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RESUMO 

Imagens termais: detecção espacial de estresse hídrico nas plantas e suas relações 
fisiológicas com a produção agrícola 

      A termografia por infravermelho é uma opção avançada de gerenciamento agrícola para investigar o 
estresse hídrico antecipadamente à detecção visual, evitar declínios no rendimento das culturas e, ao 
mesmo tempo, avaliar a variabilidade espacial e temporal no status hídrico das plantas. Neste trabalho 
apresenta-se uma coletânea de estudos sobre a utilização de imagens termais do dossel vegetal em 
diferentes culturas de interesse comercial, feitos para investigar as condições fisiológicas do estresse 
abiótico (hídrico) sobre a produtividade da água, e também as relações de trocas gasosas entre as plantas 
e a atmosfera. Os experimentos foram realizados em casa de vegetação na Escola Superior de Agricultura 
“Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP) em Piracicaba, SP. Os tratamentos consistiram em níveis de reposição 
hídrica baseados em um tratamento testemunha (Nível 100% θcc), com lâmina d’água aplicada para 
retornar a umidade do solo à capacidade de campo (θcc). Assim, o tratamento Nível 100% θcc foi 
estabelecido como condição ótima e os demais tratamentos foram frações do tratamento testemunha.. 
As trocas gasosas (H2O e CO2) realizadas pelas plantas foram medidas com o auxílio de um sistema de 
analisador de gases por infravermelho e o efeito do estresse hídrico foi mesurado por meio da 
determinação do Crop Water Stress Index (CWSI), calculado com base em imagens térmicas de câmera 
infravermelha. Foram observadas variações significativas (teste Tukey, p<0,05) da temperatura foliar de 
acordo com o nível de reposição hídrica. Houve correlações significativas entre as variáveis fisiológicas e a 
variação da temperatura da cultura Tc e do ar Ta (Tc-Ta); e entre a produtividade e o CWSI, de acordo com 
o nível de reposição hídrica. Os resultados mostraram que as culturas sob estresse hídrico apresentam 
reduções na taxa de assimilação de CO2; paralelamente, houve reduções na condutância estomática e na 
taxa de transpiração. Embora concebido como um índice de estresse hídrico, o CWSI apresentou boa 
correlação com os parâmetros fisiológicos e com a produtividade das culturas estudadas. O índice pode 
ser uma ferramenta de análise da variabilidade espacial do estresse hídrico das plantas. Posteriormente, 
pode-se correlacionar  essa variabilidade com os aspectos fisiológicos envolvidos, que resultam em queda 
da produtividade agrícola. 

Palavras-chave: Termografia por infravermelho, Manejo da irrigação, Estresse hídrico, Trocas gasosas 
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ABSTRACT 

Thermal images: spatial detection of water stress in plants and their physiological 

relationships with agricultural production 

      Infrared thermography is an advanced agricultural management option for investigating water stress 
in advance of visual detection, avoiding declines in crop yields, and at the same time assessing spatial and 
temporal variability in the crop water status. This work presents a collection of studies on the use of 
thermal images of vegetal canopies from different crops of commercial interest, made to investigate the 
physiological conditions of the abiotic (water) stress on the water productivity, as well as the relations of 
gas exchanges between the plants and the atmosphere. The experiments were carried out in a 
greenhouse at the "Luiz de Queiroz" School of Agriculture (ESALQ / USP) in Piracicaba, SP. The treatments 
consisted of water replenishment levels based on a control treatment (Level 100% θcc), with a water 
depth applied to return soil moisture to field capacity (θcc). Thus, the 100% θcc treatment was 
established as the optimal condition, and the other treatments were fractions of the control treatment. 
The gas exchanges (H2O and CO2) made by the crops were measured using an infrared gas analyzer 
system, and the effect of water stress was measured by determining the Crop Water Stress Index (CWSI), 
calculated on the basis of thermal infrared camera images. Significant variations (Tukey's test, p <0.05) of 
leaf temperature were observed according to the level of water replenishment. There were significant 
correlations between the physiological variables and (Tc-Ta); and between productivity and CWSI, 
according to the level of water replenishment. The results showed that crops under water stress 
presented reductions in the rate of CO2 assimilation; in parallel, there were reductions in stomatal 
conductance and in the transpiration rate. Although conceived as an index of water stress, CWSI showed 
a good correlation with physiological parameters and the productivity of the studied crops. This index 
may be a tool of analysis of the spatial variability of crop water stress. Subsequently, this variability may 
be correlated with the physiological aspects involved, which results in decreases in the agricultural 
productivity. 

Keywords: Infrared thermography, Irrigation management, Water stress, Gas exchanges 
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Introdução (Prefácio) 
 

A fim de atender à crescente demanda global de produção de alimentos em condições 

de limitação de recursos hídricos, a implementação de técnicas adequadas de manejo de 

irrigação é decisiva, particularmente em bacias hidrográficas sob condição de alta demanda  

hídrico o que está relacionado a elevado níveis de estresse hídrico nas plantas (TARJUELO et 

al., 2015; LIU et al., 2016; BARBOSA et al., 2017). Os capítulos descritos nessa Tese trazem 

uma abordagem a respeito de novas ferramentas que vêm sendo utilizadas no manejo da 

agricultura irrigada no Brasil e no mundo, com o objetivo de aprimorar o uso sustentável dos 

recursos hídricos, aliado ao aumento da eficiência de uso da água na produção agrícola. 

A agricultura tem influência na vida da população mundial, seja como meio de vida, 

seja no fornecimento de alimentos, roupas, tecidos e outros produtos (CLARK, 2019). O setor 

agrícola não só tem impacto no estilo de vida das pessoas, mas também um impacto 

significativo sobre os recursos naturais. A utilização eficiente e sustentável é a base para 

manter o desenvolvimento social e econômico (IHUOMA; MADRAMOOTOO, 2017; ERCIN, 

2019). A disponibilidade de água é o fator mais importante que afeta o crescimento e a 

produção de plantas, principalmente em regiões áridas e semiáridas, onde as plantas são 

frequentemente submetidas a períodos de seca (TAIZ; ZEIGER, 2015; SANTESTEBAN et al., 

2017; DA SILVA BARROS et al., 2018; KHORSANDI et al., 2018a).  

O déficit hídrico é um dos principais fatores abióticos que limitam a produtividade das 

culturas nos trópicos semiáridos, onde o rendimento das culturas diminui significativamente 

(FISCHER; REDDY; RAO, 2016). É possível que mudanças climáticas causem eventos 

inesperados de seca, o que provavelmente resultará em maiores restrições de recursos 

hídricos para uso agrícola, diminuindo o rendimento das culturas e aumentando a severidade 

das secas (PADAKANDLA, 2016; EGEA et al., 2017). 

Um dos indicadores mais importantes do estresse hídrico das culturas é a temperatura 

do dossel, mais conhecida como temperatura foliar (JONES, 2004; GONZALEZ-DUGO; ZARCO-

TEJADA; FERERES, 2014; MARIANO et al., 2016). A avaliação da temperatura do dossel é 

importante para o monitoramento do regime hídrico nas plantas, em virtude de sua alta 

demanda hídrica (TAIZ; ZEIGER, 2015; GARCÍA-TEJERO et al., 2017; BIANCHI et al., 2018). O 

processo de transpiração foliar, fenômeno conhecido como resfriamento evaporativo, é 
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condição natural para as plantas, no qual o calor é dissipado pela perda de vapor de água 

através dos estômatos (SINGH, 2004; ĆOSIĆ et al., 2018; COSTA et al., 2019).  

Com baixos níveis de transpiração, o processo de resfriamento evaporativo é 

significativamente reduzido e ocorre elevação da temperatura foliar acima da temperatura do 

ar. Isto possibilita a utilização de ferramentas, como sensores de radiação infravermelha, para 

diagnóstico desses processos (IDSO et al., 1980, 1981; JACKSON et al., 1981). A regulação 

estomática é peça chave na fisiologia vegetal e está intrinsecamente ligada à fotossíntese e às 

relações hídricas, fornecendo informações vitais sobre a capacidade de adaptação, 

sobrevivência e crescimento da planta. Os estômatos respondem ao estado da água no solo e 

na planta, bem como às condições meteorológicas prevalecentes no momento. Além disso, os 

estômatos controlam o resfriamento decorrente do processo evaporativo nas folhas (INMAN-

BAMBER; SMITH, 2005; ELSAYED et al., 2017). 

O estado da água da planta determina sua resposta aos efeitos combinados da 

disponibilidade de umidade do solo, da demanda evaporativa, da resistência hidráulica 

interna e da capacidade de captação de água na interface raiz-planta. É um indicador mais 

sensível de estresse hídrico do que as medidas de umidade do solo (JONES et al., 2009; TAIZ; 

ZEIGER, 2015; MARIANO et al., 2016).  

Os trabalhos aqui apresentados visam aprimorar a detecção remota das características 

de rendimento das plantas por meio da termografia por infravermelho, utilizada para 

mensuração da temperatura do dossel da cultura. Esta técnica apresenta  correlação elevada  

com parâmetros fisiológicos e de produtividade das culturas,  no que diz respeito à detecção 

do nível de estresse hídrico a que as mesmas estão sujeitas no campo (DEERY et al., 2016; 

GARCIA-TEJERO et al., 2017; GARCÍA-TEJERO et al., 2017; KHORSANDI et al., 2018b). Assim, 

pode-se identificar a variabilidade de tal estresse no campo, em escalas temporais e espaciais 

adequadas, antes que danos econômicos sejam visíveis (NELSON et al., 2018).  

Os quatro capítulos aqui descritos apresentam informações e recomendações técnicas 

sobre o manejo de água em milheto, carqueja, café e amendoim.  
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1 USO DA TERMOGRAFIA NA MENSURAÇÃO DE IMPACTOS DO ESTRESSE ABIÓTICO SOBRE A 
CULTURA DO MILHETO IRRIGADO 
 

Resumo 

  
O milheto é um cereal de alto interesse comercial no mundo, devido à sua tolerância à 

seca. Outras culturas agrícolas produtoras de grãos não têm produtividades aceitáveis em 
regiões áridas e semiáridas. O milheto é uma cultura importante para o futuro devido aos 
efeitos das mudanças climáticas, que podem intensificar a amplitude e a frequência de 
condições de baixa disponibilidade de água nos solos. Este trabalho teve por objetivo estudar 
os impactos do estresse abiótico hídrico sobre a produtividade da água e sobre as relações de 
trocas gasosas entre o milheto e a atmosfera. O experimento foi realizado em casa de 
vegetação, na Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP), Piracicaba, SP, 
Brasil. Os tratamentos consistiram em quatro (04) níveis de reposição hídrica baseados em 
um tratamento testemunha, no qual a umidade do solo foi mantida próxima à capacidade de 
campo (θcc) (Nível 100% θcc), a saber: (a) 40% θcc; (b) 70% θcc; (c) 100% θcc; (d) 130% θcc. As 
trocas gasosas (H2O e CO2) realizadas pelas plantas foram medidas com um sistema de 
analisador de gases por infravermelho. O potencial de água na folha foi coletado com câmera 
de pressão tipo Scholander. O efeito do estresse hídrico foi mensurado a partir da 
determinação do Índice de Estresse Hídrico da Cultura (Crop Water Stress Index – CWSI), 
calculado com base em imagens térmicas de câmera infravermelha. Os resultados mostraram 
que o milheto cultivado sob estresse hídrico apresentou redução nas taxas de assimilação de 
CO2; paralelamente, houve reduções na condutância estomática e nas taxas de transpiração. 
Embora tenha sido concebido como um índice de estresse hídrico, o CWSI tem correlação 
com os parâmetros fisiológicos do milheto e com a produtividade da água em biomassa. 
Desta forma, este índice é uma importante ferramenta para a gestão da água, podendo ser 
utilizado para o monitoramento remoto da produtividade da cultura do milheto. Em baixos 
níveis de reposição hídrica, o milheto teve redução na produção de biomassa e aumento da 
produtividade da água. Isto indica que essa cultura pode ser manejada na condição de 
irrigação sob déficit, visando otimizar a produtividade agrícola em condição de recursos 
hídricos escassos.   

 
Palavras-chave: CWSI; Produtividade da Água para Biomassa; Condutância Estomática; 
Potencial de Água na Folha; Taxa de Fotossíntese 
 

Abstract 
 
Millet is a cereal of high commercial interest in the world due to its drought tolerance. Other 
grain crops do not have acceptable yields in arid and semi-arid regions. Millet is an important 
crop to mitigate the effects of climate change, which can intensify the amplitude and 
frequency of low water availability conditions in soils. The objective of this work was to study 
the impacts of water abiotic stress on water productivity and on gaseous exchange 
relationships between millet and atmosphere. The experiment was carried out under 
greenhouse conditions at the "Luiz de Queiroz" College of Agriculture (ESALQ / USP), 
Piracicaba, SP, Brazil.  Irrigation treatments consisted of four (4) water levels based on a 
reference treatment, in which soil moisture was maintained close to the field capacity soil 
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moisture (a) 100% θcc,  the remaining treatments were fractions from the reference plot : (b) 
40% θcc ; (c) 70% θcc; (d) 130% θcc. The gas exchanges (H2O and CO2) carried out by the 
plants were measured with an infrared gas analyzer system. The water potential in the leaf 
was determined with a Scholander type pressure camera. The effect of water stress was 
measured by determining the Crop Water Stress Index (CWSI), calculated based on thermal 
images from infrared camera. The results showed that millet growing under water stress 
showed a reduction in CO2 assimilation rates; in parallel, there were reductions in stomatal 
conductance and transpiration rates. Although it was conceived as a water stress index, the 
CWSI correlates with the physiological parameters of millet and water productivity in 
biomass. In this way, this index is an important tool for water management, and can be used 
for the remote monitoring of the productivity of the millet crop. At low levels of water 
replenishment, millet had a reduction in biomass production and an increase in water 
productivity. This indicates that this crop can be managed under the condition of deficit 
irrigation, aiming at optimizing agricultural productivity in the condition of scarce water 
resources. 
 
Keywords: CWSI; Water Productivity for Biomass; Stomatal conductance; Leaf Water 
Potential; Photosynthesis Rate 
 

1.1 Introdução  

A disponibilidade de água é um fator importante que afeta o crescimento e a 

produção das plantas, principalmente em regiões áridas e semiáridas, onde as plantas são 

frequentemente submetidas a períodos de seca (Silva Barros, da et al., 2018). Assim, o déficit 

hídrico é um dos principais fatores abióticos que limitam a produtividade das culturas nos 

trópicos semiáridos, causando redução significativa no rendimento das culturas graníferas 

(Fischer, Reddy e Rao, 2016). É possível que mudanças climáticas causem eventos 

inesperados de seca, que provavelmente resultarão em menor disponibilidade de recursos 

hídricos. Em consequência disto, haverá redução no rendimento das culturas e maior 

severidade nos efeitos da seca (Padakandla, 2016). Portanto, a segurança alimentar global 

sustentável e equitativa é, ao menos parcialmente, dependente do desenvolvimento de 

culturas agrícolas adaptadas a ambientes com escassos recursos hídricos.  

As respostas morfológicas e fisiológicas que indicam o grau de adaptação ao estresse 

hídrico variam consideravelmente entre as espécies. Sob condições de seca, as trocas gasosas 

das plantas são reduzidas (CO2 e água), o que leva a reduções do acúmulo de biomassa e do 

rendimento de grãos. Assim, as estratégias de manter as plantas irrigadas sob déficit hídrico 

são limitadas e giram em torno da necessidade de usar água de maneira eficiente, garantir 

que a água esteja disponível para o período de enchimento de grãos e maximizar a captura de 
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água no perfil do solo (Kholová et al., 2010; Kusaka, Lalusin e Fujimura, 2005; Nelson et al., 

2018a; Souza et al., 2004; Vadez et al., 2013). 

As culturas de interesse agrícola tolerantes à seca têm capacidade de limitar o 

impacto das mudanças climáticas sobre a produção e distribuição da biomassa e, 

consequentemente, sobre seu rendimento econômico (Fita et al., 2015; Vadez et al., 2013). 

Essa capacidade dependerá da intensidade e da duração da seca, e da fase de 

desenvolvimento em que ocorre o déficit hídrico (Taiz e Zeiger, 2015; Winkel, Renno e Payne, 

1997).  

De modo geral, a estratégia do milheto (Pennisetum glaucum [L.] Leeke) em condições 

de déficit hídrico parece ser semelhante a da maioria dos cereais; porém, o milheto é um dos 

cereaias mais tolerantes às condições de seca (Nielsen e Vigil, 2017). Por isso é cultivado 

extensivamente em condições de sequeiro em regiões áridas e semiáridas propensas à seca, 

onde a precipitação média anual varia entre 200 e 800 mm (Brunken, Wet e Harlan, 1977; 

Burman et al., 2011). O milheto é bem adaptado às condições de baixa disponibilidade de 

água, em que poucas culturas graníferas sobreviveriam (Brunken, Wet e Harlan, 1977; 

Burman et al., 2011; Winkel, Renno e Payne, 1997). Assim, é um importante cereal nas 

regiões semiáridas do mundo, especialmente na África e na Índia. A FAOSTAT (2018) reportou 

que no ano de 2016 essa cultura foi cultivada em 31,7 milhões de hectares, quase totalmente 

distribuídos nos continentes Africano e Asiático (63% e 34% da área plantada, 

respectivamente). Os genótipos de maior rendimento sob estresse hídrico não extraem mais 

água do perfil do solo que os demais genótipos, mas exibem um padrão de extração de água 

que favorece o aumento de sua captação durante o período pós-antese, e menor absorção de 

água antes e turante a antese (Vadez et al., 2013). 

Devido à sua adaptabilidade a condições adversas, o milheto é uma alternativa para a 

agricultura brasileira, tanto em regiões semiáridas quanto para regiões do Cerrado. Nesta 

última, é usado em sistema de plantio direto, como cobertura em consórcio com 

leguminosas, e vem obtendo sucesso devido à sua alta produtividade de biomassa (Dias-

Martins et al., 2018; Oliveira, Carvalho e Moraes, 2002; Rakshit, 2016).  

A principal característica da fotossíntese das plantas C4 é a existência de um 

mecanismo de concentração de CO2 nas folhas, que serve para saturar a fotossíntese e 

suprimir a fotorrespiração no ar (Ghannoum, 2009; Martínez-Romero et al., 2017; Taiz e 

Zeiger, 2015). Como a fotossíntese é a principal fonte de carbono e energia orgânicos para o 
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crescimento e a produção de biomassa, o conhecimento da relação entre condutância 

estomática e fotossíntese de genótipos modernos de culturas será extremamente importante 

para a compreensão do mecanismo que leva à maior produtividade destes genótipos, 

independentemente das condições climáticas (Endres et al., 2010). Assim, as taxas de 

fotossíntese e evapotranspiração têm sido amplamente adotadas para determinar o estresse 

das plantas. (Yu et al., 2015). 

Por outro lado, a abertura estomática (condutância estomatal) pode refletir o estado 

da água nas plantas, e pode ser usada para indicar o grau de estresse hídrico e a capacidade 

de tolerância à seca (Yu et al., 2015). Como a condutância estomática é altamente variável, é 

difícil de comparar seus valores entre muitos genótipos. É necessário o desenvolvimento de 

métodos para comparar a condutância estomática de maneira independente das flutuações 

ambientais. Ainda não foi estabelecida uma relação muito clara entre a condutância 

estomática sob condições de irrigação sem déficit e de tolerância à seca entre os diferentes 

genótipos (Kholová et al., 2010). 

A temperatura foliar é dependente do balanço de energia. A maneira como as folhas 

absorvem parte da radiação presente no ambiente (ondas curtas e a maior parte das ondas 

longas) vem sendo utilizada como um modulador dos status de água na planta por meio dos 

estômatos (Deery et al., 2016; Taiz e Zeiger, 2015). Assim, a regulação estomática é peça 

chave na fisiologia e está intrinsecamente ligada à fotossíntese e às relações hídricas, 

fornecendo informações sobre a capacidade de adaptação, sobrevivência e crescimento da 

planta. Os estômatos respondem ao estado da água no solo e na planta, bem como às 

condições meteorológicas prevalecentes no momento, além de controlarem o resfriamento 

por meio do processo evaporativo das folhas (Elsayed et al., 2017a; Inman-Bamber e Smith, 

2005). 

Portanto, à medida que os estômatos se fecham em resposta à depleção de água no 

solo e à diminuição da absorção de água pelas raízes, a temperatura da planta aumenta. Em 

consequência, a transferência de energia convectiva aumenta para equilibrar a redução da 

transpiração (Yu et al., 2015). Assim, os estômatos fechados ou parcialmente fechados 

influenciam a redução da absorção de CO2 ou a regulação das trocas gasosas, permitindo que 

a planta se adapte rapidamente à mudança de estímulos bióticos e abióticos (Blonquist, 

Norman e Bugbee, 2009; Zhao et al., 2017b).  
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A medição da diferença temperatura entre o dossel vegetativo e a temperatura do ar 

vem sendo usada para a determinação do nível de estresse hídrico das culturas. Essa 

informação é obtida por meio de uma técnica chamada de termografia por infravermelho 

termal, que apresenta como características fundamentais: não ser destrutiva; atuar sem 

contato com as plantas; e fornecer estimativas consideravelmente precisas da demanda real 

de água das culturas (Bijanzadeh e Emam, 2012). Essa técnica pode ser usada para medir de 

forma direta a temperatura do dossel vegetativo, o que permite estimativas de condutância 

estomática, transpiração e estresse hídrico. Tais estimativas têm sido aplicadas à 

programação de irrigação de culturas agrícolas e, recentemente, vem sendo usada para 

prever o rendimento das culturas (Çolak et al., 2015; Gonzalez-Dugo, Zarco-Tejada e Fereres, 

2014a; López et al., 2009). 

