com água a evapotranspiração pode 

aumentar em condições de elevadas temperaturas, mas, quando sob estresse hídrico, 

a temperatura alta causa redução na área foliar e no crescimento dos perfilhos, além 

de estimular a senescência de folhas.  O seu ciclo fenológico da completa-se em 

aproximadamente de 11 a 22 meses e necessita de um período quente e úmido para 

brotar, emergir, perfilhar e outro relativamente seco e/ou frio para a maturação 

(Brunini, 2010). 

Segundo Sinclair et al. (2004), o crescimento e desenvolvimento da cultura da 

cana-de-açúcar são relacionados com a temperatura do ar em cada estágio de 

desenvolvimento. Esse comportamento também foi observado no trabalho de Bonnett 

(1998), ao relatar que em baixas temperaturas do ar, inferiores a 8ºC, o 

desenvolvimento das folhas de algumas cultivares foi prejudicado. Sinclair et al. 

(2004), ao estudarem o efeito das temperaturas mínimas ideais para o 

desenvolvimento das folhas, encontraram limites diferentes de temperatura para cada 

cultivar avaliada, tendo observado que a temperatura base para desenvolvimento 

foliar estaria em torno de 10ºC, variando conforme a cultivar. Inman-Bamber (2004) 

cita que as temperaturas elevadas em períodos de estresse hídrico causam a 

diminuição da área foliar, pois aceleram o processo de senescência das folhas verdes. 
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O crescimento é desprezível sob temperatura acima de 38ºC (Inman-Bamber, 1994; 

Barbieri; Villa Nova, 1977; Doorembos; Kassam, 1994). 

De acordo com Gascho e Shih (1983), pode-se considerar quatro fases 

fenológicas para a cultura da cana de açucar, estre elas a brotação e emergência, o 

perfilhamento e estabelecimento da cultura, o crescimento dos colmos e a maturação 

dos colmos. De acordo com os autores, na brotação e emergência a cultura é mais 

exigente em temperatura e umidade para iniciar as atividades meristemáticas, 

resultando no desenvolvimento das raízes do tolete e a emergência de um pequeno 

broto na superfície do solo, que ocorre geralmente após 20 a 30 dias do plantio. No 

perfilhamento e estabelecimento da cultura, as gemas localizadas na base do colmo 

primário se intumescem, observando novos brotos, aproximadamente de 20 a 30 dias 

após a emergência do colmo primário. Em função da concorrência pelos fatores 

limitantes do meio, sobretudo luminosidade, cessa-se esta fase e os colmos mais 

jovens chegam inclusive a morrer.  

Durante a fase de crescimento dos colmos os perfilhos sobreviventes 

prosseguem seu crescimento e desenvolvimento, ganhando altura e iniciando o 

acúmulo de açúcares da base em direção ao ápice da planta. Nesta fase, o sistema 

radicular encontra-se bem desenvolvido, tanto nas laterais quanto em profundidade. 

O canavial pode atingir altura acima de três metros, com a população final de colmos, 

variando em função das condições de clima e solo. A fase final, maturação dos 

colmos, inicia-se junto com o crescimento intenso dos colmos sobreviventes do 

perfilhamento das touceiras. À medida que vão amadurecendo, os colmos continuam 

o seu crescimento e desenvolvimento, acumulando cada vez mais sacarose em seus 

internódios. Ao atingir o seu tamanho final, constituem-se colmos industrializáveis, 

passando a acumular mais intensamente a sacarose produzida pela fotossíntese. 

 

2.2. Irrigação da cana-de-açúcar 

A irrigação da cana de açucar é uma prática que tem elevado a produtividade 

da cultura e também o seu custo de produção; por isso, a quantidade de estudos 

relacionados ao consumo de água pela cultura e ao uso de recursos hídricos para a 

irrigação vem-se tornando cada vez mais frequentes (Teodoro et al., 2013). Muitas 

pesquisas têm concluído que o déficit de irrigação pode aumentar a receita liquida das 

fazendas (Frizzone et al, 2001, Ali et al, 2007); porém, de acordo com Coelho (2007), 
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a irrigação da cana-de-açúcar em pequenas e médias áreas, com nível tecnológico 

intermediário é economicamente menos atrativa, uma vez que os custos de 

implantação do sistema são muito altos frente aos pequenos aumentos de 

produtividade obtidos. Contudo, o autor ressalta que, em grandes áreas, sobretudo 

em usinas que utilizam mais tecnologia as vantagens de tais sistemas são mais 

evidentes. 

De acordo com Frizzone (2007), para auxiliar a formulação de calendários e 

o manejo da irrigação na cultura da cana de açucar, as pesquisas têm sido realizadas 

sob quatro enfoques: irrigação total, irrigação suplementar, irrigação com déficit e 

irrigação de “salvação”. Via de regra, a irrigação em excesso desperdiça recursos 

naturais podendo causar danos ao ambiente pela lixiviação de nutrientes do solo que 

promovem contaminação dos mananciais hídricos.  

Por outro lado, a sub-irrigação pode causar déficit de água no solo e redução 

da produtividade da cultura. Estratégias como a irrigação de salvamento que consiste 

na aplicação de uma lâmina mínima para garantir boa brotação da socaria e a 

imposição de deficiência hídrica no período de maturação com irrigação plena se 

mostram necessárias na produção de cana de açucar. Porém, para a realização 

dessas práticas é necessário um nível mínimo de uso de tecnologias de 

monitoramento da água no solo, na planta e na atmosfera, além de sistemas eficientes 

controle de aplicação de água no solo aliado a um bom conhecimento teórico e técnico 

para sua utilização adequada. 

Os estresses abióticos, como a deficiência hídrica, limitam a produtividade 

vegetal, haja vista serem considerados problemas eminentes para a agricultura, e 

reduzem significativamente os rendimentos das lavouras, além de restringir as 

latitudes e os solos nos quais espécies comercialmente importantes podem ser 

cultivadas (Mittler, 2006). De acordo com Ramesh & Mahadevaswamy (2000), a 

disponibilidade hídrica do solo é um dos fatores ambientais que mais influenciam a 

produção da cana-de-açúcar pois determina o estabelecimento da cultura durante o 

estádio vegetativo. Segundo Soares et al. (2004), os danos causados pela deficiência 

hídrica na cultura dependem da intensidade e da duração do período de déficit, da 

fase de desenvolvimento da cultura em que ocorre e da variedade cultivada. 

 Comprovadamente, durante o desenvolvimento da cultura a deficiência 

hídrica promove a restrição dos processos fisiológicos, principalmente durante o 

estádio inicial da cultura, prejudicando processos de divisão e alongamento celular, 
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os quais determinam a redução do acúmulo de massa seca, da taxa de crescimento 

da cultura e do índice de área foliar (Inman-Bamber & Smith, 2005; Trentin et al., 2011; 

Silva et al., 2011).  

Em face a esses aspectos de crescimento e produção da cultura, estudos de 

análise de crescimento têm sido conduzidos, com o objetivo de melhorar o 

entendimento da influência dos elementos meteorológicos e do estresse hídrico no 

rendimento final da cana, podendo auxiliar a seleção de cultivares mais adaptadas a 

ambientes de produção específicos, bem como viabilizar o uso de práticas de manejo 

de irrigação mais adequadas a cada caso (Oliveira et al., 2010; Zhao et al., 2010; 

Oliveira et al., 2011). 

 

2.3. Irrigação de precisão 

De acordo com Nascimento et al. (2014), a agricultura tradicional tem adotado 

estratégias de manejo com base nas médias observadas dentro da área de cultivo, 

considerando-as, assim, como homogêneas. Ao desconsiderar a variabilidade 

espacial que ocorre naturalmente nas áreas agrícolas, submetendo essas a situações 

de super ou subestimação de suas reais necessidades, pode-se incorrer no erro da 

aplicação inadequada de insumos, o que resulta em perdas econômicas e degradação 

ambiental. Segundo Coelho Filho et al. (2001), a utilização da descrição espacial das 

variáveis mais importantes no manejo da irrigação auxilia o manejo mais racional de 

água na área, e o controle local pode ser realizado após a subdivisão da área, em 

zonas mais homogêneas. A evapotranspiração é um importante componente para o 

manejo da irrigação, e que apresenta variabilidade espacial e temporal em áreas de 

cultivos extensos.  

O desenvolvimento de metodologias para estimativa da evapotranspiração em 

grandes áreas irrigadas tem auxiliado o manejo racional da irrigação. Contudo, o 

manejo em grandes áreas é um desafio, dada a dificuldade na aquisição de dados 

que representem adequadamente a heterogeneidade dos atributos ambientais. Nesse 

contexto, o uso de imagens de satélite representa grande avanço e possibilita diversas 

aplicações na agricultura.  

O monitoramento da temperatura foliar é uma ferramenta importante para 

monitorar o estresse hídrico das culturas (WANG et al, 2010). Ao se medir as 

temperaturas do ar acima do dossel e a da parte aérea de uma cultura, pode-se 
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determinar um diferencial de temperatura, que se correlaciona com a consumo hídrico 

das culturas. Em pivô central tem-se determinado à temperatura do dossel com uso 

de sensores de temperatura por infravermelho, montados na linha de pivô central para 

monitoramento de stress nas plantas (MICHELS et al., 1999). Um sistema de 

aquisição de dados com tempo de leitura ajustado ao sistema de posicionamento do 

pivô provê informações que podem gerar mapas de temperatura do dossel da cultura. 

Esses mapas podem ser utilizados para vários propósitos, como por exemplo, 

observar danos em stands nas lavouras causados por deficiência hídrica, ataque de 

pragas e doenças, falha na semeadura, manchas de solo, etc. (Toler et al., 1981; 

Jackson, 1986; Pozdnyakova et al., 2002; Nixon et al., 1975). O uso de imagens de 

infravermelho tem como principal vantagem à rápida e fácil aquisição de dados das 

lavouras, e a obtenção de dados em tempo real, desafio hoje enfrentado pelos 

equipamentos comerciais disponíveis. A técnica se baseia na medição da temperatura 

da folha que é um importante indicador de stress hídrico podendo ser de grande 

utilidade para um gerenciamento eficiente da irrigação.  