O Crop Water Stress Index (CWSI) foi desenvolvido por Idso et al. (1980) e modificado 

por Jackson et al. (1981). Baseia-se na determinação da taxa de transpiração atual de uma 

cultura, por meio das medições da temperatura da copa e do déficit de pressão de vapor. Seu 

cálculo baseia-se em três variáveis ambientais principais: temperatura da copa das plantas 

(Tc), temperatura do ar (Ta) e déficit de pressão atmosférica de vapor (DPV) (Bijanzadeh e 

Emam, 2012; Egea et al., 2017; Klem et al., 2018; Veysi et al., 2017a). O CWSI é baseado na 

teoria do balanço de energia em uma superfície, em funções lineares do diferencial de 

temperatura entre a cultura e o ar, e no déficit de pressão de vapor, que dependem da 

cultura e das condições atmosféricas (López et al., 2009). 

Nos cenários projetados de mudança climática em vários trabalhos científicos, o 

suprimento insuficiente de água para a agricultura será a regra e não a exceção. O manejo da 

irrigação passará da ênfase na produção por unidade de área para a maximização da 

produção por unidade de água consumida (produtividade da água) (Fereres e Soriano, 2006; 

Letícia et al., 2010; Molden et al., 2003; Ramírez et al., 2015). A produtividade da água deve 

ser entendida como a razão entre a produção agrícola e a quantidade de água consumida 

(evapotranspirada), e tem sido usada para relacionar o uso da água na agricultura. 

(Mendonça et al., 2003; Sharma, Molden e Cook, 2015). 

O aumento da produtividade da água na agricultura terá um papel vital na competição 

por recursos escassos, na prevenção da degradação ambiental e na provisão de segurança 

alimentar. O manejo baseado na produtividade de água permitirá obter todos os benefícios 

de outros insumos da produção, tais como fertilizantes, sementes de alta qualidade, preparo 
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de solo, mão-de-obra, energia e maquinário. Inclui-se nesse contexto a necessidade de 

disponibilizar água para sustentar os ecossistemas e atender às crescentes demandas, urbana 

e industrial (Molden et al., 2003; Sharma, Molden e Cook, 2015).  

Há potencial para melhorar a produtividade da água em muitas culturas e há 

informações suficientes para definir a melhor estratégia de irrigação deficitária para muitas 

situações (Conaty et al., 2014; Kaboosi e Kaveh, 2012). Um aspecto frequentemente ignorado 

na gestão da água relaciona-se ao controle da perda total de água ao nível da folha, quando a 

água está disponível (Fereres e Soriano, 2006; Kholová et al., 2010). 

Contudo, apesar do milheto adaptar-se a condições de restrição hídrica severa, sabe-

se que a perda de água e a tolerância à desidratação e à seca ainda não são completamente 

compreendidas (Kusaka, Lalusin e Fujimura, 2005). Neste sentido, este trabalho teve o 

objetivo de estudar os impactos do estresse abiótico sobre a produtividade da água do 

milheto e quantificar suas relações de trocas gasosas com a atmosfera para diferentes níveis 

de disponibilidade hídrica no solo. 

 

1.2 Material e métodos 

Ambiente experimental  
 

O experimento foi realizado na Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, 

(ESALQ/USP), em Piracicaba, SP (22°43’ S; 47°38’W, 546 m de altitude). As plantas de milheto 

(Pennisetum glaucum [L.] Leeke, cv. BRS1501) foram cultivadas em casa de vegetação com 

área total de 400 m², em vasos de concreto com capacidade de 100 dm³e medindo 0,6 x 0,45 

x 0,40 m (largura, comprimento, profundidade). Os vasos foram distribuídos com 0,5 m entre 

vasos e 1,0 m entre linhas. 

O cultivo foi realizado em um Latossolo Vermelho Amarelo distrófico (Typic oxisoil). A 

semeadura foi realizada com profundidade de 1 cm. Após emergência, foi realizado desbaste 

para que cada parcela tivesse seis plantas, correspondendo a um estande de 10 plantas por 

metro linear (comumente adotado para a cultivar de milheto usada). 

 

Delineamento experimental 
 

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, apresentando 4 

blocos e 4 níveis de reposição hídrica. O experimento foi realizado nos meses de dezembro de 
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2016 e janeiro de 2017. Os tratamentos foram os níveis de reposição de água, calculados com 

base em um tratamento testemunha, cuja umidade do solo foi mantida próximo à capacidade 

de campo, denominado tratamento Nivel 100% θcc. Os níveis foram estabelecidos em 40%, 

70%, 100% e 130% θcc. A imposição dos níveis de reposição teve início 18 dias após a 

germinação das plantas.  

A avaliação das plantas foi realizada no decorrer do ciclo fenológico até a fase de 

emborrachamento de grãos. 

Os dados experimentais foram testados quanto aos pressupostos de normalidade de 

variâncias, com o teste de Shapiro e Wilk (1965), e de homocedasticidade, com o teste de 

Levene. Quando detectadas diferenças significativas entre tratamentos, a comparação de 

médias foi realizada com o auxílio do teste de Tukey, em nível de significância de 5%. As 

análises foram realizadas com o auxílio do software R (R Core Team 2018), v.3.3.4, utilizando 

os pacotes ExpDes.pt (Ferreira et al., 2018) e ggplo2 (Wickham, 2009). 

 
Caracterização físico-química do solo e fertilização 
 

O solo foi fertilizado de acordo com as recomendações do Boletim 100 do Instituto 

Agronômico de Campinas, para a cultura do milheto no Brasil (Teixeira et al., 1997). A 

adubação de base (macro e micronutrientes necessários) foi realizada antes do plantio e as 

adubações em cobertura (nitrogênio) foram aplicadas via fertirrigação, divididas em cinco 

(05) aplicações.  

Amostras indeformadas foram coletadas para determinação da densidade global (Ds), 

densidade das partículas (Dp) e porosidade total (α) do solo, bem como para a obtenção das 

curvas características de retenção de água no solo, por meio de mesa de tensão (-1, -2, -4 e -6 

kPa) e extratores de Richards (-10, -30, -50, -100, -500, -1000 e -1500 kPa)(Tabela 1).  

Tabela 1. Caracterização física e química do solo em casa de vegetação milheto. 

 

* As caracterizações do solo, química e física, foram realizadas de acordo com os métodos padrões adotados 
para solos tropicais (Raij et al., 2001). Resumidamente, o pH foi determinado em solução de CaCl2 (0,01M); P, K+, 
Ca2+, Mg2+ em resina de troca iônica; Solução de H + Al em KCl (1M); Areia, silte e Argila pelo método do 
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Bouyoucos Hydrometer, MO (matéria orgânica) pelo método Walkley-Black, e θcc e θpmp pelo método do extrator 
de Richards. 

 
Irrigação e manejo da cultura  
 

A irrigação foi realizada por gotejamento, com dois gotejadores por vaso, do tipo 

botão (PCN-CNJ) e com vazão nominal de 8 L h-1, equipados com divisores de descarga para 

melhor distribuição da irrigação nos vasos. O manejo da irrigação foi realizado por meio do 

monitoramento da tensão da água no solo, utilizando baterias de tensiômetros de punção em 

três profundidades (0,15, 0,25 e 0,35 m). As leituras de tensão foram transformadas em 

potencial matricial da água no solo (ψm) (equação 1) e, em seguida, a estimativa da umidade 

foi realizada por meio do modelo proposto por Van Genuchten (1980) (equação 2). Os turnos 

de rega foram adotados entre um e três dias variando em função da demanda das plantas. 

   (1) 

 

Em que:  

ψm - potencial matricial da água no solo (kPa);  

Lt - leitura do tensiômetro ou tensão da água no solo (kPa);  

hc - pressão equivalente à altura da coluna d’água no tensiômetro (kPa). 

 

 

  

(2) 

 

Em que:  

θ (ψm) - umidade volumétrica em função do potencial mátrico, em m3 m-3;  

θr - umidade volumétrica residual do solo, em m3 m-3;  

θs - umidade volumétrica do solo saturado, em m3 m-3;  

m, n - parâmetros de regressão da equação, adimensionais;  

α - parâmetro com dimensão igual ao inverso da tensão, em kPa-1; e 

ψm - potencial mátrico, em kPa. 

 

Mensurações nas plantas  
As medidas fisiológicas nas plantas foram iniciadas dez dias após a imposição dos 

níveis de reposição hídrica, o que correspondeu ao segundo decêndio do mês de dezembro 

de 2017.  
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As medidas do potencial de água na folha foram feitas com câmera de pressão tipo 

Scholander (Modelo 3005, Soil Moisture Equipment Corporation, Santa Bárbara, CA, EUA) 

(Scholander et al., 1964). Foram feitas três avaliações de potencial de água na folha durante a 

aplicação dos níveis de reposição de água no solo. As medidas foram feitas na última folha 

totalmente expandida, em três plantas por parcela (n=6). As coletas foram feitas antes do 

amanhecer e as folhas escolhidas foram embrulhadas em folha de alumínio e armazenadas 

em local com temperatura controlada, por um período máximo de uma hora antes da 

amostragem.  

As trocas gasosas (H2O e CO2), realizadas pelas plantas foram quantificadas com 

sistema de analisador de gases por infravermelho portátil (LI-6400XT, Li-cor, Lincoln, NE, 

USA). As medições de trocas gasosas foram realizadas entre 09:00 h e 12:00 h.  A 

concentração de CO2 no ar durante as medições foi fixada em 400 ± 5 µmol-1. A umidade 

relativa mantida no interior da câmera ficou entre 50% e 60% e a temperatura ambiente foi a 

adotada. Para a determinação da densidade do fluxo de fótons fotossinteticamente ativos - 

DFFFA no interior da câmera, foi feita uma curva de resposta fotossintética à luz entre 0 e 

2500 µmol m-2 s-1. 

 

Imagens termais e análises 
 

A temperatura da folha e do dossel foi obtida por meio de imagens térmicas, com 

câmera de infravermelho de marca Flir modelo T640, produzindo imagens térmicas com 

resolução de 640 x 480 pixels e sensibilidade termal de 0,035°C e faixa de temperatura de 

trabalho de -40°C a 2.000°C. As imagens térmicas foram tomadas em conjunto com as 

medidas das trocas gasosas nas folhas das plantas, a fim de observar as relações entre a 

temperatura foliar e as trocas de gases com o ambiente, em função dos respectivos manejos 

de irrigação adotados pela planta. O processamento e a análise foram realizados por meio do 

software Flir Tools V. 5.2.15161. As imagens zenitais foram tiradas a uma altura de 

aproximadamente 1,3 m da superfície de cada parcela. 

 

Mensuração dos dados meteorológicos  
 

O monitoramento da radiação solar global (Qg) se deu por meio de um piranômetro 

de fotodiodo de silício (LI200X - Campbell Sci.). A temperatura do ar (°C) e sua umidade 
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relativa (%) foram obtidas com um sensor Vaissala (HMP45C - Campbell Sci.) instalado no 

interior da casa de vegetação, com valores médios obtidos em intervalos de coleta de 15 

minutos. 

 
CWSI - Crop Water Stress Index 
 

O Crop water stress index CWSI (Idso et al., (1981) é definido com base na diferença 

entre a temperatura do dossel e a temperatura do ar (Tc - Ta) (Equação 3) . 
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(3) 

 

Em que:  

Tc - temperatura do dossel;  

Ta - temperatura média do ar;  

(Tc-Ta)LBI - linha base de temperatura inferior, correspondente à 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;  

(Tc - Ta)LBS - linha base de temperatura superior, correspondente à diferença de 
temperatura do ar quando a resistência à perda de água do dossel aumentar 
sem limites ou correspondente a temperatura da superfície seca. 

 
Normalmente esse índice de estresse baseado em temperatura térmica é calculado a 

partir de medições feitas uma vez ao dia ou durante um curto período de tempo, próximo ao 

meio-dia, em condições livres de nuvens. O CWSI oscila entre 0 e 1; tende 0 após as irrigações 

e sobe progressivamente até 1 quando a água do solo está esgotada (O’Shaughnessy et al., 

2012).  

A determinação de (Tc - Ta)LBI e (Tc - Ta)LBS pode ser feita tanto por meio de relações 

teóricas ou empíricas. Como exemplos de relações teóricas, temos os relatos feitos por 

Jackson et al. (1981); Jackson, Kustas e Choudhury (1988); Agam et al. (2013b); Farías Ramírez 

et al. (2015); O’Shaughnessy et al.,  (2011); e Ghaemi et al., (2015). Quanto às relações 

empíricas mencionadas, citam-se os trabalhos de Idso et al. (1981); Irmak, Haman e Bastug, 

(1985); Payero, Neale e Wright, (2005); Li et al., (2010); e  Agam et al. (2013a). Neste 

trabalho, optou-se pela perspectiva empírica, seguindo a metodologia de Idso et al. (1981). 
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Produtividade de biomassa 
 

A produtividade de biomassa seca (Mg ha-1 de matéria seca, ou Mg ha-1 de MS) foi 

calculada para a área média de copa ocupada pelas plantas em cada unidade, devido ao 

efeito buquê, que leva em consideração a área tomada pelo volume da copa, de acordo com 

a Equação 3. As amostras foram submetidas ao processo de secagem em estufa a 65°C 

durante 72 horas, e pesadas para a obtenção dos valores de matéria seca. 

 

 

(3) 

Em que: PB– Produção de biomassa (Mg ha-1), PBP– Produção média de biomassa das 

parcelas (g); A–Área em m² da unidade experimental = 0,6 x 0,9 totalizando 0,54 m²; 100 é o 

fator de conversão para transformar em hectare. 

 

Produtividade da água para biomassa - PAB  
 

Para calcular a produtividade da água para biomassa, foi necessário converter os 

dados de PB (kg). De posse dos dados de PB, a PAB foi calculada pela Equação 4.  

 

 

(4) 

  

Em que: PBP - produtividade da água para biomassa; em kg m-3; PBP produção média de 

biomassa das parcelas; em kg; e VT - volume total de água aplicado na parcela, em m-3.  

Obs.: no nível de reposição hídrica 130% θcc houve drenagem, e foi considerado todo o 

volume de água aplicado em cada tratamento.  

 

1.3 Resultados e discussão 

Na Figura 1 (a) é mostrada a variação temporal das temperaturas máxima, média e 

mínima em cada fase fenológica do milheto ) no decorrer do período de avaliação ocorrido no 

mês de dezembro de 2016 e janeiro de 2017 (a), a saber: E1 – da emergência à terceira folha 

visível ; E2 –quinta folha visível, (13 e 15 dias após a emergência – DAE); E3 – início da 

formação da panícula; E4  – folha-bandeira visível; E5 –panícula visível (53,5 DAE nas 

cultivares voltadas à produção de biomassa vegetativa. Na Figura 1 (b) são observadas as 

variações diárias no período de análise. A temperatura média no decorrer do ciclo foi de 27,7 
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°C e a mínima foi de 15,9 °C. Já para as temperaturas diárias os maiores valores foram 

observados entre 12:00 h  e 15:00 h, atingindo picos de 40°C.  

Salienta-se que, em comparação com o milho e o sorgo, o milheto requer mais calor 

para germinar e estabelecer-se de maneira uniforme (Muchow, 1989). As condições ideais 

para o milheto são de temperaturas noturnas de 15 a 28 °C. Estudos realizados com milheto 

na Índia, em período similar ao do presente trabalho, mostram que há incrementos 

significativos na produção de biomossa em temperaturas elevadas (Medina, Gupta e Vadez, 

2017; Nelson et al., 2018b).   

 

Figura 1. Mudanças de temperatura do ar no interior da casa de vegetação no decorrer do período experimental 

(dias após o plantio – DAP) nas respectivas fases fenológicas da cultura E1 - Três folhas, E2 - Cinco folhas, E3 - 

Iniciação da Panícula, E4 -  Estádio de Emborrachamento, E5 - Fase de Enchimento de Grão (a) Temperaturas 

máxima – (Max), média – (Med) e mínima – (Min). Flutuação horária diária da temperatura (b) – média das fases 

fenológicas (linha vermelha) e os valores medidos (°C). 

Pode-se observar, na curva de luz do milheto [Figura 2 (a)], que não houve saturação 

luminosa na resposta de assimilação de CO2 da cultura (planta C4) nas condições de luz 

reinantes durante o experimento. Em baixa luminosidade, a taxa de assimilação de CO2 é 

determinada pelas características de luz e pela exigência de energia entre o mesófilo e o 

cloroplasto da bainha do feixe. Em alta taxa de irradiação, o CO2 assimilado é provavelmente 

limitado pela capacidade de transporte de elétrons, mas também pode ser limitado pela 

capacidade de regeneração de fosfoenolpiruvato carboxilase - PEP ou ribulose difosfato - 

RuBP ou atividade de Rubisco (Caemmerer, von e Furbank, 2016). 
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Figura 2. Curva de resposta da taxa de assimilação de µmol CO2 m-2s-1 – A (a) e transpiração - E mmol H2O m-2 s-1 

em resposta a variação da densidade de fluxo de fótons fotossinteticamente ativos – DFFFA para a condição de 

manejo de irrigação de 100% θcc (b). Teste de médias para assimilação de CO2 seguidos pela mesma letra não 

diferem em 5% probabilidade pelo teste de Tukey (c). 

 

Ressalta-se que mesmo havendo aumento na taxa de transpiração com o incremento 

da irradiação, não houve aumento na assimilação de CO2 como pode ser observado na Figura 

2 (b). Observando-se a Figura 2 (c), as maiores taxas de assimilação de CO2 ocorreram nos 

níveis de irradiação entre 1500 e 2500 µmol de fótons m-2 s-1, com taxa máxima de 

assimilação na ordem de 33 µmol CO2 m-2 s-1. Esses resultados foram submetidos à análise de 

variância (teste F) e ao teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Não foram observadas 

diferenças significativas, ou seja, nas condições ambientais do estudo, a taxa máxima de 

assimilação ocorre aos 1500 µmol de fótons m-2 s-1. Isto significa que incrementos naturais ou 

artificiais de irradiação não implicariam em incrementos significativos na taxa de assimilação 

de CO2.  
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Esta resposta está relacionada diretamente às limitações estomáticas e bioquímicas 

que contribuem para as restrições na difusão de CO2 nas folhas, através dos estômatos, 

tornando-se uma limitação significativa ao ganho de carbono pela planta (Nelson et al., 

2018a). Assim, o estômato apresenta duas funções principais: (1) manter o estado da água 

das folhas durante a fotossíntese, limitando as taxas de transpiração excessiva (Taiz e Zeiger, 

2015); (2) agir como válvula de emergência, com fechamento em resposta ao déficit hídrico 

para manter as folhas hidratadas. Em condições de alta demanda atmosférica de água por 

unidade de carbono absorvido pela planta, tal como em ambientes secos, os estômatos 

frequentemente operam com abertura reduzida, o que diminui o influxo de CO2 e aumenta a 

limitação potencial dos estômatos na fotossíntese (Sage, Peixoto e Sage, 2013). 

A intensidade da irradiação (ou de luz) é o fator ambiental chave para a fotossíntese 

(Osroosh et al., 2015). Assim, a resposta da fotossíntese foliar (A) à assimilação de CO2 tem 

sido foco de vários estudos, a fim de identificar os níveis de irradiação ótimos para a 

fotossíntese foliar (Çolak et al., 2015; Inoue et al., 1990; Maes et al., 2011).  A resposta da 

fotossíntese à luz é diretamente proporcional e linear à assimilação de CO2 até uma taxa 

máxima de fotossíntese, a partir da qual a oferta de CO2 torna-se limitante (BLACKMAN, 

1905). Esse é o ponto de eficiência máxima de conversão da luz em energia química pela 

fotossíntese, ou seja, CO2 assimilado por quantum de luz absorvida (Taiz e Zeiger, 2015).  

Sabe-se que o ponto de eficiência máxima é semelhante em uma vasta gama de 

espécies, quando expresso com base na luz absorvida (Ogren, 1993), e não depende da 

irradiância ou do conteúdo de nitrogênio foliar por unidade de área foliar (CANNELL e 

THORNLEY, 1998). As duas partes da curva de resposta à luz da fotossíntese são descritas 

como limitadas por luz e CO2, respectivamente. 

Na Figura 3 é mostrado o manejo da irrigação ao longo do período experimental, 

tendo como base a umidade volumétrica do solo para o tratamento Nível 100% cc. A área 

sombreada em verde foi um período em que não houve imposição de irrigação com déficit, 

pois até o décimo quinto DAP todas as plantas receberam a mesma quantidade de água. As 

linhas tracejadas representam o nível de umidade do solo com base em volume (θ cm3 cm-3), 

e as linhas cheias, azul e vermelha, indicam o valor da umidade do solo na capacidade de 

campo e no ponto de murcha permanente, respectivamente. Após o trigésimo dia as 

demandas de água pelas plantas aumentaram, em virtude do aumento da área foliar e do 

crescimento da planta, chegando nesse período a 29% de redução. A umidade observada na 
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reposição de 100% θcc apresentou essa variação em função do consumo hídrico pelas plantas, 

associado à evaporação de água do solo. 

 

Figura 3. Média do conteúdo de água no solo (θ) para o tratamento 100% da θCC nas camadas 0,20 m, 0,40 m e 

0,60 m durante a época de irrigação (dezembro e janeiro), - ponto de murcha permanente – PMP; o 

sombreamento verde indica o período sem imposição de estresse hídrico, dias após o plantio – DAP.  