 

2.4. Temperatura foliar 

A transpiração vegetal é um componente do balanço de energia que 

determina a temperatura foliar de acordo com fatores anatômicos das folhas 

(dimensões, pigmentação e massa), fatores do ambiente (radiação solar, velocidade 

do ar, temperatura e umidade relativa do ar) e fatores biológicos que determinam o 

número e a distribuição dos estômatos (Monteith & Unsworth, 1990; Leuzinger et al., 

2010). A temperatura foliar pode ser tomada como um indicador do status hídrico da 

cultura, pelo fato de que a medida que a água se torna um fator limitante as plantas 

fecham seus estômatos, reduzindo a transpiração, culminando na redução do 

resfriamento e consequentemente no aumento da temperatura do dossel vegetativo 

pela absorção da radiação incidente (Jackson, 1982).  

Nas últimas décadas, novas abordagens para a detecção da condição hídrica 

da planta foram propostas, entre eles o uso da termometria infravermelha 

(Lebourgeois et al., 2010). A termometria por infravermelho é um método indireto de 

medição da temperatura da parte superior do dossel vegetativo sem contato físico e 

utilizado para a determinação do estresse hídrico da cultura e a estimativa da sua 

evapotranspiração (Trentin, 2010; Carvalho, 2017).  



22 

A principal hipótese que envolve esta metodologia de determinação do 

estresse é que a transpiração foliar dissipa o calor acumulado na folha e neste 

processo a temperatura da folha diminui em relação à temperatura do ar, o que indica 

que a planta está em condições adequadas de suprimento de água no solo.  

A condição contrária ocorre quando o conteúdo de água no solo está reduzido, 

ou seja, quando a transpiração é interrompida por causa da restrição de água no solo, 

a temperatura foliar tende a aumentar devido ao acúmulo de calor na folha, podendo 

apresentar valores maiores que a temperatura do ar adjacente (JACKSON, 1982), 

permitindo estimar o rendimento das culturas (Pinter et al., 1983; Irmak et al., 2000; 

Ajayi & Olufayo, 2004) e estimar fluxos de calor latente e sensível que são importantes 

parâmetros para modelos de estimativa da evapotranspiração (Kustas e Norman, 

1996; Kalma & Jupp, 1990; Kalma, 2008). 

Devido à sua praticidade e rapidez na determinação da temperatura, os 

termômetros de infravermelho têm sido amplamente utilizados na pesquisa agrícola 

para medir remotamente a temperatura das superfícies e determinar ou desenvolver 

índices de estresse hídrico (Jackson et al., 1981; Colaizzi et al., 2010), monitorar a 

temperatura do dossel das culturas e determinar o momento de irrigar com base nas 

respostas das plantas (Jones, 2018; Peters e Evett, 2007). 

Historicamente, essas aplicações empregavam o uso de termômetros por 

infravermelho industriais estacionários conectados a registradores de dados. Esses 

sensores podem ser caros, complicados e impraticáveis para aplicações comerciais 

na agricultura (O’Shaughnessy et al. 2011). Por sua vez, os termômetros por 

infravermelho sem fio são uma alternativa mais prática em aplicações agrícolas, 

contudo sua disponibilidade é limitada. Os sensores por infravermelho econômicos 

com saídas analógicas e digitais estão prontamente disponíveis no mercado e têm 

sido usados na indústria automobilística e médica, mas existem poucos estudos sobre 

esses sensores em ambientes agrícolas (Mahan & Yeater, 2008; Mahan et al. 2005). 

Medições de temperatura foliar com termopares também foram descritas por 

Yang et al. (1989) para a cultura do pepino e por Katsoulas et al. (2001) para a roseira. 

Nos primeiros estudos realizados com o objetivo de avaliar a aplicabilidade da 

temperatura foliar, como indicador do grau de estresse hídrico a que as plantas 

estavam submetidas, foi utilizada apenas a diferença entre a temperatura da cultura 

(tc) e a do ar do ambiente de cultivo (tar). Normalmente, essas medições eram 

conduzidas entre 12 e 13 horas quando a radiação solar incidente alcançava o seu 
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valor máximo. Nestes casos, assumia-se que as plantas estavam transpirando em 

condições plenas, ou seja, sem estresse, mas também as variáveis meteorológicas 

afetavam a diferença de temperatura “tc-tar”. 

A cana-de açúcar é uma cultura que tem grande resistência ao estresse 

hídrico e suporta temperaturas elevadas, porém quando o ambiente apresenta 

restrições fisiológicas para as plantas e fornece as condições necessárias para o 

estresse hídrico, o fechamento estomático acontece de forma automática, reduzindo 

a perda de água e também a taxa fotossintética (Larcher, 2000; Taiz; Zeiger, 2004; 

Inman-Bamber, 2005).   
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Descrição da área experimental 

A área experimental (Figura 1) está localizada no município de Piracicaba, SP, 

na Fazenda Areão (latitude 22º42’03” S, longitude 47º38’37” W e altitude de 540 m), 

pertencente ao Departamento de Engenharia de Biossistemas, da Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP).  O clima local é do tipo Aw segundo a 

classificação de Köppen (Dias et al., 2017), caracterizando-se como tropical com 

estação seca, com chuvas no verão e estiagem no inverno totalizando 

umaprecipitação anual de 1.328 mm (Angelocci et al., 2002). A temperatura média 

nos meses mais frios é de 17 °C e nos meses mais quentes é 24,8 °C. O solo da área 

experimental é classificado como Nitossolo Vermelho (EMBRAPA, 2006). 

 

 

Figura 1.  Área experimental na Fazenda Areão – Piracicaba-SP. 

 

O trabalho foi desenvolvido com cana-de-açúcar da cultivar RB867515 em 

razão de sua grande relevância para o setor sucroenergético brasileiro. Atualmente 

essa cultivar é a mais plantada no Brasil, ocupando aproximadamente 25% do total 

da área cultivada com cana-de-açúcar (Censo Varietal Ridesa, 2019).  

O preparo da área experimental para o plantio da cana-de-açúcar foi iniciado 

com a remoção de plantas de pinhão manso que estavam sendo cultivadas em uma 

área de 1,0 ha com irrigação por pivô central (Figura 2). As plantas de pinhão manso 
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cultivadas no campo foram retiradas por uma retroescavadeira (Figura 2A e 2B) e as 

plantas cultivadas nos seis lisímetros de pesagem presentes na área, foram 

removidas com a utilização ferramentas manuais, para evitar danos às células de 

carga ou até mesmo à estrutura dos lisímetros (Figura 2C). 

 

 

Figura 2. Remoção de Pinhão manso da área experimental utilizando 
retroescavadeira (A), plantas de pinhão manso removidas (B), retirada de pinhão 
manso cultivado nos lisímetros de pesagem (C) e área experimental limpa (D). 

 

3.2. Análise físico-hídrica e quimica do solo 

Após a remoção de todas as plantas de pinhão manso e limpeza de todos os 

restos culturais presentes no solo da área experimental (Figura 2D), amostras 

deformadas e indeformadas foram coletadas nas profundidades de 0-20 cm, 20-40 cm 

e 40-60 cm para a realização de análises quimicas e físicas.  

No Laboratório de Irrigação do Departamento de Engenharia de Biossitemas 

ESALQ/USP, foi determinada a densidade de partículas, a densidade do solo e por 

fim realizada a análise granulométrica segundo a metodologia de Bouyoucos (Tabela 

1).  
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Tabela 1. Composição mineralógica e classe textural, densidade do solo e densidade 
de partículas do solo de cada camada de solo amostrada da área do experimento. 

Camada 
(cm) 

Ds Dp Argila Silte Areia Classe 
Textural g cm-³ ------------------g kg-1----------------- 

0-20 1,47 2,65 530 222 247 Argilosa 
20-40 1,50 2,65 650 174 176 Muito Argilosa 
40-60 1,45 2,65 655 179 166 Muito Argilosa 

  

Para obter as curvas de retenção de água no solo, foram retiradas 3 amostras 

indeformadas em cada camada de solo de interesse, utilizando-se do Coletor de 

Uhland. As curvas de retenção foram determinadas utilizando-se mesa de tensão e 

uma câmera de pressão de Richards. Os pontos de tensão escolhidos foram de 0,1; 

1,0; 2,0; 4,0; 10; 30; 50; 100; 500; 1500 kPa. O ajuste das curvas foi realizado pelo 

modelo de van Genutchen (1980) (Equação 1). 

 

θ=θr+
θs-θr

[1+(α|Ψm|)n]m
 (1) 

 

Em que: 
θ - umidade volumétrica em função do potencial mátrico, cm3 cm-3; 

θr - umidade volumétrica residual do solo, cm3 cm-3; 

θs - umidade volumétrica do solo saturado, cm3 cm-3; 

α – parâmetro empírico, kPa-¹; 

m, e n - parâmetros empíricos da equação, adimensionais; 

Ψm - potencial mátrico, kPa 

 
Os parâmetros empíricos da equação de van Genutchen (Tabela 2) foram 

obtidos com utilização da ferramenta Solver, do software Excel, a partir da 

minimização da soma dos quadrados dos desvios na estimativa da umidade do solo. 
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Tabela 2. Valores de umidade de saturação (θs) e residual (θr), parâmetros empíricos (α, n e 
m) do modelo de van Genuchten, densidade do solo e capacidade de água disponível (CAD) 
em cada camada de solo amostrada. 

Profundidade θs θr α m n Ds CAD 

(cm) (cm³ cm-³) (cm³ cm-³)       (g cm-³) (mm) 

0 - 20 0,559 0,121 0,9424 0,293 1,32 1.47 27,26 

20 - 40 0,541 0,0966 0,709 0.241 1.48 1.5 33,30 

40 - 60 0,524 0,0911 0,535 0,254 1,37 1.45 35,57 

 

A análise quimica do solo foi realizada no Laboratório PiraSolos em 

Piracicaba-SP, para as camadas de 0-20 cm, 20-40 cm e 40-60 cm de profundidade 

(Tabela 3). De posse do resultado da análise química, optou-se por não realizar 

calagem antes do plantio, uma vez que os valores de porcentagem de saturação de 

bases (V%) foram considerados altos. Foi realizada uma adubação com super fosfato 

simples em operação mecanizada no momento da formação dos sulcos para plantio, 

adicionando-se 12g de adubo por metro linear. 

 

Tabela 3. Análise química do solo da área do experimento em cada camada de solo 
amostrada. 

Camada pH M.O. P K+ Ca2+ Mg2+ H+Al Al3+ SB CTC V 

cm CaCl2 g dm-3 
mg dm-

3 
mmolcdm-3 % 

0-20 6,0 18 10 2,5 55 18 20 0 51,7 72,7 71 

20-40 5,8 9 2 1,2 47 21 20 0 38,6 55,6 69 

40-60 5,5 2,3 2,4 2 45 19 18 0 31,2 45,1 60,5 

 

3.3. Preparo da área e plantio 

Antes do plantio foi realizada escavação para reinstalar os cabos de energia 

elétrica dos lisímetros de pesagem pertecentes à área (Figura 3A), escarificação do 

solo (Figura 3B) em uma profundidade de 50 cm e duas gradagens para 

destorroamento e preparo do solo para a formação de sulcos de plantio.  
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Figura 3. Escavação para instalar cabo dos lisímetros de pesagem (A), solo da área 
experimental após escarificação (B), formação de sulcos e adubação (C) e plantio de 
cana de açúcar (D). 

 

As gradagens foram realizadas com intervalo de duas semanas. Entre uma 

gradagem e outra (Figura 3C), foi realizada uma aplicação de herbicida glifosato e 2,4-

D na dosagem de 5 L ha-¹, por um pulverizador com barra central montado em um 

trator, para controle de plantas daninhas e da germinação de plântulas de pinhão 

manso, as quais persistiam germinando.  

Após todas as operações com trator, as gemas de plantio foram distribuidas 

nos sulcos entre os dias 20 e 25 de outubro de 2018. O plantio foi realizado em linhas 

simples formadas em sentido circular, com espaçamento de 1,40 m entre linhas, 12 a 

15 gemas distribuídas por metro linear em uma profundidade de 0,25 m e em uma 

área de 1,0 ha irrigada por pivô central (Figura 3D). Após a distribuição de gemas, a 

cobertura das mesmas foi realizada no dia 26 de outubro de 2018. 

A coleta de dados foi iniciada a partir do mês de dezembro de 2018, quando 

foi verificado que a brotação das gemas estava relativamente uniforme na área 

cultivada (Figura 4A). Apesar de uma boa germinação, foi observado a ocorrência de 

pequenas falhas de brotação de gemas em alguns pontos da área, que só foram 

corrigidos tardiamente, após o perfilhamento e crescimento da área foliar da cana 

(Figura 4C). Quando a cana atingiu o crescimento máximo, não foram mais 

observadas falhas no do canavial, pois as folhas cobriam todo o solo; no entanto, a 

perda de colmos não pode ser suprida por esse crescimento. 
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Nos meses iniciais, até que o canavial cobrisse todo o solo, área experimental 

foi frequentemente capinada para remoção de plantas daninhas que podem ser 

observadas na Figura 4B, como também para a remoção de plantas de pinhão manso 

que persistiam germinando na área.  

 

 

Figura 4. Área experimental com cana de açúcar em estádio de brotação e 
estabelecimento (A), perfilhamento e crescimento (B e C) e máximo desenvolvimento 
(D). 

 

3.4. Manejo da irrigação 

O canavial foi irrigado sempre que o solo apresentou 50% da capacidade de 

água disponível (CAD), com o objetivo de retornar o conteúdo de água do solo até a 

capacidade de campo. Portanto, foi adotado um turno de rega variável, em função da 

redução do conteúdo de água do solo provocado pela evapotranspiração da cultura 

(ETc). A evapotranspiração da cultura foi calculada pelo produto da evapotranspiração 

de referência (ETo) e do coeficiente de cultivo (Kc), como preconizado pela FAO (Allen 

et al., 1998) (equação 1). 

 

𝐸𝑇𝑐 = 𝐸𝑇𝑜 × 𝐾𝑐 (1) 

 

A evaportranspiração de referência (ETo) foi calculada diáriamente pela 

equação de Penman-Montheith parametrizada pela FAO (Allen et al., 1998) (Equação 
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2). O coeficiente de cultivo utilizado no cálculo da evapotranspiração da cultura foi 

obtido do trabalho de Nassif (2013), o qual determinou a evapotranspiração de um 

canavial cultivado na Fazenda Areão, na mesma área onde este experimento foi 

realizado, utilizando o método do balanço de energia razão de Bowen. As variáveis 

de entrada, bem como as constantes da equação de calculo da ETo foram obtidas 

com base nos valores dos elementos meteorlógicos obtidos na estação meteorológica 

da Fazenda Areão (Figura 5).  

 

𝐸𝑇𝑜 =  
0,408 × 𝑠(𝑅𝑛 − 𝐺) + 𝛾

900
𝑇ℎ𝑟 + 273

𝑢2 × ∆𝑒

𝑠 + 𝛾(1 + 0,34𝑢2)
 

(2) 

 

Em que: 

ETo - evapotranspiração de referência (mm dia-1); 

Rn - radiação líquida na superfície da grama (MJ m-2 d-1); 

G - fluxo de calor do solo (MJ m-2 d-1); 

Thr - temperatura média do ar (oC); 

s - declividade da curva de pressão de saturação a Thr (kPa oC-1); 

Y - constante psicrométrica, 0,063 (kPa oC-1); 

u2 - média horária da velocidade do vento (m s-1); 

Δe – déficit de saturação de vapor do ar (kPa). 

 

A estação meteorológica (Figura 5) possui um sistema de aquisição de dados 

automático (Datalogger da marca Campbell Scientific®, do modelo CR1000), para 

aquisição e armazenamento de dados de radiação solar (Piranômetro modelo CMP3, 

Kipp & Zonen), temperatura e umidade relativa do ar (Termohigrômetro HMP45C, 

Vaisala),  velocidade do vento (Anemômetro sônico, Windsonic 4, Gill), saldo de 

radiação (Saldo radiômetro, NR-Lite Kipp & Zonen) e pluviômetro para o calculo da 

chuva (TE525mm, Texas Eletronics). 

O datalogger foi programado realizer leituras a cada 5 segundos e armazenar 

médias a cada 15 min. Para assegurar confiabilidade nos dados, a estação 

meteorológica passou por manutenções quizenais, procedendo-se com a limpeza e 

verificação do funcionamento dos sensores. 
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Figura 5. Estação meteorológica da Fazenda Areão sobre superfície gramada. 

 

Três baterias compostas de três tensiômetros instalados nas profundidades 

de 20 cm, 40 cm e 60 cm no terço superior, no terço médio e no terço inferior do 

canavial foram utilizados para o monitoramento da umidade do solo nos períodos de 

coleta de dados de temperatura com a finalidade de assegurar que o solo se 

encontrava próximo à capacidade de campo, para que a coleta de dados de 

temperatura não fosse afetada por fatores como o estresse hídrico da cultura. 

A leitura dos tensiômetros foi realizada com um tensímetro digital da marca 

Blumat, que possui resolução de 0,1KPa. 

O pivô central foi acionado de forma manual ajustando-se o percentímetro 

para a aplicação da lâmina necessária considerando-se uma eficiência de irrigação 

igual a 85%.  

 

3.5. Medição da temperatura foliar 

Para medir a temperatura do dossel foram utilizados sensores da temperatura 

por infravermelho da marca Melixis®, modelo MLX90614, com ângulos de visada de 

35° e 15°. Estes sensores possuem calibração de fábrica para uma faixa de medição 

entre -70 a 380°C, resolução de 0,01ºC e apresentam acurácia de 0,5°C. A detecção 

da temperatura no sensor se dá de maneira passiva, ou seja, pela detecção da 
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radiação infravermelha emitida por um objeto que chega até um conjunto de 

termopilhas.  

Para a aquisição de dados desses sensores foi montado um sistema de 

medição em plataforma Arduino (Open Source) contendo duas placas com funções 

diferentes. Uma placa foi destinada para leitura e transmissão de dados para a outra 

placa que tinha a função de armazenar os dados recebidos em um cartão de memória. 

A placa de leitura foi constituida de um Arduino UNO, que coleta dados do 

sensor por meio do protocolo de comunicação I2C, que é de simples conexão e 

programação, além de possibilitar a conexão de centenas de sensores endereçados 

digitalmente na mesma porta digital do arduino. Os dados coletados pela placa de 

leitura foram transmitidos por meio de comunicação serial para a placa com um 

Arduino ProMini que tinha a função de armazenar os dados em um cartão de memória. 

O Sistema foi programado para que esse processo de leitura e armazenamento de 

dados de temperatura fosse realizado a cada 2 segundos. 

A placa dedicada para o armazenamento de dados foi montada com um 

Arduino ProMini, um modulo de relógio RTC do modelo DS3231, um módulo de cartão 

de memória (micro SD), um módulo de Bluetooth do modelo HC-05 para acessar o 

sistema e coletar os dados sem necessidade de abrir a caixa para acesso direto ao 

cartão de memória, além de um circuito analógico com regulador de tensão 7805 para 

para alimentar o sistema com tensão de 5v (Figura 6A e 6B).  
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Figura 6. Diagrama eletrônico do datalogger em plataforma Arduino (A); detalhes do 
datalogger montado em plataforma Arduino (B).  