 

Nos tratamentos em que o milheto esteve sob estresse hídrico houve redução na taxa 

de assimilação de CO2. Paralelamente, houve reduções na condutância estomática e nas taxas 

de transpiração, que podem ser observadas na Figura 4(a). A taxa de assimilação de CO2 

observada no tratamento 100% θcc foi de 39,2 µmol CO2 m-2 s-1; nos níveis 130% θcc, 70% θcc e 

40% θcc, as taxas de assimilação foram de 35,2; 21,7 e 14,7 µmol CO2 m-2 s-1, respectivamente 

(Figura 4c). Todos os tratamentos apresentaram reduções significativas na troca gasosa, 

comparados ao tratamento 100% θcc. A redução percentual na taxa de assimilação de CO2 

entre os tratamentos 100% θcc e 40% θcc foi de 62,45%. No tratamento130% θcc essa redução 

foi em torno de 10%, indicando que a água é o fator mais importante para o desenvolvimento 

das plantas. Seu excesso acarreta sérios prejuízos, podendo afetar a aeração na zona radicular 

e a lixiviação dos nutrientes; e sua falta pode inibir o crescimento e afetar o metabolismo 

fisiológico (Taiz e Zeiger, 2015).  

Na condutância estomática (Figura 4b), o maior valor observado foi de 0,366 mol H2O 

m-2 s-1 no tratamento 100% θcc. Comparando com os valores médios encontrados no 

tratamento 40% θcc, a redução foi chegou a 82,3%. Já para a taxa de transpiração (Figura 4c), 

o maior valor observado foi 5,18 mmol H2O m-2 s-1, no tratamento de 100% θcc, e o menor 

valor foi de 1,81 mmol H2O m-2 s-1, no tratamento 40% θcc, com uma redução de 78,3%. 
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Figura 4. Resposta da assimilação da assimilação de CO2 (A), condutância estomática (gs) mol H2O m-2 s-1 e 

transpiração (E) mmol H2O m-2 s-1 para os níveis de reposição hídrica de 40, 70, 100 e 130% da umidade θcc. 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem em 5% probabilidade pelo teste de Tukey; CV coeficiente de 

variação.  

 

Sob estresse hídrico, as plantas mantêm seus estômatos parcial ou totalmente 

fechados, como forma de minimizar a perda de água e manter o turgor foliar, uma 

característica importante para a tolerância à seca (Lawlor e Tezara, 2009). Respostas 

semelhantes foram encontradas em cultivos de sorgo e milho em período de déficit hídrico 

no solo, durante o desenvolvimento vegetativo (Kakani et al., 2011), bem como em Panicum 

virgatum, Setaria italica e Bothriochloa ischaemum), plantas C4 referidas como espécies de 

poáceas introduzidas, tradicionais na região do vale de Loess, na China (XU et al., 2006). 

Como a fotossíntese e a transpiração são influenciadas conjuntamente pela 

condutância estomática, a ocorrência de baixos valores de condutância estomática - gs 

podem afetar adversamente o crescimento da cultura devido a fotossíntese (Begum et al., 

2012; Egea et al., 2017; Wang e Gartung, 2010). Para que o crescimento das plantas continue, 

as plantas precisam assimilar CO2 suficiente, otimizando a transpiração e a fotossíntese. Isto 
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requer a regulação de gs pelas plantas (Inman-Bamber e Smith, 2005). Ressalta-se que esses 

são mecanismos de alta complexidade; devido à relação entre a transpiração e a condutância 

estomática, a transpiração das folhas individuais pode depender da temperatura foliar, mas 

pode haver substancial variabilidade espacial de transpiração decorrente posição da folha 

dentro do dossel da cultura, devido à variabilidade espacial de gs (Bonnett, Hewitt e Glassop, 

2006; Castro-Nava et al., 2016; Egea et al., 2017; Jones, 1999). 

A perda de água das plantas deve ser minimizada com o baixo potencial hídrico do 

solo (Taiz e Zeiger, 2015). A produção de biomassa depende principalmente da capacidade de 

manter, simultaneamente, alta fotossíntese líquida e baixa transpiração. Nessa tensão, a 

produção de biomassa deve ser vista em dependência com as trocas de gases CO2 / H2O, que 

pode ser estimada pela eficiência do uso da água da fotossíntese (Marchiori, Machado e 

Ribeiro, 2014).  Assim, um ponto crítico para a fisiologia das plantas é atingido quando a 

fixação de CO2 (fotossíntese aparente) cai abaixo da produção de CO2 (ponto de 

compensação) (Burman et al., 2011; Zhao et al., 2017a). 

Provavelmente as reduções nas trocas gasosas são oriundas da desidratação celular, 

que afetam negativamente os processos fisiológicos básicos, como a redução do turgor. Essas 

reduções estão associadas à desidratação e ao potencial hídrico do aploplasto, que vai se 

tornando mais negativo que o do simplasto.  Como consequência secundária dessa 

desidratação, aumenta a concentração dos íons dentro da célula, o que pode torná-los 

citotóxicos (Taiz e Zeiger, 2015). O mesmo comportamento é observado na taxa 

transpiratória, cujo declínio é inversamente proporcional à umidade do solo quando a taxa de 

transpiração potencial aumenta devido ao aumento do déficit de pressão de vapor - VPD. 

Como o declínio na taxa de transpiração real resulta em uma perda de turgescência, o teor de 

umidade do solo no qual ocorre o murchamento foliar é variável em condição de campo, 

sendo diretamente proporcional à taxa de transpiração potencial (Conaty et al., 2014).  

A imagem térmica mostra diferenças entre plantas irrigadas e não irrigadas, e também 

entre diferentes intensidades de irrigação, tal como relatam diversos estudos (Bahmani, 

Sabziparvar e Khosravi, 2016; Egea et al., 2017; García-Tejero et al., 2018a; Pou et al., 2014; 

Veysi et al., 2017b). Em diversos cenários, uma única imagem térmica é suficiente para 

revelar a variação espacial no estado da água na planta. Em macroescala, a geração de 

imagens térmicas em sensoriamento remoto é uma ferramenta de alto potencial para 
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detectar a variação espacial do estado da água presente no dossel da cultura (Berni et al., 

2009).  

Nas Figuras 5 a, b, c, d observam-se as imagens térmicas para os diferentes níveis de 

reposição de hídrica de água no solo (tratamentos), 130% (a), 100% (b), 70% (c), 40% (d) da 

umidade com base na θcc. Nas Figuras 5 (e, f) nota-se a relação da assimilação de CO2 em 

função da temperatura e da variação entre a temperatura do dossel da cultura e a do ar (Tc – 

Ta), respectivamente, sob as condições de manejo de irrigação.  

 

Figura 5. Imagens térmicas (quanto mais escura a cor da folha, menor a temperatura) para os níveis de reposição 

hídrica de 130% (a), 100% (b), 70% (c), 40% (d) e relação entre a taxa de assimilação A - µmol CO2 m-2s-1 e a 

temperatura foliar (e) e a diferença entre a temperatura da folha e  a temperatura do ar (Tc-Tar) em (°C) em (f) 

obtidas por meio de imagens térmicas em diferentes níveis de reposição hídrica, AIC – Critério de Informação de 

Akaike e BIC – Critério de Informação Bayesiano e P – valor - probabilidade de significância, área sombreada é o 

intervalo de confiança para 95% das observações. 

As relações mostradas entre fotossíntese e a temperatura foliar foram significativas 

(R²=0,73). O mesmo comportamento foi observado na relação entre fotossíntese e (Tc – Ta). 

Resultados semelhantes foram observados em cultivos de citros no sudeste da Espanha 

(García-Tejero et al., 2011); citros em Sevilha Espanha (Gonzalez-Dugo, Zarco-Tejada e 

Fereres, 2014b); trigo no Egito (Elsayed et al., 2017b); e mamão (Carica papaya) no Estado do 

Rio de Janeiro Brasil (Lima et al., 2016a). 
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O uso da termografia na detecção do estado da água da cultura depende da resposta 

estomática da planta no balanço de energia entre planta e atmosfera, e também da espécie 

estudada (Costa, Grant e Chaves, 2013; Nelson et al., 2018a). Há espécies com 

comportamento anisoídrico (perdas de água acentuadas nos tecidos vegetais) ou isohídrico, 

que são plantas que fecham seus estômatos em resposta à redução da umidade do solo ou ao 

aumento no déficit de pressão de vapor. Tais plantas controlam seu potencial hídrico, como é 

o caso do milheto, do sorgo, do milho e do álamo, entre outros (Thomson et al., 2012). Essas 

respostas das plantas à variação entre (Tc – Ta) são mais evidenciadas em condições de 

ambientes quentes e secos; no entanto, as diferenças também podem ser observadas em 

condições de umidade relativamente alta e temperatura baixa. (Maes e Steppe, 2012).   

O potencial de água na folha Ψfolha é uma medida indireta da resposta fisiológica da 

planta às reposições de água no solo. Portanto, é importante determinar se Ψfolha reflete as 

respostas fisiológicas diretas das plantas, como as trocas gasosas (Conaty et al., 2014). A 

correlação entre fotossíntese e Ψfolha foi significativa (R²=0.66, p <0,001), conforme mostrado 

na Figura 6 (a) . A tendência é de redução da fotossíntese à medida que Ψfolha se torna mais 

negativo. Para a relação entre fotossíntese e produtividade de biomassa, a correlação foi 

linear e positiva (R²=0.79, p <0,001) tal qual mostrado na Figura 6 (b).  

 

Figura 6. Relação entre a taxa de assimilação (A) - µmol CO2 m-2s-1 com o potencial de água na folha – Ψ(Mpa) 

(a); assimilação com produtividade em – kg obtidos no experimento (b). 

A relação entre a produtividade de biomassa (kg) e a temperatura foliar observada 

durante o período experimental é apresentada na Figura 7 (a). Houve correlação significativa, 

linear e negativa entre produtividade e reposição de água no solo (R²=0.72, p <0,001). A 

produtividade com Ψfolha apresentou resposta similar à observada com a temperatura, tendo 
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correlação significativa (R²=0.85, p <0,001), na qual a produtividade tende a diminuir à medida 

que Ψfolha se torna mais negativo (Figura 7 b).  

 

Figura 7. Relação entre produtividade e temperatura foliar do período vegetativo (a); produtividade em kg por 

unidade experimental e potencial de água na folha (b); uso da água com CWSI (c); produtividade com CWSI.  

 

Resultados similares foram encontrados em sete cultivares de milheto, nos quais Ψfolha 

diminuiu sob condições de seca, quando comparado às condições reinantes com irrigação 

suplementar (Kusaka, Lalusin e Fujimura, 2005). A diminuição de Ψfolha induzida pelo déficit de 

reposição hídrica pode estar relacionada à redução no número de estômatos ou à redução da 

área foliar e ao consequente menor consumo total de água pela planta (Toscano et al., 2018). 

Durante seu ciclo de vida as plantas são frequentemente submetidas a períodos de 

déficit hídrico do solo e da atmosfera (Pessarakli, 2005). As principais consequências do 

estresse hídrico são reduções do crescimento das plantas e da fotossíntese. Inicialmente, o 

estresse hídrico reduz  a expansão foliar, aumenta o fechamento estomático,  a 

disponibilidade de água nos tecidos das folhas e a taxa de assimilação de 

CO2.Consequentemente, causa alterações estruturais nos cloroplastos, afeta o transporte de 

elétrons e as reações de assimilação de CO2, o que prejudica a síntese de ATP (Bahmani, 

Sabziparvar e Khosravi, 2016; Pessarakli, 2005; Steduto et al., 2012; Zhang et al., 2017).  

 

O Índice de estresse hídrico da cultura (CWSI) como ferramenta de gestão e suas relações 

com cultura 

A resposta fisiológica das culturas aos tratamentos de irrigação e as relações entre as 

variáveis de fotossíntese (A - µmol CO2 m-2s-1), transpiração (E mmol H2O m-2 s-1) e 
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condutância estomática (gs mol H2O m-2 s-1) e os índice de estresse hídrico  calculados a partir 

de imagens térmicas (CWSI) são apresentadas na Figura 8 (a, b, c).  

Houve correlações significativas (p<0,01), considerando os tratamentos estudados nos 

níveis de reposição hídrica, o índice de estresse hídrico da cultura CWSI correlacionado com a   

fotossíntese - A (R2=0,61); condutância estomática - gs (R2=0,47); e transpiração – E (R2=0,42). 

Os critérios de informação de Akaike que são medidas relativas da qualidade de ajuste de um 

modelo estatístico estimado (AIC) e Bayesiano (BIC), foi critério de avaliação de modelos 

definidos em termos da probabilidade a posteriori, sendo assim chamado porque Schwarz 

deu um argumento Bayesiano para prová-lo. Para o modelo linear no qual apresentaram o 

melhor ajuste com valores de (CWSI vs A, gs e E respectivamente Figura 8 a, b, c) no critério 

de AIC  são: 110,2; -26,29; 71,73 já os critérios de BIC encontrados são: 112,5-23,97; 74,04. 

  

Figura 8. Relação entre a taxa de assimilação (A) - µmol CO2 m-2s-1 (a); condutância estomática (gs) mol H2O m-2 s-

1 (b) e transpiração (E) mmol H2O m-2 s-1 (b) (c), com Índice de estresse hídrico da cultura CWSI. A área 

sombreada é o intervalo de confiança para 95% das observações. 

 

Neste estudo, os níveis de reposição de água no solo foram usados como base para 

observar as relações entre trocas gasosas e o CWSI. Os resultados mostraram que o CWSI é 

inversamente proporcional a A, gs e E. Resultados semelhantes foram observados em 
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gergelim sob estresse hídrico na região de Najaf Abad, no Iran (Yousefzadeh Najafabadi e 

Ehsanzadeh, 2017); em sésamo Sesamum indicum (Boureima et al., 2012); e em videiras (Pou 

et al., 2014).  

As informações provenientes das imagens térmicas do dossel da cultura mostram uma 

diferença clara entre os níveis de reposição de água nas plantas. As plantas submetidas ao 

tratamento 100% θcc apresentaram menores valores de CWSI, em comparação àquelas 

submetidas ao tratamento 40% θcc. Tal como em estudos anteriores, o CWSI aumenta com a 

intensidade do estresse hídrico. Assim, imagens térmicas podem ser usadas para a detecção 

espacial precoce do estresse hídrico, bem como para a quantificação desse estresse em 

diversas culturas agrícolas (Crop e Stress, 1982; García-Tejero et al., 2018b; Lima et al., 

2016b).  

Deve-se salientar que o aumento dos valores de CWSI representa indiretamente a 

resposta de assimilação de CO2, bem como a transpiração e a condutância estomática, tal 

como se pode observar na Figura 8. Fatores ambientais como o estresse hídrico podem 

acarretar nos seguintes efeitos nas plantas: redução no potencial hídrico, desidratação celular 

e resistências hidráulicas, redução de atividades metabólicas, alterações na partição do 

carbono, inibição da fotossíntese, desidratação de membranas e proteínas, fechamento 

estomático e redução da expansão celular (Taiz e Zeiger, 2015). O CWSI é um índice de 

estresse robusto, do ponto de vista físico e biológico, devido às respostas fisiológicas 

apresentadas pela cultura com a variação deste índice (Ćosić et al., 2018; Klem et al., 2018; 

Zhang et al., 2017).  

Na Figura 9 (a e b) são apresentadas as relações entre o uso da água em (mm) e o 

CWSI (R²=0.64, p <0,001), e entre a produtividade da biomassa e o CWSI (R²=0.58, p <0,001). 

No que diz respeito à produtividade da água em termos de biomassa [PAB, Figura 9 (c)], 

observa-se uma relação linear e positiva com o CWSI (R²=0.65, p <0,001). Plantas com menor 

reposição hídrica foram mais eficientes no uso da água. Resultados semelhantes foram 

observados em estudos com algodão e soja irrigados em Bushland, Texas (O’Shaughnessy et 

al., 2011), e em cultivos realizados no oeste da Turquia (Dağdelen et al., 2009). Salienta-se 

que, mesmo apresentando maior PAB nos tratamentos com menor nível de reposição hídrica, 

as produções de biomassa sob tais condições foram as menores observadas, mostrando que o 

milheto tem tolerância ao déficit hídrico, mas sofre prejuízos significativos. Estudos de 

viabilidade econômica são necessários para determinar o nível ótimo econômico de reposição 
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hídrica para produção de biomassa e otimização do uso da água (irrigação sob déficit com 

maior retorno financeiro).  

 

  

 

Figura 9. Relações entre uso da água no ciclo da cultura e o CWSI (a); produtividade (kg) e CWSI (b); 

produtividade da água para produção de biomassa (kg m-3) com CWSI (c)  

  

Os valores de CWSI obtidos neste experimento mostram tendências significativamente 

negativas com a produtividade de biomassa, bem como com o uso da água, refletindo bem a 

diminuição do rendimento causada pelo aumento do estresse hídrico da cultura. À medida 

que a lâmina de irrigação aplicada diminuiu, também houve reduções nas taxas de 

transpiração, condutância estomática e fotossíntese da cultura (Figura 4). Isto resultou no 

aumento da temperatura do dossel da colheita que, por sua vez, influencia significativamente 

a produtividade [Figura 9(c)] e causa subsequentes reduções na produtividade de biomassa. 

Esses resultados corroboram com estudos similares (Ballester et al., 2013; Ćosić et al., 2018; 

García-Tejero et al., 2017; Klem et al., 2018; O’Shaughnessy et al., 2011; Sezen et al., 2014; 

Zhang et al., 2017).  
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Ressalta-se que o estresse hídrico não tem o mesmo efeito em todas as fases do ciclo 

fenológico da cultura. Os valores de CWSI na média temporal da fase vegetativa inicial de uma 

cultura podem estar menos relacionados ao rendimento, porque a produtividade de muitas 

culturas é mais influenciada pelo estresse hídrico durante a antese e os estágios 

subsequentes de produção. (Kaboosi e Kaveh, 2012; Steduto et al., 2012). 

O índice CWSI descrito neste trabalho é uma indicação útil do momento ideal de 

iniciar a irrigação. Em virtude da relação entre produtividade de biomassa e CWSI, esse índice 

também pode ser utilizado como ferramenta para estimar a produtividade futura da cultura 

do milheto. 

Pela impossibilidade de calcular diretamente a lâmina d’água de irrigação pelo índice 

CWSI, esta ferramenta deve ser complementada com medições de umidade do solo ou 

estimativas de evapotranspiração, a fim de implementar um sistema robusto de suporte a 

decisões de irrigação. O potencial de uso do CWSI na detecção da variabilidade espacial do 

estresse hídrico  melhora o gerenciamento da irrigação e permite ajustar as profundidades 

estimadas do sistema radicular das plantas, assim como ajustar os valores de CAD 

(Capacidade de Água Disponível no solo) utilizados nas metodologias de cálculo do balanço 

hídrico, para fins de quantificação da lâmina de irrigação a ser aplicada.  

  

1.4 Conclusões  

Os níveis ótimos de irradiação para a fotossíntese foliar obtidos neste trabalho foram 

superiores a 1500 µmol de fótons m-2 s-1, com taxa máxima de assimilação na ordem de 33 

µmol CO2 m-2 s-1. 

O milheto sob estresse hídrico apresentou redução na taxa de assimilação de CO2. 

Paralelamente, houve reduções na condutância estomática e na taxa de transpiração. 

A diminuição do potencial hídrico foliar induzida pelos tratamentos de irrigação sob 

déficit foi acompanhada de redução nas taxas de fotossíntese e perdas na produtividade de 

biomassa.  

Apesar de o milheto ser uma cultura de origem tropical, aumentos na temperatura do 

ar resultaram em redução da produtividade de biomassa. 

Embora tenha sido concebido como índice de estresse hídrico, o Crop Water Stress 

Index (CWSI) tem uma boa relação com os parâmetros fisiológicos do milheto e com a 

produtividade da água em biomassa. Este índice é uma importante ferramenta para a gestão 
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da água, podendo ser utilizado para o monitoramento da irrigação e auxiliar na otimização 

econômica da produtividade da cultura do milheto. 

Em baixos níveis de reposição hídrica, os mecanismos de tolerância ao déficit hídrico 

do milheto geram altos valores de produtividade da água, mas menores valores de produção 

de biomassa, indicando que esta cultura pode ser manejada em determinados níveis 

intermediários de déficit hídrico, definidos por otimização econômica. 
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2 INFLUÊNCIA DO ESTRESSE HÍDRICO NA PRODUÇÃO DE CARQUEJA (Baccharis 
crispa SPRENG.): ABORDAGEM TERMO-FISIOLÓGICA 

 

Resumo 
 
       A escassez de água para fins agrícolas aumenta a demanda por métodos e técnicas que 
melhoram a eficiência de irrigação, inclusive para detecção da variabilidade espacial do estresse 
hídrico das plantas no campo. Deste modo pode-se evitar declínios no rendimento das culturas 
e aumentar a produtividade da água na agricultura irrigada. A termografia por infravermelho é 
uma das alternativas mais promissoras para avaliar espacialmente o estado da água das 
culturas irrigadas. Tal avaliação é importante na produção de plantas medicinais, pois o manejo 
de precisão da irrigação assegura alta rentabilidade ao agricultor em função da produtividade e 
qualidade obtidas. Este trabalho teve o objetivo de avaliar as trocas gasosas, a fotossíntese e a 
temperatura das folhas da planta medicinal carqueja (Baccharis crispa Spreng.), por meio de 
um sistema de analisador de gases por infravermelho e de uma câmera termal. O experimento 
foi conduzido sob delineamento em blocos casualizados, com seis (06) tratamentos e quatro 
(04) repetições, nos meses de setembro 2015 até setembro de 2016, em vasos instalados em 
uma casa de vegetação na ESALQ/USP, Piracicaba, SP. Os tratamentos foram níveis de reposição 
hídrica baseados na evapotranspiração de referência (ETo): 25, 50, 75, 100, 125 e 150% ETo. Os 
parâmetros fisiológicos avaliados foram: taxa de fotossíntese (A), condutância estomática (gs) e 
taxa de transpiração (E). Além disso foram avaliadas suas correlações com a diferença de 
temperatura entre folhas e o ar (Tc-Ta). Na análise estatística (teste de Tukey, p<0,05) foram 
observados efeitos significativos dos níveis de reposição hídrica sobre a temperatura foliar, a 
produtividade e o índice de estresse hídrico da cultura (CWSI), e correlações significativas entre 
as variáveis fisiológicas e (Tc-Ta. Os resultados mostraram que as ferramentas usadas são bons 
instrumentos para diagnóstico dos efeitos do déficit hídrico sobre a carqueja, que pode afetar o 
uso e o rendimento da água na irrigação dessa cultura. 
 