 

Os sensores juntamente com as caixas dedicadas para leitura e 

armazenamento de dados, foram instalados em 6 posições distribuidas ao longo da 

linha lateral do pivô. O primeiro ponto de instalação foi a uma distância de 30 m em 

relação ao centro do pivô e os demais com espaçamento de 20 m entre si, até alcançar 

o ultimo vão do pivô. Junto ao último sensor de temperatura, fixado na extremidade 

do pivô, foi instalado um GPS com precisão submétrica da marca TechGeo e modelo 

GTR-ABT, para coletar as coordenadas geográficas dos valores de temperatura. O 

pivô utilizado no experimento é de tamanho menor em relação aos pivôs que 

normalmente são encontrados instalados no Brasil. 

Como todos os sensores foram instalados em locais fixos na linha lateral do 

pivô, as coordenadas geográficas de cada um deles foi determinada pela subtração 

do diâmetro da circunferência obtida pelo GPS na linha do sensor 6 (Figura 7) pela 

distância que cada sensor se encontrava dela (Figura 7).  

 

A B 
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Figura 7. Trajetória de leitura de temperatura dos sensores de infravermelho 
instalados no pivô central. 

 

Em cada ponto de leitura de temperatura foram instalados quatro sensores, 

sendo dois direcionados para o dossel (linha de plantio) e outros dois direcionados 

para o solo (entrelinha). A fim de avaliar qual sensor apresenta melhores resultados 

na obtenção da temperatura do dossel foram usados sensores com ângulos de visada 

diferentes, tanto direcionados para o dossel como para o solo. Dos dois sensores 

direcionados para o dossel, um tinha ângulo de visada de 15° e outro de 35°. O mesmo 

foi feito para medir a temperatura do solo.  

Cada sensor de temperatura foi instalado por dentro de um tubo de aço 

inoxidável e uma resina selante de poliuretano foi colocada na extremidade oposta ao 

sensor para impedir a entrada de água da chuva ou da irrigação. Os sensores foram 

fixados em um suporte de aço inoxidável articulado, para facilitar o seu ajuste e 

direcionamento no campo (Figura 8A e 8B).  
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Figura 8.  Suporte do sensor de temperatura por infravermelho (A), sensor de 
temperatura por infravermelho por dentro do tubo de aço inoxidável (B). 

 

Os suportes (Figura 8A) foram fixados na extremidade inferior de uma haste 

de metal com sentido vertical para baixo e com altura ajustável presa no tirante do 

pivô. Com esta haste foi possível regular a altura do sensor de acordo com o 

crescimento da cultura (Figura 9A), impedindo que os mesmos fossem englobados 

pelo dossel da cultura. Na extremidade de baixo da haste foi colocada uma barra 

horizontal para permitir a fixação dos sensores de dossel e de solo na distância de 70 

cm entre si, como também para melhorar a fixação das caixas contendo os sistemas 

de aquisição de dados (Figura 9C).  

A posição do sensor em relação ao dossel foi mantida sempre com uma 

distância de 0,5 m e com uma inclinação de 45° em relação ao solo (Figura 9D) a fim 

de minimizar possiveis erros de leitura pela exposição do solo no período inicial de 

desenvolvimento do canavial. Para alimentar o sistema com energia elétrica foi 

instalado no meio do pivô um abrigo com uma bateria estácionária de 12 v, um painel 

solar de 20 W de potência, e um disjuntor para ligar e desligar o sistema (Figura 9B). 

Para distribuir a energia foram instalados cabos de 2,0 mm fixados ao longo da linha 

lateral do pivô e conectados em cada caixa. 

Quando levadas ao campo, as placas eletrônicas foram montadas dentro de 

caixas de plástico com tampas fechadas com parafuso e lacradas com plástico filme 

de PVC para proteção contra água da chuva e da irrigação (Figura 9C).  

 

A B 
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Figura 9. Instalação de hastes de sustentação e cabeamento para o sistema de 
medição (A), caixa contendo bateria estácionária e painel solar para alimentação do 
sistema (B), dataloggers e sensores de infravermelho instalados no pivô (C) e detalhe 
de um sensor instalado (D). 

 

3.5.1. Medição fixa de temperatura 

Foi montada uma estação fixa de monitoramento da temperatura localizada 

no interior do canavial (Figura 10). Nessa estação foram instalados sensores de 

temperatura por infravermelho com ângulos de visada de 15 e 35°, direcionados para 

o dossel (linha) e para o solo (entrelinha). A leitura destes sensores foi realizada por 

um sistema de aquisição e armazenamento idêntico ao instalado no pivô.  

Foram instalados doze termopares de cobre-constantan fixados na parte 

abaxial de folhas aleatórias das plantas localizadas dentro da área de leitura dos 

sensores que foram direcionados para o dossel. Esses termopares foram instalados 

em dupla, ou seja, cada folha recebeu dois termopares e foi utilizada na análise dos 

dados a temperatura média. Para a fixação dos termopares nas folhas, foi utilizada 

uma fita microporosa (Micropore®) da marca 3M. 

Também foi instalado um termohigrômetro para obtenção da temperatura e 

umidade relativa do ar no canavial. Um datalogger CR1000 (Campbell Scientifc®) 
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conectado a um multiplexador AM 16/32 (Campbell Scientifc®) foi utilizado para 

leitura e armazenamento dos dados dos termopares e do termohigrômetro. Para 

finalizar, também foi instalada uma bateria selada de 12 V e um painel solar de 10W 

para alimentação elétrica da estação. 

 

 

Figura 10. Estação de medição fixa da temperatura do dossel e do solo utilizando 
sensores de infravermelho e termopares para coleta de temperatura da folha da cana 
de açúcar. 

 

A medição da temperatura nessa estação foi realizada sempre a partir da 

véspera da coleta de dados com os sensores do pivô e finalizada um dia após esta 

coleta, totalizando um período de medição de mais aproximadamente 48h. O período 

de interesse de coleta de dados nesta estação foi nas 24h do dia de coleta de dados 

com o pivô. O datalogger foi programado para realizer leituras do termohigrômetro e 

dos termopares a cada 10 segundos e gerar medias a cada 15 min. A mesma 

programação foi realizada para a coleta de temperatura por sensores de infravermelho 

no sistema montado em plataforma Arduino. 

 

3.5.2. Calibração dos sensores de temperatura 

Apesar dos sensores de temperatura possuírem calibração de fábrica, foi 

realizada uma verificação do funcionamento de cada um dos que foram utilizados no 

experimento. Esta verificação foi realizada antes de levar os sensores ao campo. 

 Para tanto, utilizou-se um corpo negro calibrador de precisão de 

infravermelho com display para mostrar a temperatura. O calibrador foi previamente 
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aquecido por um soprador térmico e os sensores foram direcionados para o centro do 

corpo negro (Figura 11), realizando-se assim uma relação entre temperatura do 

calibrador e do sensor por infravermelho enquanto a temperatura reduzia 

gradativamente. Este procedimento foi repetido para cada um dos sensores utilizados 

no experimento. 

 

 

Figura 11. Sensor de infravermelho direcionado para o calibrador de corpo negro. 

 

Foi determinada a equação linear da relação entre a temperatura do objeto e 

a temperatura lida pelo sensor de infravermelho. Foi determinado o coeficiente de 

determinação (R²), da raiz quadrada da media dos quadrados dos desvios (RMSE) e 

o erro médio absoluto (MAE). 

 

3.5.3. Rotina de coleta de dados 

Os dados de temperatura foram coletados uma vez por mês, ao amanhecer e 

ao meio dia em dias de céu aberto e sem chuva. Um dia antes da coleta de dados a 

estação fixa de medição de temperatura foi ligada e o funcionamento de todos os 

sensores eram checados, incluindo os termopares, que eram verificados mais de uma 

vez ao dia. Na véspera da medição de temperatura também foi determinado o índice 

de área foliar (IAF) do canavial em todas as linhas de plantio onde estavam instalados 

os sensores de infravermelho no pivô. Para determinar o IAF foi utilizado o 

equipamento LAI-2200 da marca Licor®. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Evapotranspiração da cultura 

Os valores da evapotranspiração de referência (ETo) e da evapotranspiração 

da cultura (ETc) calculadas diáriamente durante todo o experimento estão 

apresentados na Figura 12. No início do experimento, quando o canavial estava em 

fase de brotação das gemas e estabelecimento das plantas, o valor de Kc utilizado 

conforme a literatura (Nassif, 2013), foi de 0,3 e por este motivo a ETc apresentou 

valores muito abaixo da ETo, que foi calculada tendo como referência a superfície 

gramada da estação meterológica.  

 

 

Figura 12. Variação da evapotranspiração de referência (ETo) e da 
evapotranspiração da cultura (ETc) ao longo do experimento. 

 

Na fase de perfilhamento o Kc utilizado foi de 0,66, como resultado da maior 

necessidade de água da cultura neste período. Após a consolidação dos perfilhos, a 

fase de crescimento iniciou-se com kc de 0,8, passando por 1,12, e no máximo 

crescimento de área foliar da cultura o kc foi de 1,3. O consumo hídrico total da cultura, 

ao longo do período experimental foi de 715,3 mm, enquanto a evapotranspiração de 

referência apresentou um total de 776,1mm, para cerca de seis meses. Em trabalho 

realizado por Cabral et al. (2012), a evapotranspiração total foi de 829 mm para todo 

o ciclo da cultura, contudo outros autores já obtiveram valores bem maiores de 
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evapotranspiração, como foi o caso de Oliveira et al. (2015), os quais encontraram 

evapotranspiração de 1.916,36 mm no ciclo da cana-de-açúcar no semiárido baiano. 

 

 

4.2. Irrigação 

Na Figura 13 está apresentada a distribuição de chuvas, os eventos de 

irrigação e a variação do armazenamento de água no solo ao longo do experimento. 

O experimento foi iniciado na época chuvosa da região de Piracicaba, portanto grande 

parte da água utilizada pela cultura foi oriunda das chuvas. A precipitação total no 

período experimental foi de 673 mm, enquanto a lâmina total de irrigação foi de 316 

mm. 

 

 

Figura 13. Distribuição de chuvas, irrigação e armazenamento de água no solo ao 
longo do período experimental. 

 

4.3. Calibração dos sensores de infravermelho 

A verificação de funcionamento dos sensores de infravermelho MLX90614 

apresentou bons resultados. A relação entre a temperatura do calibrador de corpo 

negro e a leitura obtida pelos sensores de infravermelho apresentou forte correlação 

linear, e valores de RMSE menores que os valores de acurácia indicados pelo 

fabricante, que é de 0,5ºC, como também foi verificado por O’Shaughnessy et al. 

(2011).  
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O maior valor da raiz quadrada da média dos quadrados dos desvios (RMSE) 

encontrada, tanto para os sensores de 15º como para os sensores de 35º de ângulo 

de visada, foi de 0,27ºC. Da mesma forma, o maior valor encontrado para o erro médio 

absoluto (MAE) foi de 0,22ºC, para ambos os sensores. Já os valores mínimos 

encontratos para o RMSE e MAE, foram de 0,24 e 0,20ºC respectivamente, levando 

em consideração todos os sensores analisados. 

Na Tabela 4 estão apresentadas todas as equações lineares, os coeficientes 

de determinação e os parâmetros estatísticos de avaliação da performance RMSE e 

MAE dos sensores de temperatura do modelo MLX90614 com ângulo de visada de 

15 e 35ºC. 

 

Tabela 4. Equação de calibração dos sensores de temperatura por infravermelho 
(modelo MLX90614) em função da temperatura do corpo negro e seus respectivos 
coeficientes de determinação (R²), raiz quadrada da media dos quadrados dos desvios 
(RMSE) e Erro médio absoluro (MAE) 

Ângulo de 
visada 

Número 
do Sensor 

Equação R² RMSE (°C) MAE (°C) 

15° 

1 y = 0.9946x 0.9998 0.24 0.20 

2 y = 0.998x 0.9991 0.26 0.20 

3 y = 0.9983x 0.999 0.27 0.22 

4 y = 0.9979x 0.9991 0.27 0.21 

5 y = 0.9983x 0.999 0.27 0.22 

6 y = 0.9982x 0.9991 0.26 0.20 

7 y = 0.9981x 0.9991 0.27 0.21 

8 y = 0.9982x 0.999 0.27 0.22 

9 y = 0.9977x 0.9991 0.26 0.21 

10 y = 0.9978x 0.999 0.27 0.22 

11 y = 0.9961x 0.9993 0.27 0.21 

35° 

1 y = 0.9977x 0.9991 0.27 0.21 

2 y = 0.9979x 0.9991 0.26 0.21 

3 y = 0.9975x 0.9992 0.26 0.21 

4 y = 0.9979x 0.999 0.26 0.21 

5 y = 0.9979x 0.9991 0.26 0.21 

6 y = 0.9978x 0.9992 0.26 0.20 

7 y = 0.9987x 0.999 0.26 0.21 

8 y = 0.9985x 0.999 0.27 0.21 

9 y = 0.9979x 0.9991 0.27 0.22 

10 y = 0.9981x 0.9991 0.26 0.20 

11 y = 1.0002x 0.9989 0.26 0.21 
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4.4. Índice de área foliar 

Na Tabela 5 estão apresentados os valores do índice de área foliar do canavial 

nas seis linhas de medição da temperatura do dossel pelos sensores de infravermelho 

instalados no pivô central. A linha com menor crescimento de área foliar foi a linha 1, 

localizada mais próxima ao centro do pivô, a qual alcançou no seu máximo 

crescimento um valor de IAF igual a 2,9. As plantas nas demais áreas do canavial 

apresentaram bom crescimento, principalmente as plantas no terço final da área 

experimental no pivô central, nas linhas 5 e 6 que apresentaram IAF de 3,92 e 4,32 

respectivamente. 

O menor índice de área foliar da cana-de-açucar, que foi observado na linha 

1, ocorreu por consequência do menor perfilhamento das plantas nesta área, deixando 

alguns espaços abertos na copa e, portanto, expôs com maior facilidade as 

entrelinhas nesaa área até o mês de março, quando as plantas apresentaram 

crescimento suficiente para cobrir o solo, tanto quanto nas outras áreas do canavial.  

 

Tabela 5. Índice de área foliar do canavial nas seis linhas de medição de temperatura. 

  Índice de Área Foliar (IAF) 

DAP Data 1 2 3 4 5 6 

46 12/dez 0,22 0,41 0,57 0,46 0,66 0,84 

81 15/jan 0,95 1,35 1,53 1,43 1,78 2,15 

112 18/fev 1,7 1,8 2,11 2,22 2,09 2,51 

142 18/mar 2,3 2,51 2,8 2,64 2,8 2,94 

174 17/abr 2,7 3,45 3,51 3,54 3,65 3,81 

207 20/mai 2,9 3,85 3,78 3,88 3,92 4,32 

 

4.5. Calibração de campo 

A calibração de campo consistiu na comparação entre as medidas de 

temperatura obtidas pelos termopares com a temperatura obtida pelos sensores de 

infravermelho direcionados para o dossel e também para o solo. Denominou-se 

calibração, porém foi realizada uma verificação de campo. Desta maneira foi possível 

observar o quanto os valores de temperatura medidos pelos sensores de 

infravermelho se aproximavam dos valores de temperatura medidos pelos 
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termopares. Para esta finalidade, valores de temperatura obtidos pelos termopares 

foram considerados os valores verdadeiros, uma vez que os termopares estavam em 

contato direto com as folhas. 

Na Figura 14 estão apresentadas as variações diárias da temperatura medida 

pelos termopares em cada dia de coleta de dados no experimento. É possível observar 

uma grande oscilação nos valores de temperatura registrada pelos termopares. No 

dia 12 de dezembro (Figura 14A), a temperatura variou de um valor mínimo de 9,47 

ºC até um valor máximo de 35,9ºC. No dia 15 de janeiro (Figura 14B) a variação foi 

de 18,34 ºC até 36,92ºC. No dia 18 (Figura 14C) de fevereiro a temperatura variou 

entre 14,85 e 30,25 ºC. Em 18 de março (Figura 14D) esta variação foi de 11,67 a 

30,08 ºC. A variação da temperatura foi de 16,76 a 27,33 ºC no dia 17 do mês de abril 

(Figura 14E) e de 9,98 a 25,62 ºC no dia 20 do mês de maio (Figura 14F). 

 Teoricamente, a temperatura foliar varia próxima a valores correspondentes 

à temperatura do ar, e esta variação ocorre principalmente em função da abertura 

estomática. Os estômatos quando abertos possibilitam a transpiração foliar, que 

provoca a diminuição da temperatura foliar, uma vez que o vapor d’água conduzido 

da folha para a atmosfera transporta o calor acumulado no limbo foliar. Em 

contrapartida, quando os estômatos se fecham, seja por fatores internos ou externos 

à planta no continumm solo-planta-atmosfera, a temperatura foliar tende a aumentar 

em valores acima da temperatura do ar, uma vez que a transpiração, quando 

interrompida, não mais dissipa o calor acumulado nas folhas.  

Estas oscilações de temperatura foliar ao longo do dia ocorrem naturalmente, 

mesmo em plantas devidamente supridas por água no solo, pois os estômatos estão 

constantemente fechando e abrindo em função da redistribuição de água no interior 

dos tecidos vegetais (mecanismos fisiológicos internos da planta), como também em 

resposta à variação nos elementos meteorológicos como o déficit de pressão de vapor 

e a radiação solar. Os estômatos são constituídos por células-guarda que funcionam 

de forma dinâmica como válvulas hidráulicas sensoriais respondendo a fatores 

ambientais, como intensidade e qualidade da luz, temperatura, condição hídrica foliar 

e concentração intracelular de CO2, e, por isso regulam a abertura e o fechamento 

estomático (Angellocci, 2002).  

Embora estas variações na temperatura foliar sejam esperadas, alguns 

valores obtidos destoam muito em relação aos valores da temperatura do ar. Em 

alguns casos foram encontradas diferenças entre a temperatura foliar e a temperatura 
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do ar da ordem de 10 ºC. Estas diferenças muito grandes podem ser provocadas pela 

dificuldade em se manter o contato dos termopares com as folhas, já que em alguns 

momentos, como ao amanhecer, a presença de orvalho pode facilitar que o termopar 

desgrude da folha. Estas diferenças também podem se dar por outros erros inerentes 

ao próprio método de medição, embora os termopares tenham sido matidos 

cuidadosamente fixados nas folhas e esta seja uma metodologia vastamente utilizada 

em pesquisas para a medição da temperatura foliar de culturas e na identificação do 

estresse hídrico. 

Apesar da grande variação de temperatura observada nos termopares, o 

curso diário apresentou tendência semelhante à variação da temperatura do ar, e, nos 

dias mais frios, observou-se que a variação de temperatura foi menor.  
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Figura 14. Variação diária da temperatura da folha da cana de açúcar medida por 
termopares nos dias 12 de dezembro de 2018 (A), 15 de janeiro de 2019 (B), 18 de 
fevereiro de 2019 (C), 18 de março de 2019 (D), 17 de abril de 2019 (E) e 20 de abril 
de 2019 (F). 

 

Ainda que tenham ocorrido grandes oscilações de temperatura foliar medida 

pelos termopares, os valores médios apresentaram boa relação com a temperatura 

do ar (Figura 15). Observa-se na Figura 15 o curso da temperatura foliar média medida 

pelos termopares e o quanto esses valores acompanham a temperatura do ar, 
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demonstrando que, em geral, a distribuição dos termopares na planta foi feita de forma 

aceitável. Na Figura 15 também se observa o curso da temperatura do dossel e do 

solo, medidas pelos sensores de infravermelho. 