Palavras chave: Carqueja; Manejo de irrigação; Estresse hídrico; Termografia por infravermelho 
 

Abstract  
 
Water scarcity for agricultural purposes increases demand for techniques that increase 
irrigation efficiency (water productivity); one of this technique is the spatial variability detection 
of the water stress of the plants in the field. In this way one can avoid declines in crop yields and 
increase water productivity in irrigated agriculture under variable rate technology. Infrared 
thermography is one of the most promising alternatives for spatially assessing the water status 
of irrigated crops. Such an evaluation is important in the production of medicinal plants, since 
precision irrigation management ensures high profitability to the farmer due to the exceptional 
biomass productivity and uniform oil quality obtained. The objective of this work was to 
evaluate the gas exchange, photosynthesis and temperature of the leaves of the medicinal 
plant carqueja (Baccharis crispa Spreng.), By means of an infrared gas analyzer system and a 
thermal camera. The experiment was conducted under a randomized block design, with six (06) 
treatments and four (04) replicates, from September 2015 to September 2016, in pots installed 
in a greenhouse at ESALQ / USP, Piracicaba, SP. The treatments were water replacement levels 
based on reference evapotranspiration (ETo): 25, 50, 75, 100, 125 and 150% ETo. The 
physiological parameters evaluated were: photosynthesis rate (A), stomatal conductance (gs) 
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and transpiration rate (E); in addition, their correlation with the temperature difference 
between leaves and air (Tc-Ta) was evaluated. Statistical analysis (Tukey's test, p <0.05) showed 
significant effects of water replenishment levels on leaf temperature, yield and water stress 
index of the crop (CWSI), and significant correlations between physiological variables and (Tc-
Ta) .The results showed that the tools used are good tools for diagnosing the effects of the 
water deficit on the carqueja, which can affect the use and yield of water in the irrigation of this 
crop.   
 
Keywords: Carqueja; Irrigation management; Hydrical stress; Infrared Thermography 
 
2.1Introdução 

 
O uso de plantas medicinais como terapia alternativa é uma prática milenar para 

tratar muitas doenças (JANUÁRIO et al., 2004; DUTRA et al., 2016). Assim, a produção de 

plantas medicinais é uma prerrogativa interessante para os produtores familiares, em virtude 

da alta rentabilidade, absolutamente necessária em áreas menores, e da necessidade de 

mão-de-obra intensiva e frequente para condução da cultura (SOUZA; PEREIRA; FONSECA, 

2012). 

Ressalta-se que, além do alto retorno econômico, a produção de plantas medicinais 

também contribui para a conservação de espécies em risco de extinção (SOUZA; PEREIRA; 

FONSECA, 2012; VAN WYK; PRINSLOO, 2018). A coleta de plantas medicinais no ambiente 

natural de maneira predatória é uma preocupação global, pois pode promover a extinção de 

plantas, correndo-se o risco de perda de princípios ativos para o desenvolvimento de futuros 

medicamentos (SOUZA; PEREIRA; FONSECA, 2012; VAN WYK; PRINSLOO, 2018). 

Os produtos à base de plantas medicinais surgem como uma forte tendência mundial, 

sendo considerado um mercado promissor com números expressivos, tornando-se um 

ambiente de negócio atrativo. Existe um aumento da oferta e da demanda de plantas 

medicinais; entretanto, o sistema produtivo encontra-se deficiente e despreparado para 

atender a esse novo mercado (Moreno Pizani, 2017; Pichi et al., 2012). Este potencial das 

plantas medicinais como fonte de novos medicamentos, associado ao desenvolvimento de 

um cultivo sistemático, utilizando técnicas racionais de cultivo agrícola, torna-se promissor e a 

necessidade de garantir a sustentabilidade ambiental propicia um amplo campo para a 

investigação científica (Andrião, 2010; Moreno Pizani, 2017; Pacheco et al., 2011; Pichi et al., 

2012). 
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A produção de óleos essenciais está relacionada à taxa fotossintética da planta, por 

causa da biossíntese de terpenos em cloroplastos. A carqueja, como uma planta de clima 

tropical, possui sua maior taxa fotossintética em períodos de maior radiação, podendo 

alcançar altas produções de óleo essencial nesta fase, quando não há limitações de outros 

fatores ambientais (Marchese and Figueira, 2005; Moreno Pizani, 2017). São poucos os 

trabalhos sobre efeito do estresse hídrico em plantas medicinais. O efeito sobre tais produtos 

parece variar bastante com o tipo, a intensidade e a duração do estresse, podendo aumentar 

ou diminuir o teor de óleos essenciais. Plantas irrigadas podem compensar o baixo teor de 

princípios ativos com maior produção de biomassa, o que resulta em maior rendimento final 

de princípios ativos por área (Hussain et al., 2011; Moreno Pizani, 2017). 

Dentre as diversas plantas medicinais utilizadas na indústria farmacológica, destaca-se 

a carqueja (Baccharis crispa Spreng.), uma espécie da família das Asteraceae. Oriunda da 

bacia do Rio da Prata, que abrange partes de Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina 

(MINTEGUIAGA et al., 2018), essa planta vem recebendo atenções por parte da indústria e da 

comunidade farmacêutica. Tem potencial de alívio de distúrbios gastrointestinais, hepáticos, 

diabetes, reumatismo, má circulação sanguínea e processos inflamatórios (JANUÁRIO et al., 

2004; BORELLA et al., 2006; DE OLIVEIRA et al., 2012). 

A capacidade adaptativa dos sistemas de produção de plantas medicinais requer 

melhor compreensão de práticas inteligentes em relação ao manejo das culturas, devido às 

incertezas das chuvas e dos problemas causados pelo déficit hídrico em regiões tropicais e 

subtropicais (ARBUCKLE et al., 2013; NILES; LUBELL; BROWN, 2015). Embora existam 

pesquisas em andamento para avaliar a adoção de inovações de manejo que melhorem a 

rentabilidade e a qualidade dos cultivos medicinais, sua abrangência ainda é bastante restrita 

(GERHARDS et al., 2016; VINCENT; SCHAFFER; ROWLAND, 2018).  

A disponibilidade de água e nutrientes influencia diretamente a qualidade e a 

quantidade de constituintes bioativos produzidos por plantas medicinais. Em bons níveis de 

fertilidade, condições adequadas de umidade no solo garantem o bom desenvolvimento 

vegetativo e uma produção em condições satisfatórias, obtendo-se os níveis desejados dos 

principais princípios ativos contidos nas plantas medicinais (MEIRA et al., 2013b).  

Segundo Moreno Pizani, (2017) são poucos os trabalhos relacionados com o efeito do 

estresse hídrico e/ou irrigação no sistema de cultivo de plantas medicinais; e poucos aqueles 

que tratam do manejo do uso da água no sistema de cultivo, principalmente em relação às 
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espécies nativas brasileiras com potencial econômico. Entre estas espécies se podem citar: 

manjericão (Ocimum basilicum L.) (PRAVUSCHI et al., 2010); calêndula (Calendula officinalis 

L.) (Aleman and Marques, 2016; Bortolo et al., 2009); alecrim (Rosmarinus officinalis L.) 

(SINGH, 2004); alecrim pimenta (Lippia sidoides Cham.) (ALVARENGA et al., 2012); melissa 

(Melissa officinalis L.) (MEIRA et al., 2013a); coentro (Coriandrum sativum L.) (JAMALI, 2012) e 

erva-luísa (Aloysia triphylla (L’Hér.) Britton) (AL-MEFLEH; ABU SALAH; ABANDEH, 2012). 

Estudos recentes revelaram que o estresse hídrico severo pode reduzir 

significativamente a síntese de substâncias bioativas nas folhas, afetando a capacidade dos 

extratos de inibir o crescimento de patógenos (OSUAGWU; EDEOGA, 2013); KHOSH-KHUI et 

al. (2012); (AYAZ; KADIOGLU; TURGUT, 2000); (PEYVANDI, 2013). 

A biossíntese de óleo essencial nas plantas medicinais é um processo bioquímico 

exotérmico e dependente da luz e do oxigênio; com isso um manejo racional da irrigação 

pode potencializar a biossíntese do óleo essencial (BROCHOT et al., 2017).  Alguns estudos já 

comprovaram que o estresse hídrico possibilita a maior produção de óleo essencial pelas 

plantas medicinais (Moreno Pizani, 2017; Nowak et al., 2010; Rioba et al., 2015).  

A necessidade frequente de melhorar a eficiência produtiva dos sistemas agrícolas, 

tende a direcionar pesquisas para a busca de técnicas inovadoras (BIANCHI et al., 2018; KLEM 

et al., 2018), dentre as quais destaca-se a termografia por infravermelho para detecção 

espacial de déficit hídrico (DEERY et al., 2016; CRAPARO et al., 2017; GARCÍA-TEJERO et al., 

2017). A detecção do estresse hídrico usando termografia apresenta desempenho elevado e 

permite alto número de repetições a baixo custo, quando o intuito é estudar grandes áreas 

(GARCÍA-TEJERO et al., 2017).  

A temperatura das folhas está fortemente relacionada aos processos de abertura 

estomática, transpiração e fotossíntese (JONES, 2004; DEERY et al., 2016; KHORSANDI et al., 

2018). A termografia por infravermelho é uma ferramenta com potencial de destaque, 

particularmente no cálculo de índices térmicos que apresentam boa interação com a resposta 

fisiológica das culturas (CRAPARO et al., 2017). Dentre os diversos índices desenvolvidos para 

tal finalidade, a literatura ressalta o Crop Water Stress Index – CWSI, devido à sua robustez e 

aplicabilidade na identificação de estresse hídrico no campo (IDSO et al., 1980; RAY D. 

JACKSON, 1982; MANGUS; SHARDA; ZHANG, 2016). A termografia por infravermelho traz uma 

abordagem mais dinâmica na aplicação de técnicas voltadas à irrigação de precisão, com base 
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no uso de sensoriamento remoto e no sensores embarcados para monitorar o status hídrico 

das culturas em macro e micro escala (KHANAL; FULTON; SHEARER, 2017).  

A hipótese é que a associação entre termografia e o conhecimento das trocas gasosas 

possibilita avaliar o status da água da cultura da carqueja em função do CWSI (crop water 

stress index). Para testar esta hipótese, realizou-se um experimento em casa de vegetação 

representando diferentes condições de manejo hídrico (níveis de reposição de água no solo). 

E teve como objetivos analisar as imagens térmicas e as trocas gasosas na planta da carqueja 

e estabelecer suas relações com o estresse hídrico; avaliar o índice de estresse hídrico para a 

planta e suas correlações com as características térmicas. 

 

2.2 Material e métodos   

Local do experimento  
 

O experimento foi conduzido de setembro de 2015 a setembro de 2016, na Escola 

Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil (22°43’ 

S; 47°38’W, 546 m de altitude em relação ao nível do mar). As plantas de carqueja foram 

cultivadas em casa de vegetação com área total de 144 m², em vasos de 11 litros. Os vasos 

foram distribuídos equidistantes e as plantas apresentaram espaçamento de 0,30 x 0,30 m, 

que é recomendado pela EMBRAPA para o cultivo dessa espécie (VAZ; JORGE, 2006).  

 

Caracterização física do solo 
 

Amostras indeformadas de solo foram coletadas para a obtenção das curvas 

características de retenção de água no solo (CRA), por meio de mesa de tensão (-1, -2, -4 e -6 

kPa) e extrator de “Richards”, com câmara de pressão e placas porosas (-10, -30, -50, -100, -

500, -1000 e -1500 kPa). Também foram feitas determinações de densidade global (Ds), 

densidade das partículas (Dp) e porosidade total (α) do solo (Tabela 1).  
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Tabela 1. Caracterização físico-química do solo. 

Areia Silte Argila  Ds  Kh θcc θPMP pH P K+ Ca2+ Mg2+ H+Al 

g kg-1 
 

g cm-3 
mm 
h-1 

cm3 cm-3 CaCl2 
mg dm-

3 
mmolc dm-3 

134 85 781  1.54  6.5 0.243 0.097 5.3 5.3 61.0 2.0 1.0 1.5 

               
* A caracterização química e física do solo foi realizada de acordo com os métodos padrões adotados para solos 
tropicais (Raij et al., 2001). Resumidamente, o pH foi determinado em solução de CaCl2 (0,01M); P, P, K+, Ca2+, 
Mg2+ em resina de troca iônica; Solução de H + Al em KCl (1M); areia, silte e argila pelo método do hidrômetro 
de Bouyoucos; MO (matéria orgânica) pelo método Walkley-Black; e θcc e θPWP por meio do extrator de Richards. 

 

Manejo da irrigação nas condições experimentais 

A irrigação foi realizada por meio de gotejadores, com vazão nominal de 4 L h-1 e fluxo 

bifurcado em 2 estacas. Antes de cada ciclo de cultivo foram realizadas avaliações de 

desempenho hidráulico da vazão dos emissores, para determinação do coeficiente de 

uniformidade de Wilcox- Swailes (CUE) e do coeficiente de uniformidade de Chiristiansen 

(CUC). Ambos os coeficientes apresentaram valores adequados, variando de 95,0 a 97,8% nos 

testes realizados. O turno foi variou de um a dois dias dependendo ada demanda das plantas. 

 

Concepção experimental e análise estatística 

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com seis (06) 

tratamentos e quatro (04) repetições. Os níveis de reposição de água foram calculados com 

base na evapotranspiração de referência, estimada dentro da estufa (100% ETo*). Assim, os 

níveis de reposição por irrigação foram estabelecidos em 25, 50, 75 100, 125 e 150% da ETo*. 

Vale ressaltar que nos níveis de reposição hídrica de θcc houve drenagem, foi levado em 

consideração todo o volume de água aplicado em cada tratamento.  

A evapotranspiração de referência dentro da estufa (ETo*) foi estimada a partir de 

dados coletados com uma estação meteorológica automática, utilizando-se o método de 

Penman-Monteith. O vento dentro da estufa foi medido por meio de um anemômetro 

instalado a 2 m de altura.  

As avaliações das plantas foram realizadas em dois ciclos de cultivo (plantio e rebrota) 

até a fase de corte da biomassa, antes do florescimento.  

A comparação das médias foi realizada pelo teste de Tukey (p<0,05). O Critério de 

Informação de Akaike (AIC) e o Critério de Informação Bayesiano (AIB) e o p-valor (p<0,05) 

foram utilizados para selecionar os modelos que apresentaram melhor ajuste, e o intervalo de 
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confiança para 95% das observações. As análises de correlação de Pearson foram usadas para 

estudar: (i) as relações entre as trocas gasosas (fotossíntese - A, transpiração - E e 

condutância estomática - gs) e as diferenças de temperatura entre a cultura e o ar (Tc – Tar), 

nos níveis de reposição hídrica baseados na ETo; (ii) a correlação do Índice de estresse hídrico 

da cultura(CWSI) com os níveis de reposição hídrica baseados na ETo. As análises estatísticas 

foram realizadas com o software R v.3.3.4 (R Core Team 2016), utilizando os pacotes 

ExpDes.pt e ggplo2 (Wilkinson 2011). A análise de redundância – RDA foi realizada com auxílio 

do software Canoco® for Windows v. 4.5. 

 

Quantificação da produtividade da biomassa  
 

A produtividade de biomassa seca de cada unidade experimental foi medida com 

auxílio de balança digital com capacidade máxima de 3 0 kg e precisão de 0,001kg. As 

amostras foram secas em estufa a 65°C durante 72 horas, e pesadas para a obtenção do peso 

de matéria seca ao fim de cada ciclo de produção.  

 

Termografia por infravermelho 

A temperatura das folhas foi obtida por meio de imagens térmicas, com câmera de 

infravermelho marca Flir, modelo T640, com resolução de 640 x 480 pixels, emissividade - ε = 

(0.98), precisão de ± 0,06 °C, sensibilidade termal de 0,035°C e faixa de temperatura de 

trabalho de -40°C a 2.000°C. 

As imagens térmicas foram tomadas em conjunto com as medidas das trocas gasosas 

nas folhas das plantas, a fim de observar as relações entre temperatura foliar e as trocas de 

gases com o ambiente, em função dos respectivos tratamentos de irrigação. O 

processamento e a análise de dados foram realizados por meio do software Flir Tools V. 

5.2.15161. As imagens foram obtidas a uma altura de aproximadamente 1,0 m acima das 

plantas, em cada unidade experimental (Figura 1). 
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Figura 1. Imagens termais para os níveis de reposição hídrica de 25% (a); 50% (b); 75% (c); 100% (d); 125%(e) e 
150% (f) da ETo (Quanto mais escura a cor na imagem termal menor a temperatura da folha). Vista superior da 
imagem térmica (g) e imagem visível (h).  

 
Dados de temperatura do ar e déficit de pressão de vapor do ar foram obtidos por 

meio de uma estação meteorológica automática instalada dentro da casa de vegetação. Com 

essas informações e as imagens termais, calculou-se o Índice de Estresse Hídrico da Cultura 

(Crop Water Stress Index –  CWSI), conforme a metodologia proposta por Jackson et al. 

(1988), usando a Equação 1: 

 

 
 

(1) 

Em que: Tc – temperatura do dossel, oC; Ta – temperatura média do ar, oC; (Tc -Ta)LBI – linha 

base de temperatura inferior, que corresponde à diferença de temperatura do ar para uma 

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

correspondente à temperatura da superfície molhada, oC; (Tc -Ta)LBS – linha base de 

temperatura superior, correspondente à diferença de temperatura do ar quando a resistência 

para a perda de água do dossel aumenta sem limites, ou correspondente à temperatura da 

superfície seca, oC.  

As linhas base das temperaturas inferior e superior foram obtidas por meio da mínima 

e da máxima diferença encontradas entre a temperatura da cultura observada (Tc) e a 

temperatura média do ar (Ta).  
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Mensuração dos dados meteorológicos in loco  

O monitoramento da radiação solar global (Qg) se deu por meio de piranômetro de 

fotodiodo de silício (LI200X - Campbell Sci.). Temperatura do ar (°C) e umidade relativa (%) 

foram obtidas com sensor Vaissala (HMP45C - Campbell Sci. A velocidade do vento foi obtida 

com anemômetro. Todos os sensores foram instalados no interior da casa de vegetação e a 

coleta de dados médios foi feita em intervalos de 15 minutos. 

 

Mensurações das trocas gasosas 

As trocas gasosas (H2O e CO2) realizadas pelas plantas foram medidas com sistema 

portátil analisador de gases por infravermelho (LI-6400XT, Li-cor). As medições de trocas 

gasosas foram realizadas entre os horários de 09:00 h e 13:00 h, e a concentração de CO2 no 

ar durante as medições foi fixada em 400 ± 5 µmol-1. A umidade relativa à temperatura 

ambiente mantida no interior da câmera ficou entre 50 e 60%. Para determinação da 

densidade do fluxo de fótons fotossinteticamente ativo - DFFFA - no interior da câmera foi 

estimada uma curva de resposta fotossintética à luz entre 0 e 2500 µmol m-2 s-1, a fim de 

determinar os valores de irradiação ideais para as leituras pontuais. As folhas escolhidas 

foram as da região central da planta, com exposição total à irradiação. 

 
2.3 Resultados e discussão 

 

 Nas Figuras 2a e 2b pode ser observada a dinâmica da temperatura no interior da casa 

de vegetação no decorrer dos dois ciclos de cultivos, em cada estação do ano, com  médias 

registradas a cada 15 minutos e valores em escala horária no mesmo período. Os valores 

médios de temperatura em cada estação foram de 26,7°C no verão, 25,2°C na primavera, 

22,2°C no outono e 20,32°C no inverno. 

Houve grande amplitude de temperaturas ao longo do experimento (de 44 °C no 

verão a 3 °C no inverno). O gradiente médio de temperatura entre os períodos de inverno e 

verão foi de 6,3°C.  
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Figura 2. Variação da temperatura do ar (°C) no interior da casa de vegetação no decorrer do período 
experimental e em cada uma das estações do ano (a), e (b) variação horária da temperatura no mesmo período. 
Os círculos com bordas brancas representam a média de cada dia, a área sombreada ressalta os horários de 
análises. 