Os sensores de infravermelho medem a temperatura de forma passiva e 

indireta. De forma passiva porque recebe a radiação infravermelha emitida pelos 

objetos dentro da sua área de abrangência e indireta, pois converte digitalmente todo 

o fluxo de radiação no comprimento de onda do infravermelho que foi recebido em 

valores de temperatura. Esta conversão é feita com base na lei de Stefan-Boltzmann, 

a qual descreve que o fluxo de radiação termal emitida por um objeto é proporcional 

à quarta potência da temperatura do objeto. 

Portanto, mesmo que os sensores de infravermelho tenham sido direcionados 

para o dossel com o objetivo de medir apenas a temperatura das folhas, o pequeno 

crescimento em área foliar no início do cultivo permitiu que os sensores instalados no 

campo e no pivô medissem a temperatura de todos os objetos que estavam em seu 

raio de alcance, tanto nas folhas como o solo. Por essa causa, no início do cultivo da 

cana-de-açúcar a medição da temperatura pelos sensores de infravermelho foi 

superestimada, já que os sensores receberam radiação termal tanto das folhas, 

quanto do solo que apresentava temperaturas altas nesta época do ano. Estes 

detalhes podem ser observados na Figura 15, que apresenta o curso diário da 

temperatura em todos os dias de coleta. 

De forma geral, observa-se na Figura 15 que os sensores de infravermelho 

com ângulo de visada de 15º apresentaram os maiores valores de temperatura 

medidos. Os sensores que possuem o ângulo de visada mais fechados (15º) podem 

ter vantagens em relação aos sensores com ângulos mais abertos (35º) em algumas 

situações específicas, como por exemplo, quando o alvo de interesse estiver imóvel, 

pois desta forma reduz o risco do sensor captar radiação infravermelha que foi emitida 

por outro objeto e refletida pelo alvo de interesse no qual o sensor esta direcionado. 

Neste estudo de caso, as folhas da cana encontram-se constatemente em movimento 

pela ação do vento, e, por isso o sensor pode em determinados momentos coletar 

dados de temperatura do solo, ou mesmo dados mesclados (solo e folha), já que a 

folha se move para fora do campo de visada do sensor. 
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Figura 15. Variação diária da temperatura média da folha da cana de açúcar medida 
por termopares, da temperatura do ar, e da temperatura do dossel e do solo obtidas 
pelos sensores de temperatura por infravermelho nos dias 12 de dezembro de 2018 
(A), 15 de janeiro de 2019 (B), 18 de fevereiro de 2019 (C), 18 de março de 2019 (D), 
17 de abril de 2019 (E) e 20 de abril de 2019 (F). 

 

Também é possível observar na Figura 15 que, à medida que o índice de área 

foliar aumenta, mês a mês, os valores de temperatura medidos pelos sensores de 

infravermelho se aproximam dos valores da temperatura do ar e da temperatura média 
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obtida dos termopares, o que pode ser explicado pela redução da área de solo 

exposto. 

Na Figura 16 estão apresentadas as relações entre a temperatura média 

obtida pelos termopares e a temperatura medida pelos sensores de infravermelho 

direcionados para o dossel. 

No primeiro mês de coleta de dados, quando as plantas se encontravam ainda 

em fase de estabelecimento, o índice de área foliar era muito pequeno; por isso, uma 

grande fração de solo estava exposto e recebia radiação solar de forma direta ao longo 

de todo o dia. A grande exposição do solo à radiação solar nesta fase do ciclo do 

canavial, provocou a elevação da temperatura do solo à valores muito altos, chegando 

muitas vezes acima dos 60 ºC nos horários de pico. Como consequência, mesmo os 

sensores direcionados para o dossel, próximos às plantas, apresentaram valores 

muito altos de temperatura, pois de certa forma capturavam radiação termal oriunda 

do solo e de pequenos fragmentos de rochas presentes na superfície. 

Os sensores com os dois ângulos de visada utilizados no experimento 

apresentaram superestimativa da temperatura do dossel. Essa superestimativa da 

temperatura foi reduzindo à medida em que o canavial se desenvolveu, passando 

pelas fases de perfilhamento e crescimento. Observou-se também na Figura 16, que 

o sensor com maior ângulo de visada (35º) apresentou uma superestimativa 

relativamente menor em relação ao sensor com menor ângulo de visada (15º), nos 

três primeiros meses do experimento, ainda assim, os valores foram considerados 

muito altos.  

No primeiro mês (Figura 16A), o sensor com ângulo de visada de 35º 

apresentou valores 66,6% maiores, enquanto o sensor com ângulo de 15º apresentou 

valores 72,09% maiores em relação à medição com termopar. Os sensores com 

ângulo de visada de 35º apresentaram valores maiores na ordem de 54,59; 67,67 e 

46,2% nos meses de janeiro, fevereiro e março respectivamente (Figura 16B, 16C e 

16D). Já os sensores com ângulo de 15º apresentaram valores maiores na ordem de 

66,4; 89,6 e 37,9% nos meses de janeiro, fevereiro e março respectivamente (Figura 

16B, 16C e 16D). 

Nos dois últimos meses do experimento, a superstimativa da temperatura foi 

próxima à zero, com valores observados de 2,4 e 1,8% para os sensores com 35 e 

15º de ângulo de visada (Figura 16E), respectivamente, no dia 17 de abril. No mês de 
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maio esses valores foram de 4,0 e 1,68% para os sensores com 35 e 15º de ângulo 

de visada, respectivamente (Figura 16F). 

Uma outra observação que pode ser feita com relação à Figura 16 é que as 

relações de temperatura apresentaram coeficientes de determinação (R²) crescentes 

em função do crescimento da cana-de-açúcar, mês a mês. Nos primeiros três meses 

o R² apresentou valores abaixo de 0,5, indicando grande dispersão nos valores da 

relação linear, o que pode ter sido causado mais uma vez pelos baixos valores de IAF 

e pelas oscilações do limbo foliar por efeito do vento fazendo com que os sensores 

capturem radiação termal oriunda do solo. 

Nos meses de março, abril e maio os valores de R² foram maiores que 0,5, 

sendo que no ultimo mês o valor obitido foi de 0,89 para o sensor com ângulo de 

abertura de 35º e 0,82 para o sensor com ângulo de abertuda de 15º (Figura 16F). 
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Figura 16. Correlação entre a temperatura média medida pelos sensores de 
infravermelho direcionados para o dossel e a temperatura média obtida dos 
termopares nos dias 12 de dezembro de 2018 (A), 15 de janeiro de 2019 (B), 18 de 
fevereiro de 2019 (C), 18 de março de 2019 (D), 17 de abril de 2019 (E) e 20 de maio 
de 2019 (F). 

 

Na Figura 17 estão apresentadas as relações entre a temperatura média 

obtida pelos termopares e a temperatura medida pelos sensores de infravermelho 

direcionados para o solo.  

Nessas relações (Figura 17) observou-se o mesmo comportamento em 

relação aos sensores direcionados para o dossel apresentados na Figura 16. No 

entanto, utilizou-se essas relações (Figura 17) para avaliar em quanto tempo o 
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crescimento do canavial em área foliar é suficiente para reduzir os erros de medição 

da temperatura do dossel com sensores direcionados para o solo (entrelinha).  

Na medida em que as plantas aumentaram o índice de área foliar, não 

somente a linha de plantio, como também as entrelinhas se tornaram cada vez mais 

encobertas por folhas, e, o solo que antes era exposto diretamente à radiação solar 

passou a receber a proteção desta cobertura e reduziu desta forma a sua temperatura 

na superfície. 

Neste caso, verificou-se um comportamento similar entre os sensores 

direcionados para o dossel e para o solo; contudo, os sensores direcionados para o 

solo (Figura 17) apresentaram maior superestimativa da temperatura foliar, como era 

esperado. De forma geral os sensores com ângulo de visada mais fechado (15º) 

apresentaram os maiores valores superestimados, chegando a alcançar valor de 

118,9% de superestimativa no mês de fevereiro de 2019 (Figura 17C). 

No primeiro mês (Figura 17A), o sensor com ângulo de visada de 35º 

apresentou uma superestimativa de 81,7%, enquanto o sensor com ângulo de 15º 

apresentou superestimativa de 93,7%, valores considerados muito altos e que 

impedem a utilização dos valores de temperatura para fins práticos, como na 

determinação do estresse hídrico da cultura, por exemplo. Os sensores com ângulo 

de visada de 35º apresentaram superestimativa de 69,1; 103,9 e 43,27% nos meses 

de janeiro, fevereiro e março respectivamente (Figura 17B, 17C e 17D). Já os 

sensores com ângulo de 15º apresentaram superestimativa de 83,24; 118,9 e 46,84% 

nos meses de janeiro, fevereiro e março respectivamente (Figura 17B, 17C e 17D). 

Nos dois últimos meses do experimento, a superstimativa da temperatura foi 

próxima à zero, com valores observados de 1,8 e 5,1% para os sensores com 35 e 

15º de ângulo de visada (Figura 17E), respectivamente, no dia 17 de abril. No mês de 

maio esses valores foram de 2,56 e 2,88% para os sensores com 35 e 15º de ângulo 

de visada, respectivamente (Figura 17F). 
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Figura 17. Correlação entre a temperatura média medida pelos sensores de 
infravermelho direcionados para o solo e a temperatura média obtida dos termopares 
nos dias 12 de dezembro de 2018 (A), 15 de janeiro de 2019 (B), 18 de fevereiro de 
2019 (C), 18 de março de 2019 (D), 17 de abril de 2019 (E) e 20 de maio de 2019 (F). 

 

Na Tabela 6 estão apresentados os resultados do teste t para os dados 
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visada de 15 e 35º direcionados para o dossel e para o solo e, da temperatura média 
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finais do experimento (17 de abril e 20 de maio de 2019). A diferença significativa nos 

primeiros meses pode ser explicada pelo menor índice de área foliar (IAF) 

apresentado pela cultura neste período, como já foi discutido nas Figuras 14, 15, 16 e 

17. O mesmo comportamento foi observado em relação ao sensor de ângulo de visada 

de15º direcionado para o dossel.  