 
  

Nos cultivos de plantas mesófilas a amplitude térmica para o crescimento e 

desenvolvimento ótimos é relativamente estreita, cerca de 10°C (TAIZ; ZEIGER, 2015). Fora 

dessa faixa de temperatura pode haver danos em função da magnitude do tempo de 

exposição às condições de estresse térmico. Assim, a temperatura atua como modulador e 

influencia diretamente a translocação de carboidratos da folha para diversos órgãos das 

plantas (ROMERO-ROMERO et al., 2018). A falta de translocação e o acúmulo de carboidratos 

na folha afetam negativamente a atividade fotossintética, por meio de um mecanismo de 

feedback final do produto (TOMBESI et al., 2019).  

Na Figura 3 pode-se ver a oscilação do déficit de pressão de vapor (DPV - diferença 

entre a pressão de vapor atual – ea - e a pressão de saturação de vapor - es).  Este índice 

pode relacionar-se com parâmetros das trocas gasosas das plantas, por exemplo, com a 

resistência estomatica (LYNN; CARLSON, 1990).  A média geral esteve em torno de 0,91 kPa, e 

a média diária na primavera (1,0 kPa) foi maior que nas outras estações. Isto indica que a 

pressão de saturação diária não foi consistentemente maior que a pressão de saturação na 

primavera (Figura 3). Entretanto os valores mensais, indicam que na estação de outono foram 

registrados os menores valores de DPV (média de 0,77 kPa).  

Quando o DPV é maior, as plantas estão sujeitas a maiores níveis estresse, com maior 

frequência e tempo no fechamento de estômatos. Isto reduz a produtividade de biomassa e 
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consequentimente traz efeitos  positivo ou negativo para a produção de compostos fenólicos 

dependendo nível de estresse (LYNN; CARLSON, 1990) 

 

 
Figura 3. Déficit de pressão de vapor – DPV no interior da casa de vegetação durante o período experimental. 

 
 
 A curva de resposta da fotossíntese à luz foi medida a fim de identificar a faixa de luz 

ótima a ser utilizada nas leituras pontuais das trocas gasosas na cultura (Figura 4). A máxima 

taxa de assimilação de CO2 ocorreu com intensidade de irradiação de 1500 µmol m-2s-1 de 

fótons, chegando à assimilação da ordem de 9 µmol CO2 m-2s-1.  

A intensidade da irradiação (ou luz) é o fator ambiental chave para a fotossíntese 

(OSROOSH et al., 2015). Assim, a resposta da fotossíntese foliar (A) à curva de assimilação de 

CO2 tem sido objeto de vários estudos, a fim de identificar o nível ótimo de irradiação para a 

fotossíntese foliar (INOUE et al., 1990; MAES et al., 2011; ÇOLAK et al., 2015). A curva tem um 

intercepto negativo, que representa a taxa de respiração (é negativo porque a respiração 

libera CO2, ao invés de usá-lo) (Figura 4). O intercepto x nesta curva mostra o equilíbrio entre 

o uso e incorporação de CO2 pela fotossíntese e sua liberação pela respiração. Este ponto é 

chamado de ponto de compensação de luz (TAIZ; ZEIGER, 2015). Uma planta basicamente 

que se mantém nessa intensidade de luz não pode crescer, reproduzir-se ou defender-se. Em 

intensidades de luz acima do ponto de compensação (cerca de 125 µmol m-2 s-1), a planta 

pode aumentar suas reservas, crescer e reproduzir-se (MARCHIORI; MACHADO; RIBEIRO, 

2014; TAIZ; ZEIGER, 2015). 

Na Figura 4 observa-se a cinética de saturação da curva de nivelamento com o uso da 

luz. Em intensidades abaixo do ponto de compensação, a planta está usando suas reservas e 
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morrerá se elas forem esgotadas. Em intensidades de irradiação mais baixas (início da zona 

amarela do gráfico) seu incremento proporciona aumentos consideráveis na assimilação CO2 

(TAIZ; ZEIGER, 2015). Em intensidades de luz mais altas (fim da zona amarela e zona laranja do 

gráfico), o fornecimento de luz adicional não aumenta tanto a fotossíntese, provavelmente 

porque a disponibilidade de CO2 é limitante à fotossíntese (MARCHIORI; MACHADO; RIBEIRO, 

2014; JANKA et al., 2015).  

 

 

Figura 4. Curva de luz em resposta da taxa de assimilação de µmol CO2 m-2s-1 – A em resposta à variação da 
densidade de fluxo de fótons fotossinteticamente ativos – DFFFA para a condição de manejo de irrigação ao 
nível de reposição hídrica de 100% ETo. 

 

Na Figura 5 (a; b) estão as imagens termais e visíveis da cultura da carqueja submetida 

aos seis níveis de reposição hídrica (25, 50, 75 100, 125 e 150% da ETo). Na Figura 5 (c) são 

mostradas as médias pelo teste de Tukey (p<0,05) para a temperatura foliar nas respectivas 

condições de manejo citadas.  

Os maiores valores de temperatura foliar foram observados no tratamento 25% ETo 

(média de 33,7 °C), que foi significativamente diferente das demais condições. As 

temperaturas mais baixas foram de 27,6oC; 28,0oC e 28,2oC, nos tratamentos 100, 125 e 

150% ETo, respectivamente; não houve diferenças significativas entre esses três tratamentos. 

Na Figura 5 (d) apresenta-se uma correlação significativa entre a temperatura foliar e os 

níveis de reposição ETo (p<0,001) e (R²=0,81). Resultados análogos foram observados em 

cultivos de citros, na Espanha (GARCÍA-TEJERO et al., 2011), e do trigo, no Egito (ELSAYED et 

al., 2017).  
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Figura 5.  Imagens visíveis (a) imagem térmicas para os níveis de reposição hídrica de 150%, 125%, 100%, 75%, 
50% e 25% da ETo (b), Temperatura foliar °C (c) e (d) relação entre temperatura foliar e ETo, médias seguidos 
pela mesma letra não diferem em 5% probabilidade pelo teste de Tukey, CV coeficiente de variação. (Quanto 
mais escura a cor na imagem termal menor a temperatura da folha). 

 
Sob alta radiação solar e condições de déficit hídrico, a condutância estomática 

diminui quando a umidade do solo não é adequada para acompanhar as demandas por 

evaporação; e isso, por sua vez, aumenta a temperatura foliar (Jones e Leinonen, 2003; Urban 

et al., 2007). O traço morfológico da planta, como a arquitetura do dossel, também influencia 

a temperatura foliar, não apenas pelo ângulo das folhas em relação à fonte de luz, mas 

também pelo grau de sombreamento mútuo no dossel (TAIZ; ZEIGER, 2015).  

A temperatura da folha é uma das muitas características fisiológicas que podem ajudar 

a identificar cultivares tolerantes à seca, e pode ser determinada pela resistência 

aerodinâmica (DEACON, 1974). Geralmente a estimativa da resistência aerodinâmica requer 

um perfil de vento acima de uma superfície uniforme da copa, com um período de medição 

relativamente longo (RITARI; STRÖMMER, 1985). Isto não é prático do ponto de vista 

operacional e técnico (KHORSANDI et al., 2018). Devido à necessidade de métodos mais 

viáveis e práticos, métodos de diagnósticos das condições hídricas das culturas vêm sendo 

estudados por diversos pesquisadores, a fim de reduzir os impactos do déficit hídrico sobre as 

culturas (BAHMANI; SABZIPARVAR; KHOSRAVI, 2016; VEYSI et al., 2017; GARCÍA-TEJERO et al., 

2018).  
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As câmeras térmicas vêm facilitando uma nova abordagem, na qual as temperaturas 

mínima e máxima são extraídas diretamente dos alvos de referência obtidos na imagem. Esta 

abordagem direta não requer medições microclimáticas externas ou dados de propriedade da 

planta, o que reduz a necessidade de recursos humanos e financeiros (COTIČ et al., 2015; 

EGEA et al., 2017). 

Como fator negativo, destaca-se um dos potenciais obstáculos para o monitoramento 

da temperatura das folhas: o tempo livre de nuvens para obtenção de imagens é pouco 

frequente durante o período de crescimento de diversas culturas agrícolas, principalmente 

em regiões temperadas (GARCÍA-TEJERO et al., 2018; KHORSANDI et al., 2018).  

Melhorar a eficiência do uso de irradiação de cultivo, ou eficiência fotossintética, é 

uma forma crucial para melhorar a produtividade global das culturas (MARCHIORI; 

MACHADO; RIBEIRO, 2014; LIU et al., 2016). No entanto, o estresse hídrico decorrente da 

baixa umidade do solo impõe um grande desafio para a agricultura mundial (LIMA et al., 

2016). Os resultados deste trabalho indicam que o estresse hídrico pode diminuir a 

fotossíntese na irradiância naturalmente flutuante, dependendo de sua gravidade, embora as 

características de fotossíntese em estado estacionário fossem semelhantes. Isso aumenta a 

importância dos esforços globais para mitigar os efeitos negativos do estresse hídrico para a 

agricultura sustentável (TAGHVAEIA; BALLESTER et al., 2013; SANTESTEBAN et al., 2017). 

Os dois eixos gerados pela análise de redundância (RDA) representam 72,7% da 

variabilidade das condições de manejo impostas. A análise dos agrupamentos resultou em 

uma forte segregação das amostras em grupos distintos, de acordo com os níveis de 

reposição hídrica. Os grupos de 25, 50 e 100% ETo são facilmente destacados (Figura 6 a), 

sendo representados pelos polígonos. Nota-se também que as condições de 125 e 150% ETo 

apresentam sobreposição, quando comparados aos demais grupos. As aproximações dos 

vetores indicam o quanto uma variável está correlacionada à outra. Para exemplificar, as 

variáveis de variação de temperatura (Tc-Ta) e temperatura da folha Tleaf apresentam 

correlação significativa (R²=0,99 p<0,001) (Figura 6 b). Esses vetores próximos ao 

agrupamento de 25% ETo também indicam quanto os vetores resposta (A, E, gs, massa seca e 

massa fresca) são sensíveis à variação de temperatura e à temperatura foliar. 

Na Figura 6 b são mostradas as relações entre as medidas de trocas gasosas foliares da 

fotossíntese líquida (A), condutância estomática (gs), transpiração (E), e dos parâmetros de 

temperatura da folha - Tleaf (°C), temperatura do ar Tair (°C), variação entre Tleaf e Tair, biomassa 
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fresca (g) e biomassa seca (g), uso da água em cada condição de manejo e produtividade da 

água (kg m-3). 

 

 

Figure 6. Análise de redundância (RDA) (a) e correlações (coeficiente de correlação de Pearson) (b) entre 

medidas da fotossíntese líquida (A), condutância estomática (gs), transpiração (E), temperatura do ar (Tair), 

temperatura da cultura - temperatura do ar ( Tc-Ta), temperatura da folha / cultura (Tleaf), biomassa fresca, 

biomassa seca e produtividade de água (Wp). 

 

As correlações estudadas produziram resultados consistentes e significativos para a 

relação entre A e gs (R2=0,81; p<0,001), A e E (R2=0,79; p<0,001). Também houve resultados 

significativos e expressivos nas relações da biomassa seca com as trocas gasosas A, gs, E, Tc-Ta, 

Tleaf, e o uso da água (R²=0,75; 0,57; 0,57; 0,61; 0,65 e 0,68 p< 0,001), respectivamente. Tais 

resultados podem contribuir para melhorar o manejo racional da cultura, a fim de se obter 

maiores produtividades. A produtividade da água e a temperatura do ar produziram relações 

não significativas (p> 0,05), exceto para as relações entre produtividade da água e 

temperatura do ar, biomassa seca e uso da água (Figura 6 a). 

Vários pesquisadores têm-se dedicado ao desenvolvimento de trabalhos para otimizar 

o uso da termografia na avaliação do status da água da cultura e na programação da irrigação 

(JONES, 1999, 2004; GRANT et al., 2012). Há vários relatos de correlações significativas entre 

informações térmicas e variáveis fisiológicas relacionadas. Os resultados deste trabalho 

corroboram com (GONZALEZ-DUGO; ZARCO-TEJADA; FERERES, 2014; OSROOSH et al., 2015; 

CRAPARO et al., 2017), trazendo resultados significativos e expressivos para facilitar o 



61 
 

conhecimento da dinâmica do manejo de culturas de interesse agrícolas, tais como a 

carqueja. 

Estudos sobre a aplicabilidade dessas técnicas em cultivos comerciais provaram que 

informações adicionais sobre o status da água na cultura são necessárias para avaliar 

adequadamente as informações e propor estratégias sustentáveis para a produção da cultura 

(FERNÁNDEZ, 2014). No caso do presente trabalho, as relações entre dados térmicos e 

fisiológicos foram derivadas para avaliar o estado da água na cultura, conforme mostram os 

coeficientes de correlação de Pearson obtidos para as relações (Figura 6). 

 Os parâmetros fisiológicos observados sob diferentes níveis de reposição hídrica, tais 

como a taxa de fotossíntese (A), a condutância estomática (gs) e taxa de transpiração (E), 

foram afetados de forma de significativa nos dois ciclos de cultivos estudados (Figura 7). Na 

assimilação de CO2, os maiores valores foram eobservados nas reposições de 100 e 125% da 

ETo, que não apresentaram diferenças significativas entre si e foram diferentes dos demais 

tratamentos, de acordo com o teste de Tukey (p<0,05) no segundo ciclo de cultivo, com taxas 

de 6,97 e 6,60 µmol CO2 m-2s-1. Quando comparados ao nível de reposição 100% ETo, os 

tratamentos 25 e 50% ETo apresentaram redução de 90,8 e 77,3% na assimilação de CO2 

(Figura 7 b).   

 Na condutância estomática - gs, em ambos os ciclos de cultivo, os níveis de reposição 

hídrica de 75, 100 e 125% ETo não diferiram entre si as maiores taxas de gs ocorreram nos 

tratamentos 100 e 125% ETo, com valores na ordem de 0,21 e 0,25 mol H2O m-2 s-1. Nos 

demais níveis foram observadas reduções significativas de gs nos níveis de 25 e 50%, da 

ordem de 86 e 81%, respectivamente.  

Os resultados foram semelhantes na taxa de transpiração – E, com destaque para o 

nível 100% ETo, com 3,67 mmol H2O m-2 s-1. Já nas condições de manejo de 25 e 50% ETo, as 

reduções chegaram a 82 e 66%, se comparados ao nível de 100%.  
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Figura 7. Resposta da assimilação da assimilação de CO2 (A), condutância estomática (gs) mol H2O m-2 s-1 e 
transpiração (E) mmol H2O m-2 s-1 para os níveis de reposição hídrica de 25, 50, 75, 100, 125, e 150% ETo para os 
dois ciclos de cultivos; médias seguidas pela mesma letra não diferem em 5% probabilidade pelo teste de Tukey, 
CV coeficiente de variação. 

 
 Assim como em outros organismos, a água nas plantas constitui a maior porção do 

volume celular e é o recurso limitante mais importante em todas as atividades fisiológicas 

(TAIZ; ZEIGER, 2015). Entender como as plantas reagem ao estresse hídrico é crucial para um 

gerenciamento racional da água, especialmente quando certas estratégias são adotadas, 

como é o caso do presente estudo sobre estresse por déficit e por excesso de água.  A 
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fotossíntese serve como um sensor global de estresse hídrico, induzido pelo desequilíbrio da 

energia celular e que se reflete na distinta alteração no estado redox associado às 

membranas tilacóides (BISWAL et al., 2011; VINCENT; SCHAFFER; ROWLAND, 2018). Assim o 

déficit hídrico apresenta correlação direta com a fotossíntese. 

A dinâmica das trocas gasosas na carqueja apresenta padrão similar ao de diversas 

culturas agrícolas. Sob estresse hídrico, as plantas mantêm seus estômatos total ou 

parcialmente fechados como forma de minimizar a perda de água e manter o turgor foliar, 

uma característica importante para a tolerância à seca (LAWLOR; TEZARA, 2009).  

As leituras das trocas gasosas mostraram uma grande variação, provavelmente 

associada a diferenças nas condições de manejo adotadas, denotando que a planta apresenta 

alta sensibilidade ao estresse hídrico, como pode ser observado na Figura 7. O efeito da 

regulação estomática (fechamento parcial) sobre um estresse hídrico leve ou moderado é o 

aumento da temperatura das folhas, devido à redução na dissipação de calor pela 

transpiração. Como consequência, o crescimento da cultura é prejudicado devido à baixa 

assimilação de CO2 e às alterações de sua concentração intercelular (WANG; GARTUNG, 2010; 

BEGUM et al., 2012; EGEA et al., 2017).  

 Essas reduções nas trocas gasosas provavelmente são oriundas da desidratação 

celular, que afeta processos fisiológicos básicos tais como redução do turgor, potencial 

hídrico foliar e inibição da expansão celular, além da resistência hídrica (TAIZ; ZEIGER, 2015; 

AVIVI; SOEPARJONO; ARIEZA RAMADHAN, 2016). Assim, a condutância estomática (gs) e a 

fotossíntese líquida (A) são inibidas pelo estresse hídrico devido à diminuição no estado de 

ativação da enzima ribulose-1,5-bisfosfato carboxilase oxigenase (Rubisco) (CRAFTS-

BRANDNER; SALVUCCI, 2002; MATHUR; AGRAWAL, 2014). Uma das funções dessa enzima é 

captar o CO2 procedente do ar, razão pela qual a redução de sua ativação é prejudicial à 

fotossíntese. 

As relações entre as variações da temperatura da cultura e do ar (Tc – Ta) e as 

características da troca gasosa foliar (A, gs e E) foram determinadas no espaço e no tempo, 

para cada ciclo da cultura (Figura 8). Em geral, o segundo ciclo de cultivo apresentou as 

maiores correlações entre variações de temperatura (Tc-Ta) e trocas gasosas A, E e gs (R2 

=0,50; R2 =0,86; R2 =0,82 respectivamente, com p<0,01) (Figura 8 b, d, e).No primeiro ciclo  

houve menor correlação entre as trocas gasosas e térmicas, exceto para a fotossíntese (R2 

=0,79), que foi maior que no segundo ciclo. Já para gs e E as correlações no primeiro ciclo (R2 
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=0,55 e R2 =0,35 com p<0,01) foram inferiores às do segundo ciclo (Figura 8 a, c, e). Vale 

salientar que em todas as correlações foram obtidos resultados significativos (Figura 8).  

 

 
Figura 8.  Relações entre assimilação de CO2 (A), condutância estomática (gs) mol H2O m-2 s-1 e transpiração (E) 
mmol H2O m-2 s-1 e a diferença de temperatura entre a folha e o ar (Tc-Tar) em (°C) em obtidas por meio de 
imagens térmicas em diferentes níveis de reposição hídrica sendo eles:150, 125, 100, 75, 50 e 25% da ETo para 
os dois ciclos de cultivos, AIC – Critério de Informação de Akaike e BIC – Critério de Informação Bayesiano e  P – 
Valor - probabilidade de significância, área sombreada é o intervalo de confiança para 95% das observações. 

 
 A variação da temperatura do ar e da superfície foliar obtidas por meio de termografia 

apresentou correlações significativas em ambos os ciclos de cultivo quando relacionadas com 

as trocas gasosas, pois a detecção do estado da água da cultura depende da resposta 
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estomática da planta no balanço de energia entre planta atmosfera, e da espécie estudada 

(NELSON et al., 2018). Os resultados mostraram que A, gs e E diminuíram significativamente 

com a diminuição de Tc-Ta; resultados semelhantes foram observados sob condições de 

estresse hídrico por diversos autores (GONZALEZ-DUGO; ZARCO-TEJADA; FERERES, 2014; 

YOUSEFZADEH NAJAFABADI; EHSANZADEH, 2017). 

Os resultados da análise de regressão polinomial entre o CWSI e os níveis de reposição 

hídrica de 25, 50, 75, 100, 125 e 150% ETo em dois ciclos de cultivos são apresentados na 

Figura 9. Como esperado, houve relações negativas e significativas entre os níveis de 

reposição hídrica e o CWSI. Quanto menor a reposição de água nas plantas, maior o estresse 

hídrico, principalmente nos níveis 25 e 50% ETo.  

As técnicas não destrutivas para mensuração do status de água nas culturas agrícolas 

são objeto de estudo em âmbito global, em virtude dos problemas causados pelo déficit 

hídrico. Os resultados de CWSI apresentados (Figura 9) ressaltam sua importância e utilidade 

para o monitoramento do estresse hídrico de culturas. Essa técnica é baseada no balanço 

energético da folha quando é aplicada uma situação de estresse hídrico. As plantas 

respondem com fechamento parcial ou total dos estômatos, reduzindo a condutância 

estomática, limitando a transpiração foliar e promovendo uma atenuação do processo de 

resfriamento evaporativo, resultando em valores mais altos de temperatura foliar (JONES, 

2004; GARCÍA-TEJERO et al., 2017). 

O índice de estresse hídrico da cultura (CWSI) é uma das técnicas que apresenta como 

base a termodinâmica, introduzidas primeiramente na década de 70 e 80 (JACKSON; 

REGINATO; IDSO, 1977; IDSO et al., 1980, 1981; JACKSON; KUSTAS; CHOUDHURY, 1988).   

 
Figura 9. Relações entre CWSI e ETo para os dois ciclos de cultivos, P – Valor - probabilidade de significância, 
área sombreada é o intervalo de confiança para 95% das observações. 
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 As análises de regressão entre o rendimento da cultura e os níveis de reposição de 

água com base na ETo mostraram-se significativos, o que explicou 62% e 80% para o primeiro 

e segundo ciclo da carqueja respectivamente (Figura 10 a; c). Ao considerar apenas os níveis 

de 25, 50, 75 e 100% ETo (Figura b; d), as relações apresentaram coeficiente de correlação 

R²=0,90 e 0,96 (p<0,001) para o primeiro e o segundo ciclo, respectivamente.  

 Para a carqueja, a média sazonal da produção de matéria seca explicou 62 e 80% das 

variações de produção para todas as parcelas de tratamento, respectivamente no primeiro e 

segundo ciclo (Figura 10 a e b). Houve diferença significativa entre os coeficientes de 

regressão para os métodos utilizados (p<0,001). Semelhantemente a diversas culturas 

agrícolas, o rendimento da carqueja está significativamente relacionado à variabilidade da 

reposição de água às plantas (MACHADO et al., 2005; O’SHAUGHNESSY et al., 2011; ÇOLAK et 

al., 2015; BELLEZONI et al., 2018). 

Considerando apenas as reposições de 25, 50, 75 e 100% (Figura 10 b e d), a produção 

de materia seca apresenta correlações significativas lineares e positivas da ordem de R²=0,90 

e 0,96 (p<0,001), para primeiro e segundo ciclos. O estresse hídrico a que as plantas foram 

submetidas sugere que as reduções no rendimento da biomassa resultaram do fechamento 

dos estômatos, atividade fotoquímica reduzida durante toda a fase vegetativa da planta (TAIZ; 

ZEIGER, 2015). Alguns estudos ressaltam que o estresse oxidativo é uma das consequências 

mais importantes no agravamento das condições pelas quais a planta passa devido ao 

estresse hídrico. Como mecanismo para minimização desses problemas, as culturas utilizam 

sistemas antioxidantes enzimáticos e não enzimáticos que são responsáveis pela diminuição 

da lesão oxidativa nos tecidos vegetais causada pelo estresse hídrico (AZHAR; REHMAN, 

2018). 

A redução nos níveis de reposição de água no solo leva ao fechamento dos estômatos, 

como pôde ser visto na Figura (7c). Como resultado, a absorção de CO2 é marcadamente 

reduzida. Nesse sentido, o consumo de equivalentes de redução (NADPH + H + ) para a fixação 

de CO2 via ciclo de Calvin diminui consideravelmente, gerando um excesso de oferta massiva 

de NADPH+ H+ (KLEINWÄCHTER; SELMAR, 2014). Como consequência, os processos 

metabólicos são empurrados para a síntese de compostos altamente reduzidos, como 

isoprenóides, fenóis ou alcalóides (JAMALI, 2012; KLEINWÄCHTER; SELMAR, 2014; CATOLA et 

al., 2016).  
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Com base nessas coerências, são dados impulsos a novas abordagens práticas para 

melhorar a qualidade do produto, por meio da aplicação deliberada de estresse hídrico 

durante o cultivo de plantas medicinais (CATOLA et al., 2016). No entanto, como o estresse 

hídrico concomitantemente leva a reduções maciças na produção de biomassa, uma ênfase 

especial é colocada na interferência desses efeitos relacionados ao estresse (AYAZ; 

KADIOGLU; TURGUT, 2000; OSUAGWU; EDEOGA, 2013; THAKUR; THAKUR, 2018). Resultados 

aqui encontradados corroboram com estudos realizados por diversos outros pesquisadores 

(LIBERATO et al., 2006; HOSSAIN et al., 2009; THAKUR; THAKUR, 2018). 

 

 
 
Figura10. Relações entre biomassa seca e a reposição de água com base na reposição de 25, 50, 75, 100, 125 e 
150% (a; c) ETo; e reposição de água de 25, 50, 75 e 100%, (b; d)   para os dois ciclos de cultivos, AIC – Critério de 
Informação de Akaike e BIC – Critério de Informação Bayesiano e P – Valor - probabilidade de significância, área 
sombreada é o intervalo de confiança para 95% das observações. 

 
 

2.4 Conclusões 

A resposta da cultura da carqueja irrigada às variações do déficit hídrico descritas 

neste trabalho indicam que a dinâmica das trocas gasosas na carqueja é similar à encontrada 

em diversas culturas agrícolas; apresenta alta sensibilidade ao estresse hídrico, indicada pelas 

reduções significativas dos parâmetros das trocas gasosas (fotossíntese - A, Condutância 

estomática - gs e Transpiração - E). Assim, o melhor desempenho foi obtido com o nível de 

reposição 100% ETo.  
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O uso da termografia pode fornecer uma medição confiável da temperatura do dossel, 

que pode ser usada com outros parâmetros para medição e quantificação do estresse hídrico, 

baseado na diferença da temperatura do dossel e do ar correlacionadas às condições 

fisiológicas impostas. Tais parâmetros mostraram boa correlação, apresentando-se como 

indicativo no manejo da cultura da carqueja. 

Os resultados deste estudo comprovaram que os valores de CWSI calculados a partir 

de imagens de termografia por infravermelhos estão relacionados diretamente aos níveis de 

reposição hídrica da cultura. Essas informações são úteis para o diagnostico do status hídrico 

da cultura auxiliando na tomada de decisão. 
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3 INFLUÊNCIA DOS NÍVEIS DE MANEJO DE IRRIGAÇÃO NAS QUESTÕES 
FISIOLÓGICAS DE TROCAS GASOSAS EM CAFEEIRO (Coffea arabica L.) 

 

Resumo 
 

A crescente demanda global por água, vem aumentando gradativamente a 
necessidade por sua utilização mais eficiente. A temperatura das folhas pode fornecer 
informações sob a condição hídrica da planta e diagnosticar os problemas relacionados ao 
estresse das plantas no campo. Estudos relatam que cerca de 97% da água captada pelas 
plantas é perdida para a atmosfera, principalmente pela transpiração através dos estômatos 
localizado nas folhas. Esse trabalho teve como objetivo estudar os impactos do estresse 
abiótico do tipo hídrico sob a produtividade da água e as relações de trocas gasosas do 
cafeeiro com a atmosfera. O experimento foi realizado em casa de vegetação na Escola 
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil. Os 
tratamentos consistiram 4 níveis de reposição hídrica em quatro período de estudos, com 
base na umidade do solo mantida na capacidade de campo (θcc) denominado de nível 100%; 
assim, os níveis foram estabelecidos em 40, 70, 100 e 130% θcc. As trocas gasosas (H2O e 
CO2) realizadas pelas plantas foram medidas com sistema de analisador de gases por 
infravermelho; o potencial de água na folha foi coletado com câmera de pressão tipo 
Scholander. O efeito do estresse hídrico foi mesurado por meio da determinação do Crop 
Water Stress Index (CWSI), calculado com base em imagens térmicas de câmera 
infravermelha. Foram realizadas análises de correlação e análise de redundância (RDA) entre 
todos os parâmetros estudadas, a fim de identificar as respostas da planta às condições de 
manejo adotado. Os resultados mostraram que o café sob estresse hídrico apresenta 
reduções nas taxas de assimilação de CO2; paralelamente houve reduções na condutância 
estomática e nas taxas de transpiração. O CWSI, embora concebido como um índice de 
estresse hídrico, guarda uma boa relação com os parâmetros fisiológicos do café. Desta 
forma, este índice representa uma importante ferramenta para a gestão da água, podendo 
ser utilizado para o monitoramento do estresse hídrico pelo cafeeiro, indicando que essa 
cultura pode ser manejada na condição de irrigação sobre déficit, visando otimizar recursos 
hídricos.   
 
Palavras-chave: CWSI; Condutância Estomática; Potencial de Água na Folha; Taxa de 
Fotossíntese; Manejo da Irrigação no Cafeeiro 
 

Abstract 
 
The increasing global demand for water has been gradually increasing the need for more 
efficient wateruse in agriculture. Leaf temperature can provide information under the water 
condition of the plant and diagnose problems related to plant stress in the field. Studies 
report that about 97% of the water captured by plants is lost to atmosphere, mainly by 
transpiration through the stomata located in the leaves. The objective of this work was to 
study the impacts of the abiotic stress of the water type under the water productivity and the 
gas exchange relations of coffee trees with atmosphere. The experiment was carried out in a 
greenhouse at the “Luiz de Queiroz” College of Agriculture, University of São Paulo, São 
Paulo, Brazil. The treatments consisted of 4 levels of water replacement in four study periods, 
based on the soil moisture maintained at the field capacity (θcc) denominated at 100% level, 
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thus, the levels were established at 40, 70, 100 and 130% θcc . The gas exchanges (H2O and 
CO2) carried out by the plants were measured with an infrared gas analyzer system; the 
water potential in the leaf was collected with Scholander type pressure camera. The effect of 
water stress was measured by determining the Crop Water Stress Index (CWSI), calculated on 
the basis of thermal infrared camera images. Correlation analyzes and redundancy analysis 
(RDA) were carried out between all the parameters, in order to identify plant responses and 
the management conditions adopted. The results showed that coffee under water stress 
presents reductions in CO2 assimilation rates in parallel, there were reductions in stomatal 
conductance and in transpiration rates. The CWSI, although conceived as an index of water 
stress, presents a good relationship with the physiological parameters of coffee. In this way, 
this index represents an important tool for water management, and can be used to monitor 
water stress by coffee, indicating that this crop can be managed in the condition of irrigation 
on deficit in order to optimize water resources and assuring high quality to prime coffee 
(gourmet). 
 
Keywords: CWSI; Stomatal conductance; Leaf water potential; Photosynthesis rate; Irrigation 
management in coffee 
 
3.1 Introdução 

 
O café é a terceira bebida mais popular do mundo, além da água e do chá, e é 

consumida há séculos em diversos países no mundo inteiro (MAUAD et al., 2017). O café 

arábica é originário das florestas tropicais nas terras altas da Etiópia, região central da África, 

e ainda hoje faz parte da vegetação natural do local (AL-ABDULKADER et al., 2018). Sua 

produção constitui a principal atividade econômica em muitos países da África e da América 

Latina (TOUNEKTI et al., 2018a). Entre as 90 espécies conhecidas do gênero Coffea, Coffea 

arabica L. (café Arábica) e Coffea canephora L. (café Robusta) respondem por 65% e 35%, 

respectivamente, da produção mundial de café (INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION, 

2018). 

Na produção total de café produzido, os maiores países exportadores são: o Brasil que 

atinge 32% da produção global, seguido pelo Vietnã (18%), Colômbia, Indonésia e Etiópia que 

representam 9%, 7% e 5%, respectivamente, enquanto a Índia e Uganda produzem 

aproximadamente 4% e 3%, por esta ordem (INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION, 2018). 

Vale ressaltar que os 32% produzidos pelo Brasil correspondem a uma área de 2,23 milhões 

de hectares dos quais, 1,9 milhão de hectares (85%) estão em produção e 332 mil hectares 

(15%) em formação (CONAB, 2017); em torno de 10% dessa área é irrigada (O TAVARES et al., 

2017). 
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A disponibilidade de água afeta crescimento e produção de plantas, principalmente 

em regiões áridas e semiáridas, onde as plantas são frequentemente submetidas a períodos 

de seca (DA SILVA BARROS et al., 2018). O déficit hídrico é um dos principais fatores abióticos 

que limitam a produtividade das culturas nos trópicos semiáridos, tais como a produção de 

grãos, que diminuem significativamente (FISCHER; REDDY; RAO, 2016). O sucesso da 

cafeicultura no país é determinado pela água, pois influencia em toda a fenologia da planta 

(SILVA et al., 2019). O estresse hídrico pode causar prejuízos acima de 80% das perdas totais 

na produção agrícola, afetando até mesmo a dinâmica de comercialização do produto (COSTA 

et al., 2019); além disso, esses efeitos poderão ser intensificados em virtude das mudanças 

climáticas que provavelmente causará maiores restrições sobre os recursos hídricos, com 

eventos inesperados de seca ou precipitação reduzida, diminuindo o rendimento das culturas, 

tornando as secas ainda mais severas (PADAKANDLA, 2016). Portanto, a segurança alimentar 

global sustentável, dependente do desenvolvimento de culturas com melhor adaptação a 

ambientes com escassos recursos hídricos.  

A ocorrência de respostas morfológicas e fisiológicas, que podem levar a alguma 

adaptação ao estresse hídrico, variam consideravelmente entre as espécies. Sob a seca, as 

trocas gasosas das plantas são reduzidas, o que leva a menor acúmulo de biomassa e 

rendimento de grãos; assim, as estratégias das plantas sob déficit hídrico são limitadas e 

giram em torno da necessidade de usar água de maneira eficiente, maximizando a captura de 

água do perfil do solo para garantir que a água esteja disponível para o período de 

enchimento de grãos (SOUZA et al., 2004; KUSAKA; LALUSIN; FUJIMURA, 2005; KHOLOVÁ et 

al., 2010; VADEZ et al., 2013; NELSON et al., 2018). 

Condições ambientais adversas desencadeiam uma ampla gama de respostas nas 

plantas, desde a expressão gênica alterada (KRASENSKY; JONAK, 2012), metabolismo celular 

até mudanças nas taxas de crescimento e produtividade das culturas como denominador 

comum dessas condições (GUEDES et al., 2018). Como a seca é o estresse ambiental mais 

importante na agricultura devido aos prejuízos fisiológicos e econômicos, esses eventos 

devem ser acentuados pela mudança climática. Entender as respostas das plantas a esse tipo 

de estresse é importante para aumentar a produtividade das culturas e usar de forma 

sustentável os recursos hídricos disponíveis (KRASENSKY; JONAK, 2012; TOUNEKTI et al., 

2018a).  
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A característica de resistência a seca reflete sua capacidade de limitar o impacto no 

rendimento metabólico e consequentemente econômico dessas mudanças na produção 

agrícola (VADEZ et al., 2013; FITA et al., 2015). Vale ressaltar que essa capacidade dependerá 

da fase de desenvolvimento afetada pelo déficit hídrico, assim como da intensidade e 

duração da seca (WINKEL; RENNO; PAYNE, 1997; TAIZ; ZEIGER, 2015). A maior parte do café 

mundial tem sido cultivada em regiões propensas à seca, até impróprias para seu cultivo e 

ótimo crescimento e produção (DAMATTA et al., 2006a; TOUNEKTI et al., 2018a). 

Os cafeeiros são sensíveis às mudanças do microclima e são influenciados por 

pequenas alterações no sistema de produção que podem resultar em menores rendimentos 

de grãos de café (SAKAI et al., 2015).  Entre as variáveis climáticas que afetam o crescimento e 

a produção de café arábica, destacam-se a temperatura, a luz e a disponibilidade hídrica 

como os mais relevantes fatores (BENTO; DE CAMARGO; CAMARGO, 2010). 

Todos os processos fisiológicos da célula são diretamente ou indiretamente afetados 

pelo suprimento de água, ou seja, as atividades metabólicas e o crescimento celular estão 

relacionados aos teores de água do protoplasma (TAIZ; ZEIGER, 2015). As trocas gasosas estão 

(planta – ambiente)  correlacionadas com os fatores temperatura da folha e potencial de água 

na folha, que porsua vez são influenciadas pelas condições ambientais: temperatura do ar, 

velocidade do vento, umidade e irradiação incidente, diferenças entre a temperatura do ar e 

a temperatura da folha (Ta-Tleaf) vem mostrando-se muito eficiente na identificação do 

estresse na planta (GONZALEZ-DUGO; ZARCO-TEJADA; FERERES, 2014a; LIMA et al., 2016; 

CRAPARO et al., 2017a).  

Com necessidades de alternativas para facilitar a identificação do estresse hídrico, 

vários índices foram criados, para estabelecer de forma numérica o quanto a falta de água 

pode afetar uma determinada cultura (IDSO et al., 1980, 1981; JONES, 2004; GONZALEZ-

DUGO; ZARCO-TEJADA; FERERES, 2014a). No entanto, as culturas comerciais apresentam 

diversas características que impedem que os índices criados para essa finalidade sejam 

usados de forma dinâmica pelos produtores devido a especificidades de cada método. O 

Índice de Estresse Hídrico da Cultura (Crop Water Stress Index – CWSI), desenvolvido por Ray 

D. Jackson, (1982) é um método teórico baseado na relação entre a evapotranspiração real e 

a potencial, e na água disponível no solo. Nesse caso, são valores estimados para culturas 

generalizadas, nos quais o coeficiente de cultura - Kc não é empregado.  
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Como a temperatura da folha é influenciada por condições ambientais, o CWSI 

relaciona a temperatura observada com as temperaturas mínima (não estressada) e a 

temperatura máxima (não transpirante) de uma cultura de referência sob condições 

ambientais similares  (IDSO et al., 1980; JACKSON et al., 1981; JACKSON; KUSTAS; 

CHOUDHURY, 1988; GONZALEZ-DUGO; ZARCO-TEJADA; FERERES, 2014b). Assim, quando as 

plantas estão sob estresse hídrico, há fechamento estomático, que interrompe parte da perda 

de calor latente, acarretando aumento da temperatura foliar em relação ao ambiente (RAY D. 

JACKSON, 1982; ÇOLAK et al., 2015; GARCIA-TEJERO et al., 2017). 

Com isso foi levantada a hipótese de que a temperatura foliar oriunda das imagens 

térmicas podem servir como ferramenta alternativa para monitorar o status hídrico das 

plantas, especialmente quando esta cultura é submetida a estratégias de irrigação por déficit. 

Os objetivos deste trabalho foram, portanto, investigar o impacto do déficit hídrico nas 

relações hídricas na cultura do cafeeiro (i), averiguar as correlações entre as trocas gasosas e 

as respostas térmicas da cultura submetidas a níveis de reposição hídrica (ii), e estabelecer as 

melhores condições de manejo hídrico para a fim de minimizar os impactos causados pelo 

estresse hídrico.  

 

3.2. Material e métodos  

Características da cultura e local de condução do experimento  
 

O estudo realizado foi proveniente de uma parceria com o trabalho de Costa, (2016). 

O experimento foi realizado na Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, Brasil (22°42 45”’ S; 47°37’54” W, 543 m de altitude em relação ao nível 

do mar). As plantas de café foram cultivadas em casa de vegetação com área total de 160 m², 

em 56 vasos (com capacidade de 0,50 m³) de concreto com dimensões de 0,92 x 1,08 x 0,65 

m, de largura, comprimento e profundidade, respectivamente. Os vasos foram distribuídos 

equidistantes com 0,5 m entre vasos e 1,0 m entre linhas. O cultivo foi realizado em um 

Nitossolo Vermelho Eutrófico (Udox). 

O plantio foi realizado no final do ano de 2012, sendo as mudas da espécie Coffea 

arábica variedade IAC Catuaí Vermelho 144. As mudas foram adquiridas em um viveiro 

certificado quanto a qualidade e a sanidade, com aproximadamente 20 cm de altura. A 

condução do experimento ocorreu com o cafeeiro no ano de 2015. 
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Delineamento estatístico das condições experimentais  

A avaliação das plantas foi realizada no decorrer de cada período. O delineamento 

experimental utilizado foi em blocos casualizados, apresentando 4 blocos e 4 níveis de 

reposição hídrica. O experimento foi realizado em quatro períodos sendo eles: Período 1 

(30/03 à 24/04); período 2 (07/06 à 02/07); período 3 (17/08 à 11/09); período 4 (10/10 à 

04/11) de 2015.  

Para as análises de redundância (RDA) foram realizados testes de Monte Carlo 

baseado em 499 permutações aleatórias para cada período, produzindo os valores dep e 

Wilk's lambda (%), estimando assim a significância de cada correlação (Baretta et al., 2008). 

Para os dados experimentais, os pressupostos de normalidade de variância foram 

testados usando o teste de Shapiro e Wilk (1965) e de homocedasticidade pelo teste de 

Levene. As correlações foram realizadas por meio de (Correlações de Pearson). A comparação 

das médias foi realizada pelo teste de Tukey, em nível de significância de 5%. As análises 

foram realizadas com o software R (R Core Team 2018), v.3.3.4, utilizando os pacotes 

ExpDes.pt (FERREIRA et al., 2018) e ggplo2 (WICKHAM, 2009). A análise de redundância – RDA 

foram realizados com auxílio do software Canoco® for Windows v. 4.5. 

 

Características físicas do solo e condições de fertilidade  
 

O solo foi fertilizado de acordo com as recomendações do Boletim 100 - Instituto 

Agronômico de Campinas, para a cultura do café no Brasil (Teixeira et al., 1997). As 

adubações foram realizadas via cobertura e fertirrigação, sendo as mesmas divididas em 4 

aplicações.  

Amostras indeformadas foram coletadas para a obtenção das curvas de retenção de 

água no solo (CRA), por meio de mesa de tensão (-1, -2, -4 e -6 kPa) e extratores de 

“Richards” com placas porosas (-10, -30, -50, -100, -500, -1000 e -1500 kPa). Foram retiradas 

em três profundidades, 10, 30 e 50 cm, representando as camadas de 0-20, 20-40 e 40-60 

cm, respectivamente, assim como determinações da densidade global (Ds), densidade das 

partículas (Dp) e porosidade total (α) do solo (Tabela 1).  
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Tabela 1. Caracterização físico-hídrica do solo usado no experimento  

Prof. θcc θpmp CAD Ds Dp α 
Frações granulométricas 

(%) 

cm cm³ cm-³ mm g cm-3 % Areia Silte Argila 

0-20 0,321 0,205 23,2 1,28 2,70 52,6 31,3 14,8 53,9 

20-40 0,333 0,207 25,2 1,27 2,70 53,0 31,0 16,1 52,9 

40-60 0,340 0,218 24,4 1,31 2,71 51,7 30,1 17,3 52,6 

* A caracterização física do solo foi realizada de acordo com os métodos padrões adotados para solos tropicais 

(Raij et al., 2001). Resumidamente, Areia, silte e Argila pelo método do Bouyoucos Hydrometer e θcc, θPWP pelo 

método do extrator de Richards. 