A temperatura medida pelos sensores de infravermelho direcionados para o 

solo diferiu significativamente da temperatura medida pelos termopares nos quatro 

primeiros meses do experimento (12 de dezembro de 2018, 15 de janeiro, 18 de 

fevereiro e 18 de março de 2019), comportamento semelhante aos sensores 

direcionados para o dossel. No entanto, o sensor com ângulo de visada de 15º 

apresentou diferença significativa também no dia 14 de abril, quando o índice de área 

foliar já era alto o suficiente para que o solo estivesse completamente coberto. Este 

resultado é um indicativo que nessas condições de cobertura da superfície pela parte 

aérea da cana-de-açúcar, o sensor com ângulo de visada de 15º pode ser apropriado 

para a medição da temperatura do solo. No dia 20 de maio de 2019, as temperaturas 

de ambos os sensores não diferiram significativamente da temperatura medida pelo 

termopar. 

De modo geral, observa-se na Tabela 6 que, independente do sensor utilizado 

ou do direcionamento adotado, os valores de temperatura são iguais quando o 

canavial se encontra em fase de crescimento, com o máximo de índice de área foliar. 
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Tabela 6. Probabilidade de significância (Pr>t) para o teste t das médias de temperatura do 
dossel e do solo 

Sensores 
Pr > t 

12/12 15/01 18/02 18/03 17/04 20/5 

Dossel 35° 

Termopar 2.35E-50* 1.15E-31* 1.16E-30* 1.45E-22* 0.068 ns 0.0524 ns 

Solo 15° 2.23E-40* 9.31E-05* 0.0001*** 0.0215*** 0.0805 ns 0.3163 ns 

Solo 35° 8.18E-28* 0.0988 ns 0.0781 ns 0.1118 ns 0.3521 ns 0.2777 ns 

Dossel 15° 0.1173ns 0.010526*** 8.69E-05* 0.0291*** 0.3783 ns 0.1645 ns 

Dossel 15° 

Termopar 8.83E-45* 2.15E-34* 4.35E-39* 4.15E-26* 0.0951 ns 0.3119 ns 

Solo 15° 5.32E-35* 0.0963 ns 0.4825 ns 0.4422 ns 0.0368* 0.3068 ns 

Solo 35° 4.92E-23* 0.169 ns 0.00984*** 0.2554 ns 0.4615 ns 0.3418 ns 

Solo 35° 
Termopar 7.82E-64* 5.71E-31* 5.33E-33* 4.31E-24* 0.131 ns 0.166 ns 

Solo 15° 0.00054** 0.011483*** 0.01189* 0.213 ns 0.0376*** 0.4582 ns 

Solo 15° Termopar 2.21E-74* 3.74E-41* 1.1E-35* 6.63E-26* 0.0022*** 0.1415 ns 

* Diferem significativamente em p<0,0001; ** Diferem significativamente em p<0,001; *** Diferem 
significativamente em p<0,05; ns Não diferem significativamente. 

 

4.6. Temperatura do dossel medida por sensores instalados no pivô central 

Na Figura 18 estão apresentados os dados médios da temperatura do dossel 

medidos ao amanhecer por seis sensores de infravermelho instalados no pivô central.  

De forma geral, é possível observar na Figura 18 e na Tabela 7 que a 

temperatura média obtida pelos sensores com ângulo de visada de 15º apresentou 

valores maiores que a temperatura obtida pelos sensores com ângulo de visada de 

35º, em todos os dias analisados.  

Nos primeiros quatro meses de coleta de dados (Figuras 18A, 18B, 18C e 

18D) observou-se que a temperatura do solo aumentou rapidamente na medida em 

que o pivô se deslocou pela área cultivada. Este rápido aumento da temperatura da 

superfície é causado pela ampla área de solo exposto neste período do cultivo da 

cana, associado as altas taxas de radiação solar que chegam diretamente ao solo 

nesta época do ano, que abrange o final da primavera (10 dias), todo o verão e início 

do outono (10 dias). 
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Com o crescimento da área foliar, mês a mês, notou-se que a temperatura do 

dossel medida, foi gradativamente reduzindo, aproximando-se da temperatura do ar. 

No mês de fevereiro (Figura 18C) observou-se que, após o perfilhamento e razoável 

crescimento em área foliar, a temperatura medida pelos sensores de infravermelho na 

parte central das linhas de cultivo apresentou valores médios menores do que em 

relação às bordas onde ainda havia solo exposto. 

No mês de março (Figura 18D), a temperatura medida pelos sensores de 

infravermelho apresentou valores abaixo da temperatura do ar em quase toda a área, 

o que demonstra que a área foliar teve crescimento suficiente para minimizar os erros 

de medição. 

Nos meses seguintes, abril e maio (Figura 18E e 18F), a temperatura média 

do dossel apresentou tendência de redução dos valores na medida em que a 

temperatura do ar aumenta gradativamente. Inicialmente, observa-se que a 

temperatura se encontra próxima à temperatura do ar e depois diminui 

gradativamente. Esta variação ao amanhecer, ocorre em consequência da dissipação 

de calor sensível nas folhas devido à evaporação do orvalho presente nas folhas e da 

transpiração das mesmas. 

Na Figura 19 estão apresentados os dados médios da temperatura do solo 

medidos ao amanhecer por seis sensores de infravermelho instalados no pivô central. 

Da mesma forma como nos sensores direcionados para o dossel, os sensores 

direcionados para o solo também apresentaram o mesmo comportamento em relação 

a diferença de temperatura entre os dados obitidos com os de ângulo aberto (35°) e 

os de ângulo fechado (15°). Os sensores com ângulo de 35° apresentaram menores 

valores de temperatura que os sensores de 15°. 

Grandes oscilações podem ser observadas no curso da temperatura, tanto 

nos sensores direcionados para o dossel quanto para o solo. Essas oscilações 

resultam das variações de alvos na superfície que possuem temperaturas diferentes. 
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Figura 18. Curso da temperatura do dossel medida ao amanhecer (de 6:30h às 7:20h) 
por sensores de infravermelho nos dias 12 de dezembro de 2018 (A), 15 de janeiro de 
2019 (B), 18 de fevereiro de 2019 (C), 18 de março de 2019 (D), 17 de abril de 2019 
(E) e 20 de abril de 2019 (F). 
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Figura 19. Curso da temperatura do solo medida ao amanhecer (de 6:30h às 7:20h) 
por sensores de infravermelho nos dias 12 de dezembro de 2018 (A), 15 de janeiro de 
2019 (B), 18 de fevereiro de 2019 (C), 18 de março de 2019 (D), 17 de abril de 2019 
(E) e 20 de abril de 2019 (F). 
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temperatura do dossel, mesmo que a diferença seja pequena, como foi o caso dos 

meses de abril e maio, quando a diferença de temperatura entre o solo e o dossel foi 

menor que 0,3 °C. 

Nos primeiros três meses do experimento, quando o índice de área foliar 

médio do canavial foi menor que 2,07, a diferença de temperatura entre o dossel e o 

ar, bem como a diferença de temperatura entre o solo e o ar apresentaram valores 

positivos, indicativo de estresse hídrico pelo bloqueio da transpiração; contudo, 

apenas um indicativo uma vez que o conteúdo de água no solo encontrava-se próximo 

à capacidade de campo. Nos meses de março, abril e maio quando o índice de área 

foliar médio ultrapassou 2,67, a diferença de temperatura entre o dossel e o ar, e a 

diferença de temperatura entre o solo e o ar apresentaram valores negativos, o que 

indica que as plantas estavam transpirando livremente.  

 

Tabela 7. Temperatura média ao amanhecer medida por sensores de infravermelho 
instalados no pivô central, nas linhas de cultivo do canavial.  

Data IAF Sensor 
Temperatura média (°C) 

Dossel  Solo Dossel - ar Solo - ar Temp. ar 

12/dez  0,53 
35° 21,00 21,71 0,90 1,61 

20,1 
15° 21,94 22,42 1,84 2,32 

15/jan  1,53 
35° 24,80 25,73 1,78 2,71 

23 
15° 25,71 26,44 2,69 3,42 

18/fev  2,07 
35° 21,34 21,56 0,26 0,48 

21,08 
15° 21,90 22,08 0,82 1,00 

18/mar  2,67 
35° 19,75 20,19 -1,77 -1,32 

21,52 
15° 20,62 21,09 -0,90 -0,42 

17/abr  3,44 
35° 18,04 17,77 -1,18 -1,45 

19,23 
15° 18,57 18,45 -0,65 -0,77 

20/mai  3,78 
35° 13,37 13,42 -0,99 -0,94 

14,36 
15° 13,87 14,05 -0,49 -0,31 

 

Na Figura 20 estão apresentados os dados médios da temperatura do dossel 

medidos ao meio dia por seis sensores de infravermelho instalados no pivô central.  
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Da mesma forma como foi verificado com os dados de temperatura obtidos ao 

amanhecer, nos dados obtidos ao meio dia a temperatura média dos sensores com 

ângulo de visada de 15º apresentou valores maiores que a temperatura obtida pelos 

sensores com ângulo de visada de 35º, em todos os dias analisados. O mesmo 

comportamento foi observado com os dados obtidos dos sensores direcionados para 

o solo (Figura 21). 

Grande oscilação dos valores de temperatura foi observada nos primeiros 

meses do experimento, tanto nos sensores do dossel, quanto nos sensores do solo 

Figuras 20 e 21). O objetivo final dos sensores instalados no pivô é medir a 

temperatura do dossel, mesmo os sensores direcionados para o solo; contudo, as 

grandes oscilações dos valores de temperatura indicam que a variabilidade de alvos 

na superfície é grande, ou seja, folhas e solo se alternando na medida em que o pivô 

se desloca na área. 