 

Irrigação e características de manejo da cultura 

O sistema de irrigação adotado na área experimental foi o gotejamento, utilizando 

tubo gotejador com emissor autocompensante. Cada caixa possuía dois gotejadores com 

vazão de 8 L h-1. Esta vazão era dividida em quatro pontos da caixa por mini-estacas.  

O manejo da irrigação baseou-se no monitoramento do potencial mátrico do solo; 

para isso, três baterias (3 repetições) compostas por três tensiômetros nas parcelas de 

referência a profundidades de 0,10 m, 0,30 m e 0,50 m, representando assim às camadas de 

0,0-0,20 m, 0,20-0,40 m e 0,40-0,60 m, respectivamente. Deste modo, o manejo da irrigação 

foi diferenciado, em função da demanda hídrica requerida por cada. 

O nível de reposição hídrica 100 θcc foi estimada somando-se as lâminas de água 

necessárias para elevar a umidade do solo até capacidade de campo em cada uma das 

seguintes camadas 0,0-0,2 m; 0,2-0,4 m; e 0,4-0,6 m. As demais reposições hídricas aplicadas 

ao experimento: 40, 70 e 130% θcc foram calculadas como frações da reposição 100% θcc. 

As imposições desses tratamentos foram realizadas em quatro períodos com duração 

de 25 dias cada um. Essa duração da aplicação dos tratamentos foi definida a partir de um 

experimento prévio que mostrou ser este um tempo suficiente para haver alterações na 

temperatura e no potencial de água da folha e ao mesmo tempo não comprometer a cultura 

(queda de folhas) que seria utilizada em avaliações futuras. As avaliações foram realizadas em 

plantas adultas (3 anos de idade) da espécie Coffea arabica e da variedade Catuaí Vermelho 

IAC 144. Após o período de aplicação dos tratamentos, todas as plantas receberam irrigação 

plena. No período anterior à aplicação dos tratamentos (0 a 3 anos de idade) a cultura foi 

manejada recebendo irrigação plena. 
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Após as leituras de tensão, os valores coletados foram transformados em potencial 

matricial (Ψm) (equação 1) da água no solo e, em seguida, a estimativa da umidade foi 

realizada por meio do modelo proposto por Van Genuchten (1980) (equação 2). 

  (1) 

Em que: ψm - potencial matricial da água no solo (kPa); Lt - leitura do tensiômetro ou tensão 

da água no solo (kPa); hc - pressão equivalente à altura da coluna d’água no tensiômetro 

(kPa); 

 

  

(2) 

 

Em que: θ (ψm) - umidade volumétrica em função do potencial mátrico, em m3 m-3; θr - 

umidade volumétrica residual do solo, em m3 m-3; θs - umidade volumétrica do solo saturado, 

em m3 m-3; m e n - parâmetros de regressão da equação, adimensionais; α - parâmetro com 

dimensão igual ao inverso da tensão, em kPa-1; e ψm - potencial mátrico, em kPa. 

 

Mensurações nas plantas  

As medidas do potencial de água na folha foram feitas com câmera de pressão tipo 

Scholander (Modelo 3005, Soil Moisture Equipament Corporation, Santa Bárbara, CA, EUA) 

(SCHOLANDER et al., 1964). Foram feitas três avaliações de potencial de água na folha 

durante a aplicação dos níveis de reposição de água no solo. As folhas adotadas de cada 

planta para as mensurações foram as folhas do 3º e/ou 4º par do terço superior (n=4) com 4 

análises para cada período. As coletas foram feitas antes do amanhecer e as folhas escolhidas 

foram embrulhadas em folha de alumínio e armazenadas em local com temperatura 

controladas durante no máximo uma hora antes da amostragem.  

Trocas gasosas 

As trocas gasosas (H2O e CO2) ocorridas nas pelas plantas foram medidas com sistema 

de analisador de gases por infravermelho portátil (LI-6400XT, Li-cor, Lincoln, NE, USA). As 

medições das trocas gasosas foram realizadas entre os horários de 09:00 e 12:00 horas;  a 

concentração de CO2 no ar, durante as medições foram fixados em 400 ± 5 µmol-1;  a 

umidade relativa mantida no interior da câmera ficou entre 50 e 60%, temperatura adotada 

ambiente e para determinação da densidade do fluxo de fótons fotossinteticamente ativo - 

DFFFA no interior da câmera foi realizado uma análise prévia da curva de resposta 

fotossintética à luz entre 0 e 2500 µmol m-2 s-1, e o valor usado foi de 500 µmol m-2 s-1 
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Temperatura do dossel das plantas  

A temperatura da folha/dossel foi obtida por meio das imagens térmicas com câmera de 

infravermelho de marca Flir modelo T640 produzindo imagens térmicas com resolução de 

640 x 480 pixels com uma precisão de ± 0,06 °C e sensibilidade termal de 0,035°C, e faixa de 

temperatura de trabalho entre -40°C a 2.000°C. As imagens térmicas foram tomadas em 

conjunto com as medidas das trocas gasosas nas folhas das plantas, a fim de observar as 

relações entre temperatura foliar e as trocas de gases com o ambiente em função dos 

respectivos manejos de irrigação adotados pela planta. O processamento e análise foram 

realizados por meio do software Flir Tools V. 5.2.15161. As imagens zenitais foram tiradas de 

aproximadamente 1,0 m de cada parcela experimental, no mesmo ângulo e posicionamento. 

No software foi selecionada à área da imagem de 100 x 100 pixels (aproximadamente 400 

cm²) do terço superior da planta, considerada uma porção representativa do dossel. 

 

Mensuração dos dados meteorológicos  

O monitoramento da radiação solar global (Qg) se deu por meio de piranômetro de 

fotodiodo de silício (LI200X - Campbell Sci.), temperatura do ar (°C) e a umidade relativa (%) 

com sensor Vaissala (HMP45C - Campbell Sci.) instalados no interior da casa de vegetação 

com intervalo de coleta de 15 minutos (valores médios). 

 

CWSI - Crop Water Stress Index 

O Crop water stress index - CWSI é definido na (Equação 3) baseada na diferença entre 

a temperatura do dossel e a temperatura do ar (Tc - Ta) sendo determinado pela fórmula de 

Idso et al., (1981). 

 

LBIacLBSac

LBIacac

TTTT

TTTT
CWSI

)()(

)()(

−−−

−−−
=  

(3) 

Em que: Tc é a temperatura do dossel; Ta é a temperatura média do ar; (Tc - Ta)LBI é a linha 

base de temperatura inferior, que corresponde à 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; (Tc - Ta)LBS é a linha base de 

temperatura superior, correspondente à diferença de temperatura do ar quando a resistência 

para a perda de água do dossel aumentar sem limites ou correspondente à temperatura da 

superfície seca.  
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O índice de estresse baseado em temperatura térmica foi calculado a partir de 

medições feitas uma vez ao dia ou durante um curto período de tempo, próximo ao meio-dia 

e em condições livres de nuvens. O CWSI tende para 0 após as irrigações e sobe 

progressivamente para 1 como a água do solo está esgotada (O’SHAUGHNESSY et al., 2012). 

Neste trabalho, optou-se pela perspectiva empírica seguindo a metodologia de Idso et al., 

(IDSO et al., 1981; RAMÍREZ et al., 2015). 

 

3.3 Resultados e discussão 

Na Figura 1 (a) é mostrada a variação temporal da temperatura do ar a cada 15 

minutos, os círculos com bordas brancas representam a média de cada dia, no decorrer dos 

quatro períodos de estudo. A temperatura média de cada período foi: 27,17±5,70; 

22,52±5,40; 20,44±6,04 e 25,49±6,10 °C para os períodos 1(verão/outono), 2 (outono), 3 

(inverno) e 4 (primavera/verão) respectivamente. Os maiores valores de temperatura 

ocorreram nos períodos 1 e 4 com valores na ordem de 45°C; vale ressaltar que esse evento 

ocorreu em apenas dois dias. A menores temperatura registrada foi no período 3 o que 

corresponde a época do inverno e as menos temperaturas ficaram na ordem de 9 °C. Na 

Figura 1 (b) são observadas variação da distribuição dos dados de temperatura no mesmo 

período. 

 O café arábica apresenta seu melhor desenvolvimento entre temperaturas médias 

anuais de 18° a 22°C. Acima de 28°C verifica-se a diminuição da atividade fotossintética e com 

mais de 34°C de temperatura pode ocorrer o abortamento de flores (CASSIO FRANCO 

MOREIRA; ARTUR ORELLI PAIVA; CAIO VINÍCIUS CINTRA DINIZ, 2017). 

 Os maiores valores de temperatura foram acompanhados no primeiro e quarto 

período; nesses dois períodos a temperatura no ambiente ficou um pouco acima do 

considerado ótimo para cultura (BENTO; DE CAMARGO; CAMARGO, 2010).  
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Figura 1. Variação da temperatura do ar °C (a); variação da distribuição dos dados de temperatura no mesmo 

período (b); umidade relativa do ar % (c) e correlação entre temperatura do ar e umidade relativa do ar no 

interior da casa de vegetação no decorrer de cada período do ano (d); os círculos com bordas brancas 

representam a média de cada dia. 

Na Figura 1 (c) são mostrados a umidade relativa do ar nos períodos 1, 2, 3 e 4; os 

valores médios para cada período foram: 76, 80, 76 e 76% concomitantemente. Vale salientar 

que as análises realizadas ocorreram entre às 09:00 e 14:00 horas; para esses horários as 

condições a umidade média nos períodos foram de 57, 60, 55 e 57%. Na Figura 1 (d) são 

apresentadas as correlações lineares negativas para a umidade relativa do ar (%) com a 

temperatura do ar (°C), em cada período de estudo, que apresentaram os coeficientes de 

correlação (R²=0.93; 0.79; 0.83 e 0.72), para os períodos 1, 2, 3 e 4). A umidade relativa 

determina o gradiente de pressão de vapor entre a cavidade estomática foliar e a 

atmosférica; o delta de pressão de vapor apresenta-se como a força motora do processo de 

perda de água pelo processo de transpiração (TAIZ; ZEIGER, 2015). Neste estudo condições 

com umidade relativa muito baixa ocorram apenas uma vez, no mês de setembro com valores 

abaixo de 20%, ressaltando ainda mais que o estresse acometido pela planta foi decorrente 

do nível de reposição de água no solo.  

Condições com umidade relativa muito baixa contribuem para um alto gradiente de 

pressão de vapor, que pode levar ao estresse hídrico mesmo quando o conteúdo de água está 

próximo da capacidade de campo (TAIZ; ZEIGER, 2015; CRAPARO et al., 2017a). 
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O estresse hídrico é um importante fator limitante para a produção de café, 

principalmente na região do Sudeste do Brasil. Este estudo revelou a presença de diferenças 

na suscetibilidade ao estresse hídrico entre em cada umas das épocas estudadas, bem como 

entre as variações nas reposições hídricas. Nosso estudo, mostrou que os níveis de reposições 

hídricas adotados no manejo da irrigação no cafeeiro tiveram impactos significativos de 

acordo com o teste de médias em 5% de probabilidade na assimilação de CO2, como podem 

ser observados na Figura 2 (a). Na Figura 2 (b) são apresentados o percentual do acumulado 

da assimilação de CO2
 dos níveis de reposição hídrica trabalhados em cada período.  

Os valores observados para o nível de reposição hídrica de 100% θcc nos quatro 

períodos foram em média 6.89; 6.10; 2.70 e 5.23 µmol CO2 m-2 s-1 respectivamente para os 

períodos 1, 2, 3 e 4; todos os tratamentos comparados com o nível de reposição de 100% θcc 

apresentaram reduções significativas na troca gasosa. Os valores de assimilação de CO2 

encontrados nesse trabalho corroboram com estudos realizados com a mesma variedade, no 

qual foram estudados as trocas de gás de copa inteira em Coffea sp. (MAUAD et al., 2017). No 

nível de 40% θcc a taxa de assimilação foi a menor que em todos os períodos estudados 

apresentado valores de 0.49; 4.25; 0.07 e 1.60 µmol CO2 m-2 s-1 respectivamente no períodos 

1, 2, 3 e 4. A redução percentual no nível de reposição de 100% comparado com 40% θcc foi 

de 92.79; 30.24; 97.35 e 69.25% para os períodos 1, 2, 3 e 4 respectivamente para taxa de 

assimilação de CO2.  

 

Figura 2. Resposta da assimilação da assimilação de CO2 A - µmol CO2 m-2 s-1para os níveis de reposição hídrica de 

40, 70, 100 e 130 θcc, para cada período (a); percentuais de assimilação de cada nível de reposição em cada 

período (b), médias seguidas pela mesma letra não diferem em 5% probabilidade pelo teste de Tukey. 

 Na condutância estomática - gs os maiores valores observados foram nos períodos 3 e 

4 com 0.032 e 0.018 mol H2O m-2 s-1; assim como a taxa de assimilação de CO2 as gs também 

apresentaram impactos significativos de acordo com o teste de médias em 5% de 
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probabilidade tal como pode ser observado na Figura 3 (a). A Figura 3 (b) são apresentados o 

percentual do acumulado da gs mmol H2O m-2 s-1 dos níveis de reposição hídrica trabalhados 

em cada período.  

Vale ressaltar que o estresse hídrico foi maior no período 2, que corresponde à fase de 

temperaturas mais frias do estudo, a redução percentual em o nível de reposição de 100% 

comparado com 40% θcc foi de 97.35% mostrando-se muito sensível a essas condições de 

estresse hídrico mais severos. O estresse hídrico por excesso causou reduções significativas 

em todos os períodos estudados; no entanto, o período 1 (versão/outono) apresentou a 

maior redução percentual da gs. No nível de reposição de 100% comparado com o de 130% 

θcc a redução na gs chegou a 41,18%. Na Figura 3 (b), a gs acumulada nas quatro condições de 

reposição hídrica mostra que o período 1 destacou-se o manejo com 100% θcc 

correspondendo a 54% do total da somatória das gs. 

Este estudo mostrou que a reposição de água no solo ocasionou estresse hídrico, 

tanto pelo déficit quanto pelo excesso, como visto, a fotossíntese  reduziu significativamente 

a taxa de assimilação líquida do café arábica, devido à diminuição da condutância estomática 

induzida pelo estresse hídrico, como pode ser observada na Figura (3) ou a obstrução do CO2 

nas folhas, ou o declínio da atividade fotossintética das células mesófilas (CHASTAIN et al., 

2014). Esses resultados corroboram com o estudo realizados no sudoeste da China com 

impactos da irrigação regulada por déficit na produtividade em café arábica (LIU et al., 2018), 

que indicam que a condutância estomática é muito sensível ao estresse hídrico no cafeeiro; 

aquele foi realizado  dentro da faixa de estresse hídrico observada neste estudo.  

  
Figura 3. Resposta da condutância estomática gs - mol H2O m-2 s-1 para os níveis de reposição hídrica de 40, 70, 

100 e 130 θcc, para cada período (a); percentuais de condutância estomática de cada nível de reposição em 

cada período (b); médias seguidas pela mesma letra não diferem em 5% probabilidade pelo teste de Tukey. 
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Na taxa de transpiração – E os resultados foram semelhantes aos observados na gs 

com destaque para o nível de 100% cujas taxas de E foram 0.45; 0.39; 1.17 e 0.67 mmol H2O 

m-2 s-1, para os períodos de 1, 2, 3 e 4. Eles mostram alterações significativas em 5% de 

probabilidade como podem ser observadas na Figura 4 (a). Na Figura 4 (b) são apresentados 

os percentuais do acumulado da E nos níveis de reposição hídrica trabalhados em cada 

período. Assim como na A e gs a taxa transpiratória na cultura apresentou os menores valores 

na reposição hídrica de 40% θcc, 0,0224 e 0,0287 mmol H2O m-2 s-1 para os períodos 1 

(verão/outono) e 3 (inverno). 

No presente estudo, a cultivar de café Catuaí 144 apresentou grande decréscimo na A, 

gs e na E, com esse decréscimo sugerindo uma forte sensibilidade dos estômatos do cafeeiro 

ao aumento do déficit hídrico. Como a fotossíntese e a transpiração são influenciadas pela 

condutância estomática, a ocorrência de baixos valores de gs pode afetar o crescimento da 

cultura devido à baixa taxa de assimilação de CO2 (WANG; GARTUNG, 2010; BEGUM et al., 

2012; EGEA et al., 2017). 

Sob adequado suprimento de água até a θcc, o café apresentou boas taxas de 

assimilação de CO2, gs e E como foram observados nas Figuras (2, 3 e 4). Em qualquer caso, 

sob fornecimento limitado de água, o cafeeiro apresentou diminuição da taxa transpiratória 

em todos os períodos estudados. Sob condições de seca, o ajuste osmótico ou o aumento da 

elasticidade da parede celular, ou ambos, podem melhorar a manutenção do turgor, 

permitindo que a atividade fisiológica seja mantida por longos períodos de seca (DIAS et al., 

2007).  

Além disso, à medida que a seca avança, o fechamento estomático frequentemente 

resulta em menor perda de água por carbono assimilado, melhorando, portanto, a eficiência 

do uso da água (WUE) (KRAMER et al., 1996). No entanto, traços que aumentam o WUE 

podem entrar em conflito com aqueles associados a alta produtividade (JONES, 2004), ou 

seja, o baixo nível de reposição hídrica na planta afeta diretamente a relação A/E. A planta 

torna-se, mais eficiente no uso da água em condições pontuais, mas a produtividade é 

comprometida devido à baixa assimilação de CO2, que implica em baixo armazenamento de 

carboidratos pela planta (TAIZ; ZEIGER, 2015). 

 Já a eficiência intrínseca do uso da água – iWUE (trata-se da relação A/gs); para que 

ocorra um aumento na iWUE implica que as plantas estejam utilizando mais eficientemente a 

água quando a disponibilidade de umidade do solo foi reduzida. Assim, as plantas são capazes 
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de se adaptar bem ao estresse hídrico, ajustando iWUE, especialmente pelo controle de 

estômatos, que também afeta A e E , otimizando assim a fixação de carbono durante a seca 

(TOUNEKTI et al., 2018b). 

 

 

Figura 4. Transpiração E - mmol H2O m-2 s-1 para os níveis de reposição hídrica de 40, 70, 100 e 130% θcc, para 

cada período (a); percentuais de transpiração de cada nível de reposição em cada período (b); médias seguidas 

pela mesma letra não diferem em 5% probabilidade pelo teste de Tukey. 

 

As correlações entre as medidas das trocas gasosas foliares da fotossíntese líquida (A); 

condutância estomática (gs); transpiração (E); e os parâmetros do potencial de água na folha 

(Ψleaf); temperatura da folha - Tleaf (°C); Crop Water Stress Index (CWSI); variação da 

temperatura entre Tleaf e Tair e os níveis de reposição hídrica (WRL), nos quatro períodos de 

estudos, são mostradas na Figura (5). 

As correlações produziram resultados consistentes e significativos na maioria das 

variáveis estudas, dentre os períodos que apresentaram os maiores coeficiente de correlação 

média. O período 4, correspondente à época da primavera/verão, obteve o valor coeficiente 

de correlação de: (R²=0,80); seguido do período 3, (R²=79,3); período 2 (R²= 73,2) e o período 

1 com (R²=71,9). 

Com reduções e aumentos dos níveis de deposição hídrica no solo, as trocas gasosas: 

fotossintética líquida (A); (gs) e (E) sofreram reduções significativas (p<0,001) nos quatro 

períodos de avaliação como foi visto (Figura 2, 3 e 4). O déficit hídrico no ambiente afeta o 

armazenamento, a translocação e o metabolismo dos carboidratos (TAIZ; ZEIGER, 2015); 

como produtos finais da fotossíntese, os carboidratos armazenados são geralmente usados 

como indicadores do potencial de crescimento das plantas. Nesse contexto, o conhecimento 

de indicadores de estresse nas plantas facilita a tomada de decisão no manejo da água a fim 

de reduzir os problemas decorrentes ao estresse hídrico (BISWAL et al., 2011; MATHUR; 
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AGRAWAL, 2014). As correlações aqui estudadas apresentam-se como indicativos das 

variáveis que podem ser adotadas como ferramenta na medição do nível de estresse que a 

planta está acometida (EKSTEEN; SINGELS; NGXALIWE, 2014; CASTRO-NAVA et al., 2016).  

As taxas de assimilação de CO2 como processo que indicam o potencial de 

crescimento e desenvolvimento das plantas, são governadas pelas condutâncias difusas que 

limitam a transferência de CO2 da atmosfera para os locais de carboxilação (TOUNEKTI et al., 

2018c). Tradicionalmente, os estômatos têm sido considerados como tendo o papel principal 

no controle desse processo (SILVA et al., 2014; TAIZ; ZEIGER, 2015; O TAVARES et al., 2017).  

O cafeeiro submetido a condições de seca, como ocorre frequente nas regiões de 

produção do Brasil e do mundo, regula o seu estado hídrico por meio de diversas adaptações 

morfológicas, anatômicas e fisiológicas para controlar a perda de água e aumentar a absorção 

de água (MORGAN, 1984; DAMATTA et al., 2006b; CRAPARO et al., 2017b). Em condições de 

déficit hídrico, o ajuste osmótico ou o aumento da elasticidade da parede celular, ou ambos, 

podem melhorar a manutenção do turgor, permitindo que a atividade fisiológica seja mantida 

por longos períodos de seca (TAIZ; ZEIGER, 2015). 