Neste caso, um aspecto importante a se destacar é que as linhas de plantio 

foram formadas em formato circular, para que os sensores acompanhassem as linhas 

e entre linhas por inteiro, evitando que a medição de linha e entrelinha fosse realizada 

de forma alternada. Os termômetros infravermelhos portáteis são capazes de medir a 

temperatura do dossel em pequena escala com alta resolução espacial (Evans et al., 

2000; Sadler et al., 2002; Bockhold et al., 2003; Sepulcre-Cantó et al., 2006). 

Portanto, as grandes oscilações dos valores de temperatura que é visualizada 

nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março (Figuras 20A, 20B, 20C, 20D e 

21A, 21B, 21C e 21D) é resultado da alternância entre solo e folha dentro da linha e 

entre linha de medição própria de cada sensor. Nesses meses iniciais, a diferença de 

temperatura entre o dossel e o ar, e a diferença de temperatura entre entre o solo e o 

ar apresentaram valores médios positivos muito elevados (Tabela 8), maiores que 

10°C de forma geral, chegando a apresentar valores máximos de 20,61 e 24,10°C no 

mês de dezembro e valores mínimos de 1,95 e 7,64°C no mês de março, para a 

temperatura do dossel e temperatura do solo, respectivamente. 

A temperatura da superfície no início do experimento apresenta valores muito 

altos, alcançando valores extremos próximos de 60°C. Contudo, é possível notar que 

a temperatura média vai reduzindo o seu valor, mês a mês, até próximo da 

temperatura do ar no mês de março, tanto nos sensores direcionados para o dossel 

quanto para o solo (Figura 20D e 21D). 
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Nos meses de abril e maio a temperatura do dossel (Figura 20E e 20F) e do 

solo (Figura 21E e 21F) quando medidas ao meio dia esteve abaixo da temperatura 

do ar, quando o índice de área foliar médio ultrapassou o valor médio de 2,67. A 

diferença de temperatura entre o dossel e o ar, e a diferença de temperatura entre 

entre o solo e o ar apresentaram valores negativos (Tabela 8), com valores médios 

maiores que -1,5°C. Em ambos os casos é possível observar que a temperatura do 

dossel e do solo acompanham a variação da temperatura do ar. 
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Figura 20. Curso da temperatura do dossel medida ao meio dia (de 12h às 12:50h) 
por sensores de infravermelho nos dias 12 de dezembro de 2018 (A), 15 de janeiro de 
2019 (B), 18 de fevereiro de 2019 (C), 18 de março de 2019 (D), 17 de abril de 2019 
(E) e 20 de abril de 2019 (F). 
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Figura 21. Curso da temperatura do solo medida ao meio dia (de 12h às 12:50h) por 
sensores de infravermelho nos dias 12 de dezembro de 2018 (A), 15 de janeiro de 
2019 (B), 18 de fevereiro de 2019 (C), 18 de março de 2019 (D), 17 de abril de 2019 
(E) e 20 de abril de 2019 (F). 
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Tabela 8. Temperatura média ao meio dia medida por sensores de infravermelho 
instalados no pivô central, nas linhas de cultivo do canavial.  

Data IAF Sensor 
Temperatura média (°C) 

Dossel  Solo Dossel - ar Solo - ar Temp. ar 

12/dez 0,53 
35° 46,08 49,20 17,21 20,33 

28,87 
15° 49,48 52,97 20,61 24,10 

15/jan 1,53 
35° 44,42 46,24 13,21 15,03 

31,21 
15° 47,85 50,14 16,64 18,93 

18/fev 2,07 
35° 37,57 45,80 11,71 19,94 

25,86 
15° 41,52 49,13 15,66 23,27 

18/mar 2,67 
35° 30,35 36,04 1,95 7,64 

28,4 
15° 33,48 38,98 5,08 10,58 

17/abr 3,44 
35° 22,09 22,23 -3,73 -3,58 

25,81 
15° 23,00 23,31 -2,81 -2,51 

20/mai 3,78 
35° 18,09 17,90 -2,54 -2,73 

20,63 
15° 19,06 18,83 -1,57 -1,80 

 

Nas Figuras 22, 23, 24 e 25 estão apresentados os mapas com a distribuição 

espacial da temperatura do dossel e do solo no canavial, medidos por cada um dos 

sensores de infravermelho com ângulo de visada de 35° instalados no pivô central. 

Estes mapas foram gerados com os dados obtidos ao amanhecer e ao meio dia. 

 Da mesma forma como foi observado com os dados médios de temperatura 

medida pelos sensores direcionados para o solo e para o dossel, é possível observar 

que nos primeiros meses do experimento a temperatura medida ao amanhecer 

aumenta de valor na medida em que o pivô se desloca na área, enquanto que no mês 

de abril a distribuição da temperatura ocorre de forma mais uniforme. No último mês 

de coleta de dados (maio), a temperatura decresce na medida em que o pivô se 

desloca na área do canavial. 

Em relação aos dados obtidos ao meio dia, observa-se que a distribuição da 

temperatura apresentou comportamento diferente. Nos primeiros meses a distribuição 

da temperatura apresentou oscilação enquanto que nos meses finais houve acréscimo 

nos valores, embora esse acréscimo ocorresse com a temperatura do dossel 

mantendo-se com valores abaixo da temperatura do ar. 
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O mesmo pode ser observado com relação aos dados de temperatura dos 

sensores de 15° de ângulo de visada. Nas Figuras 26, 27, 28 e 29 estão apresentados 

os mapas com a distribuição espacial da temperatura do dossel e do solo no canavial, 

medidos por cada um dos sensores de infravermelho com ângulo de visada de 15° 

instalados no pivô central. 

Um aspecto importante é que, para fins práticos, a medição da temperatura 

do dossel para determinação do índice de estresse hídrico, ou outras finalidades, é 

realizada normalmente em um determinado horário do dia, ao amanhecer e ao meio 

dia. Contudo, este método de medição com os sensores fixados no pivô central, a 

obtenção da temperatura se dá de forma contínua por algum tempo, em função do 

tamanho área irrigada, o que causa este efeito de variação da temperatura por causa 

da mudança das características meteorológicas no ambiente, como observado por 

O’Shaughnessy et al. (2010), O’Shaughnessy et al. (2011), Bitella et al. (2014), Sui & 

Baggard (2018) e Peter & Evett (2004). No entanto, em cultivos homogêneos como é 

o caso da cana de açúcar, pode-se utilizar uma amostra dos dados de temperatura, 

para a determinação de indicativos de estresse hídrico da cultura.  
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Figura 22. Temperatura do dossel do canavial medida ao amanhecer por sensores 
de infravermelho com ângulo de visada de 35° instalados no pivô central. 
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Figura 23. Temperatura do dossel do canavial medida ao meio dia por sensores de 
infravermelho com ângulo de visada de 35° instalados no pivô central 
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Figura 24. Temperatura do solo do canavial medida ao amanhecer por sensores de 
infravermelho com ângulo de visada de 35° instalados no pivô central 
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Figura 25. Temperatura do solo do canavial medida ao meio dia por sensores de 
infravermelho com ângulo de visada de 35° instalados no pivô central 
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Figura 26. Temperatura do dossel do canavial medida ao amanhecer por sensores 
de infravermelho com ângulo de visada de 15° instalados no pivô central 
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Figura 27. Temperatura do dossel do canavial medida ao meio dia por sensores de 
infravermelho com ângulo de visada de 15° instalados no pivô central 
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Figura 28. Temperatura do solo do canavial medida ao amanhecer por sensores de 
infravermelho com ângulo de visada de 15° instalados no pivô central. 
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Figura 29. Temperatura do solo do canavial medida ao meio dia por sensores de 
infravermelho com ângulo de visada de 15° instalados no pivô central. 
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Em função dos resultados obtidos nesse trabalho recomenda-se que seja 

realizada a modelagem da temperatura do dossel quando esta for obtida por sensores 

instalados no pivô central. Esta modelagem é necessária uma vez que a medição 

realizada em grandes áreas é afetada pelo tempo total que o pivô nessecita para se 

deslocar por toda a área. O pivô utilizado no experimento possui dimensões menores 

que o o comum e na área experimental o seu deslocamento lna velocidade máxima 

levava cerca de 1h para cobrir 1 ha.  

Pivôs com tamanho aproximado de 100 ha podem levar até mais de 24h para 

dar uma volta completa, a depender da lâmina de irrigação que será aplicada. Este 

tempo de deslocamento prejudica a leitura da temperatura, já que na maioria das 

aplicações dos dados de temperatura o ideal é obter estes valores da área como um 

todo em um mesmo horário do dia. O uso de superfícies de referência como a utilizada 

por Peters & Evett (2004), podem ser empregados com a finalidade de ajustar a 

temperatura para valores de medição em um mesmo horário. 

Diversas metodologias tem empregado dados obtidos por satélites para a 

estimativa da evapotranspiração (ET), porém com um grau de detalhamento ainda 

pequeno, já que o pixel normalmente tem dimensões de 30x30 m. Esses dados são 

normalmente tomados em medidas instantânea da superfície, que com o auxílio de 

dados de campo, obtidos em estações meteorológicas, pode-se calcular a 

evapotranspiração. Baseando-se nesta abordagem, com o avanço da aplicação de 

sensores de baixo custo e com o desenvolvimento de novas metodologias para 

estimar a evapotranspiração, valores de ET poderão ser obtidos em uma escala muito 

mais detalhada. 
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5. CONCLUSÕES 

Nas condições em que o experimento foi conduzido, conclui-se que: 

 

- A temperatura medida por sensores de infravermelho instalados no pivô 

central apresentou valores próximos a temperatura medida pelos 

termopares quando o índice de área foliar foi maior que 2,7; 

- Os sensores de infravermelho com ângulo de visão de 15° apresentam 

valores maiores de temperatura que os sensores com 35°; 

- Em função do deslocamento do pivô, é necessário a modelagem da 

temperatura utilizando superfície de referência para minimizar a variação 

temporal e padronizar a temperatura obtida ao longo do deslocamento do 

pivô para uma medida instantânea. 
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