O CWSI correlacionado com as trocas gasosas (A, gs e E) apresentou respostas 

significativas com coeficiente de correlação (R²=0,40; 0,54; 0.75 e  0,65 para A); (R²=0,55; 

0,34; 0,70 e  0,71 para gs) e (R²=0,79; 0,57; 0,74 e  0,89 para E), nos períodos 1, 2, 3 e  4 

respectivamente. Essas variações dos coeficientes encontrados em cada período são 

explicadas pelas mudanças oriundas no interior da casa de vegetação em cada período, além 

do que a cultura do café, planta muito responsiva fisiologicamente, pode variar com ambiente 

e variáveis como a luz solar, pode melhorar ou agravar o problemas à respostas da cultura aos 

níveis de estresse utilizados em cada condição de manejo da cultura (Bertrand et al., 2016 ). 
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Figura 5. Correlações (coeficiente de correlação de Pearson) entre as medidas da fotossíntese líquida (A); 

condutância estomática (gs); transpiração (E); potencial hídrico foliar (Ψleaf); temperatura do dossel (Tleaf); Índice 

de estresse hídrico de culturas (CWSI); temperatura do dossel - temperatura do ar (Tc-Ta); nível de reposição 

hídrica (WRL). Para cada um dos quatros períodos de avaliação. 

 

Os resultados mostrados na Figura (6) evidenciaram a análise de redundância (RDA) 

entre as tocas gasosas (A, gs, E) e as varieáveis potencial de água na folha (Ψleaf); temperatura 

da copa/folha (Tleaf); índice de estresse hídrico da cultura (CWSI); temperatura da cultura  – 

temperatura do ar (Tc-Ta); para os períodos 1, 2, 3, 4 e análise conjunto com todos os 

períodos. Uma Análise de Redundância Canônica (RDA) foi realizada para identificar variáveis 

ecofisiológicas e termais significativas. Na RDA, as tocas gasosas (A, gs, E), o potencial de água 

na folha (Ψleaf) e o índice de estresse hídrico da cultura (CWSI), foram consideradas como 

variáveis de resposta; já a temperatura da copa/folha (Tleaf); temperatura da cultura  – 

temperatura do ar (Tc-Ta) e temperatura do ar (Tair) como variáveis explicativas. 

Foram realizados testes de Monte Carlo baseado em 499 permutações aleatórias para 

cada período, produzindo os valores dep e Wilk's lambda (%), estimando assim a significância 

de cada correlação (Baretta et al., 2008). 
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Quando se compara os níveis de reposição hídrica, encontra-se forte separação entre 

os grupos 100 θcc com os demais grupos 40, 70 e 130 θcc nos quatros períodos. As 

reposições de 70 e 130 θcc apresentaram um posicionamento intermediário, já no nível 40 

θcc os agrupamentos mostram-se com maior amplitude e forte efeito na distribuição dos 

grupos. Cada eixo representou uma proporção da variação estudada e foi correlacionado em 

diferentes graus aos parâmetros medidos.  

O eixo 1 representou a maior parte da variação dos parâmetros analisados e pode 

explicar 71% dessa variação no período 1, nos períodos 2, 3 e 4 os percentuais fora: 62,1; 83,5 

e 93,3% respectivamente. Assim, a RDA dos parâmetros estudados permitiu identificar a 

diferenciação significativa entre os parâmetros analisados. Os resultados obtidos corroboram 

com as respostadas obtidas nas correlações da Figura (6) evidenciando as respostas 

fisiológicas e térmicas das plantas submetidas às condições de manejo hídrico distintos. Os 

resultados das RDAs dos tratamentos de estresse hídrico (moderado e grave) estão em 

consonância com os critérios estabelecidos (SNEATH; SOKAL, 1973).  

Os vetores de resposta na cor azul, em todos períodos apresentam alta correlação, 

como pode ser visto pela aproximação um do outro, as trocas gasosas (A, gs, E), que são 

explicadas pelas relações de troca de energia da folha com o ambiente, no qual são 

influenciados pela umidade do solo como podem ser visto no decorrer do estudo. O Ψleaf 

apresentou correlação positiva, no entanto, o período 1 e 2 os valores de correlação de 

Pearson foram (R²=0.24 e 0.64). Sob condições de déficit hídrico, o ajuste osmótico ou o 

aumento da elasticidade da parede celular, ou ambos, podem melhorar a manutenção do 

turgor, permitindo que a atividade fisiológica seja mantida por períodos mais longos de seca o 

que provavelmente explicar esses baixos valores; esse comportamento corroboram com 

estudos realizados (KRAMER et al., 1996; DIAS et al., 2007; TOUNEKTI et al., 2018d). Além 

disso, à medida que a seca avança, o fechamento estomático frequentemente resulta em 

menor perda de água por carbono assimilado. 
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Figura 6. Análise de redundância (RDA) entre medidas de fotossíntese líquida (A); condutância estomática (gs); 

transpiração (E); potencial hídrico foliar (Ψleaf); temperatura do dossel (Tleaf); Índice de estresse hídrico de 

culturas (CWSI); temperatura do dossel - temperatura do ar (Tc-Ta); nível de reposição hídrica (WRL). Para cada 

período de avaliação. 
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3.4 Conclusões 

  

Considerando essas tendências, a capacidade de obter informações rápidas sobre o 

funcionamento ou a adequação do cafeeiro em determinado ambiente (com ou sem estresse 

hídrico) seria benéfica, especialmente considerando os sistemas heterogêneos de plantio e 

manejo da água na cultura. Esses dados fornecem novas bases primárias para alcançar esses 

objetivos.  

 

Agradecimentos  

Este trabalho recebeu apoio do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico) FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (processes nº 

2012/50083-7 and USP - ETH-FAPESP:30761). 

 

COSTA, Jéfferson de Oliveira. Padrões de resposta termal ao déficit hídrico na cultura do café 

irrigado por gotejamento. 2016. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Sistemas Agrícolas) - Escola 

Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2016. 

doi:10.11606/D.11.2016.tde-15082016-110428. Acesso em: 2018-11-20.o em: 16 ago. 2018. 

 

Referências 

AL-ABDULKADER, A. M.; AL-NAMAZI, A. A.; ALTURKI, T. A.; AL-KHURAISH, M. M.; AL-DAKHIL, A. 

I. Optimizing coffee cultivation and its impact on economic growth and export earnings of the 

producing countries: The case of Saudi Arabia. Saudi Journal of Biological Sciences, v. 25, n. 4, 

p. 776–782, 1 maio 2018. Disponível em: 

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319562X17302206>. Acesso em: 4 dez. 

2018. 

BEGUM, M. K.; ALAM, M. R.; ISLAM, M. S.; AREFIN, M. S. Effect of Water Stress on 

Physiological Characters and Juice Quality of Sugarcane. Sugar Tech, v. 14, n. 2, p. 161–167, 

2012.  

BENTO, M.; DE CAMARGO, P.; CAMARGO, M. B. P. The impact of climatic variability and 

climate AGROMETEOROLOGIA THE IMPACT OF CLIMATIC VARIABILITY AND CLIMATE CHANGE 

ON ARABIC COFFEE CROP IN BRAZIL ( 1 ) RESUMO IMPACTO DA VARIABILIDADE E DA 

MUDANÇA CLIMÁTICA NA PRODUÇÃO DE CAFÉ ARÁBICA NO BRASIL. [s.l: s.n.]. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/brag/v69n1/30.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2018. 

 



100 

BISWAL, B.; JOSHI, P. N.; RAVAL, M. K.; BISWAL, U. C. Photosynthesis, a global sensor of 

environmental stress in green plants: Stress signalling and adaptationCurrent ScienceCurrent 

Science Association, , 2011. .  

CASSIO FRANCO MOREIRA; ARTUR ORELLI PAIVA; CAIO VINÍCIUS CINTRA DINIZ. Clima e água 

para uma cafeicultura sustentável. [s.l: s.n.] 

CASTRO-NAVA, S.; HUERTA, A. J.; PLÁCIDO-DE LA CRUZ, J. M.; MIRELES-RODRÍGUEZ, E. Leaf 

Growth and Canopy Development of Three Sugarcane Genotypes under High Temperature 

Rainfed Conditions in Northeastern Mexico. International Journal of Agronomy, v. 2016, p. 1–

7, 23 ago. 2016. Disponível em: <http://www.hindawi.com/journals/ija/2016/2561026/>. 

Acesso em: 3 maio. 2018. 

CHASTAIN, D. R.; SNIDER, J. L.; COLLINS, G. D.; PERRY, C. D.; WHITAKER, J.; BYRD, S. A. Water 

deficit in field-grown Gossypium hirsutum primarily limits net photosynthesis by decreasing 

stomatal conductance, increasing photorespiration, and increasing the ratio of dark 

respiration to gross photosynthesis. Journal of Plant Physiology, v. 171, n. 17, p. 1576–1585, 1 

nov. 2014. Disponível em: 

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0176161714001977>. Acesso em: 29 

nov. 2018. 

ÇOLAK, Y. B.; YAZAR, A.; ÇOLAK, İ.; AKÇA, H.; DURAKTEKIN, G. Evaluation of Crop Water Stress 

Index (CWSI) for Eggplant under Varying Irrigation Regimes Using Surface and Subsurface Drip 

Systems. Agriculture and Agricultural Science Procedia, v. 4, p. 372–382, 2015. Disponível em: 

<http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2210784315001059>. 

CONAB. Compahia Nacional de Abastecimento. 2017. Disponível em: 

<http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/17_01_17_14_51_54_boletim_cafe_

-_janeiro_de_2017.pdf>. Acesso em: 20 set. 2017. 

COSTA, J. D. O.; COELHO, R. D.; DA, T. H.; BARROS, S.; FRAGA JÚNIOR, E. F.; FERNANDES, A. L. 

T. Engenharia Agrícola PHYSIOLOGICAL RESPONSES OF COFFEE TREE UNDER DIFFERENT 

IRRIGATION LEVELS. Engenharia Agrícola, n. 5, p. 648–656, 2019. Disponível em: 

<www.engenhariaagricola.org.br>. Acesso em: 23 fev. 2019. 

CRAPARO, A. C. W.; STEPPE, K.; VAN ASTEN, P. J. A.; LÄDERACH, P.; JASSOGNE, L. T. P.; GRAB, 

S. W. Application of thermography for monitoring stomatal conductance of Coffea arabica 

under different shading systems. Science of the Total Environment, v. 609, p. 755–763, 

2017a. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.07.158>. 

 

 

 



101 
 

CRAPARO, A. C. W.; STEPPE, K.; VAN ASTEN, P. J. A.; LÄDERACH, P.; JASSOGNE, L. T. P.; GRAB, 

S. W. Application of thermography for monitoring stomatal conductance of Coffea arabica 

under different shading systems. Science of The Total Environment, v. 609, p. 755–763, 31 

dez. 2017b. Disponível em: 

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717318612>. Acesso em: 21 

nov. 2018. 

DA SILVA BARROS, T. H.; DE ARAUJO PEREIRA, A. P.; DE SOUZA, A. J.; RIBEIRO, N. L.; CARDOSO, 

E. J. B. N.; COELHO, R. D. Influence of Sugarcane Genotype and Soil Moisture Level on the 

Arbuscular Mycorrhizal Fungi Community. Sugar Tech, p. 1–9, 16 jul. 2018. Disponível em: 

<http://link.springer.com/10.1007/s12355-018-0640-0>. Acesso em: 28 ago. 2018. 

DAMATTA, F. M.; COCHICHO RAMALHO, J. D.; DAMATTA, F. M.; RAMALHO, J. D. C. Impacts of 

drought and temperature stress on coffee physiology and production: a reviewBraz. J. Plant 

Physiol. [s.l: s.n.]. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/bjpp/v18n1/a06v18n1.pdf>. 

Acesso em: 4 dez. 2018a. 

DAMATTA, F. M.; COCHICHO RAMALHO, J. D.; DAMATTA, F. M.; RAMALHO, J. D. C. Impacts of 

drought and temperature stress on coffee physiology and production: a reviewBraz. J. Plant 

Physiol. [s.l: s.n.]. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/bjpp/v18n1/a06v18n1.pdf>. 

Acesso em: 21 nov. 2018b. 

DIAS, P. C.; ARAUJO, W. L.; MORAES, G. A. B. K.; BARROS, R. S.; DAMATTA, F. M. Morphological 

and physiological responses of two coffee progenies to soil water availability. Journal of Plant 

Physiology, v. 164, n. 12, p. 1639–1647, 3 dez. 2007. Disponível em: 

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0176161706003324>. Acesso em: 29 

nov. 2018. 

EGEA, G.; PADILLA-DÍAZ, C. M.; MARTINEZ-GUANTER, J.; FERNÁNDEZ, J. E.; PÉREZ-RUIZ, M. 

Assessing a crop water stress index derived from aerial thermal imaging and infrared 

thermometry in super-high density olive orchards. Agricultural Water Management, v. 187, p. 

210–221, 2017.  

EKSTEEN, A.; SINGELS, A.; NGXALIWE, S. Water relations of two contrasting sugarcane 

genotypes. Field Crops Research, v. 168, p. 86–100, 2014.  

FERREIRA, B.; CAVALCANTI, P.; ALVES, D.; MAINTAINER, N.; FERREIRA, E. B. Title Pacote 

Experimental Designs (Portuguese). 2018. Disponível em: <https://cran.r-

project.org/web/packages/ExpDes.pt/ExpDes.pt.pdf>. Acesso em: 13 nov. 2018. 

 

 

 



102 

FISCHER, H. W.; REDDY, N. L. N.; RAO, M. L. S. Can more drought resistant crops promote 

more climate secure agriculture? Prospects and challenges of millet cultivation in Ananthapur, 

Andhra Pradesh. World Development Perspectives, v. 2, p. 5–10, 1 jun. 2016. Disponível em: 

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S245229291630090X>. Acesso em: 27 

ago. 2018. 

FITA, A.; RODRÍGUEZ-BURRUEZO, A.; BOSCAIU, M.; PROHENS, J.; VICENTE, O. Breeding and 

Domesticating Crops Adapted to Drought and Salinity: A New Paradigm for Increasing Food 

Production. Frontiers in plant science, v. 6, p. 978, 2015. Disponível em: 

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26617620>. Acesso em: 27 ago. 2018. 

GARCIA-TEJERO, I. F.; HERNÁNDEZ, A.; PADILLA-DÍAZ, C. M.; DIAZ-ESPEJO, A.; FERNÁNDEZ, J. 

E. Assessing plant water status in a hedgerow olive orchard from thermography at plant level. 

Agricultural Water Management, v. 188, p. 50–60, 2017. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1016/j.agwat.2017.04.004>. 

GONZALEZ-DUGO, V.; ZARCO-TEJADA, P. J.; FERERES, E. Applicability and limitations of using 

the crop water stress index as an indicator of water deficits in citrus orchards. Agricultural and 

Forest Meteorology, v. 198–199, p. 94–104, 1 nov. 2014a. Disponível em: 

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168192314001841#bib0125>. Acesso 

em: 3 maio. 2018. 

GONZALEZ-DUGO, V.; ZARCO-TEJADA, P. J.; FERERES, E. Applicability and limitations of using 

the crop water stress index as an indicator of water deficits in citrus orchards. Agricultural and 

Forest Meteorology, v. 198–199, p. 94–104, 1 nov. 2014b. Disponível em: 

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168192314001841>. Acesso em: 3 

maio. 2018. 

GUEDES, F. A. de F.; NOBRES, P.; RODRIGUES FERREIRA, D. C.; MENEZES-SILVA, P. E.; RIBEIRO-

ALVES, M.; CORREA, R. L.; DAMATTA, F. M.; ALVES-FERREIRA, M. Transcriptional memory 

contributes to drought tolerance in coffee (Coffea canephora) plants. Environmental and 

Experimental Botany, v. 147, p. 220–233, 1 mar. 2018. Disponível em: 

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0098847217303106#fig0030>. Acesso 

em: 4 dez. 2018. 

IDSO, S. B.; JACKSON, R. D.; PINTER, P. J. J.; REGINATO, R. J.; HATFIELD, J. L. Normalizing the 

stress-degree-day parameter froenviromental variability. Agricultural Meteorology, v. 24, p. 

45–55, 1981.  

IDSO, S. B.; REGINATO, R. J.; HATFIELD, J. L.; WALKER, G. K.; JACKSON, R. D.; PINTER, P. J. A 

generalization of the stress-degree-day concept of yield prediction to accommodate a 

diversity of crops. Agricultural Meteorology, v. 21, n. 3, p. 205–211, 1980.  

 



103 
 

INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION. Global coffee production by all exporting countries. 

[s.l: s.n.]. Disponível em: <http://www.ico.org/prices/po-production.pdf>. Acesso em: 4 dez. 

2018. 

JACKSON, R. D.; IDSO, S. B.; REGINATO, R. J.; PINTER, P. J. Canopy temperature as a crop water 

stress indicator. Water Resources Research, v. 17, n. 4, p. 1133–1138, 1981.  

JACKSON, R. D.; KUSTAS, W. P.; CHOUDHURY, B. J. A reexamination of the crop water stress 

index. Irrigation Science, v. 9, n. 4, p. 309–317, 1988.  

JONES, H. G. Application of Thermal Imaging and Infrared Sensing in Plant Physiology and 

Ecophysiology. In: [s.l: s.n.]p. 107–163.  

KHOLOVÁ, J.; HASH, C. T.; KAKKERA, A.; KOČOVÁ, M.; VADEZ, V. Constitutive water-conserving 

mechanisms are correlated with the terminal drought tolerance of pearl millet [Pennisetum 

glaucum (L.) R. Br.]. Journal of Experimental Botany, v. 61, n. 2, p. 369–377, 1 jan. 2010. 

Disponível em: <https://academic.oup.com/jxb/article-lookup/doi/10.1093/jxb/erp314>. 

Acesso em: 16 ago. 2018. 

KRAMER, P. J. (Paul J.; BOYER, J. S. (John S.; KRAMER, P. J. (Paul J.; BOYER, J. S. (John S. Water 

relations of plants and soils. [s.l.] Academic Press, 1996. v. 161 

KRASENSKY, J.; JONAK, C. Drought, salt, and temperature stress-induced metabolic 

rearrangements and regulatory networksJournal of Experimental Botany, 2012. . Disponível 

em: <https://academic.oup.com/jxb/article-abstract/63/4/1593/448768>. Acesso em: 4 dez. 

2018. 

KUSAKA, M.; LALUSIN, A. G.; FUJIMURA, T. The maintenance of growth and turgor in pearl 

millet (Pennisetum glaucum [L.] Leeke) cultivars with different root structures and osmo-

regulation under drought stress. Plant Science, v. 168, n. 1, p. 1–14, 1 jan. 2005. Disponível 

em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168945204002808>. Acesso em: 

16 ago. 2018. 

LIMA, R. S. N.; GARCÍA-TEJERO, I.; LOPES, T. S.; COSTA, J. M.; VAZ, M.; DURÁN-ZUAZO, V. H.; 

CHAVES, M.; GLENN, D. M.; CAMPOSTRINI, E. Linking thermal imaging to physiological 

indicators in Carica papaya L. under different watering regimes. Agricultural Water 

Management, v. 164, p. 148–157, 2016. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1016/j.agwat.2015.07.017>. 

LIU, X.; QI, Y.; LI, F.; YANG, Q.; YU, L. Impacts of regulated deficit irrigation on yield, quality and 

water use efficiency of Arabica coffee under different shading levels in dry and hot regions of 

southwest China. Agricultural Water Management, v. 204, p. 292–300, 31 maio 2018. 

Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377418304165>. 

Acesso em: 29 nov. 2018. 

 



104 

MATHUR, S.; AGRAWAL, D. Photosynthesis: Response to high temperature stress. Journal of 

Photochemistry and Photobiology B: Biology, v. 137, p. 116–126, ago. 2014.  

MAUAD, F. F.; DA, L.; FERREIRA, C.; COSTA, T.; TRINDADE, G.; CARLOS, S. Energia Renovável no 

Brasil Análise das principais fontes energéticas renováveis brasileiras.  

MORGAN, J. M. Osmoregulation and Water Stress in Higher Plants. Annual Review of Plant 

Physiology, v. 35, n. 1, p. 299–319, 28 jun. 1984. Disponível em: 

<http://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.pp.35.060184.001503>. Acesso em: 21 

nov. 2018. 

NELSON, W. C. D.; HOFFMANN, M. P.; VADEZ, V.; ROETTER, R. P.; WHITBREAD, A. M. Testing 

pearl millet and cowpea intercropping systems under high temperatures. Field Crops 

Research, v. 217, p. 150–166, 2018.  

O’SHAUGHNESSY, S. A.; EVETT, S. R.; COLAIZZI, P. D.; HOWELL, T. A. A crop water stress index 

and time threshold for automatic irrigation scheduling of grain sorghum. Agricultural Water 

Management, v. 107, p. 122–132, maio 2012.  

O TAVARES, T. DE; DAMASCENO, A. F.; VOLTARELLI, M. A.; DA SILVA, R. P.; A FURLANI, C. E. 

EFFECTIVE POWER AND HOURLY FUEL CONSUMPTION DEMANDED BY SET TRACTOR-COFFEE 

HARVESTER IN FUNCTION OF ADEQUACY TRACTOR BALLASTING. Journal of the Brazilian 

Association of Agricultural Engineering Agríc. Jaboticabal, v. 37, n. 4, 2017. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/eagri/v37n4/1809-4430-eagri-37-04-0699.pdf>. Acesso em: 21 

set. 2017. 

PADAKANDLA, S. R. Climate sensitivity of crop yields in the former state of Andhra Pradesh, 

India. Ecological Indicators, v. 70, p. 431–438, 1 nov. 2016. Disponível em: 

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X16303077>. Acesso em: 27 

ago. 2018. 

RAMÍREZ, A. J. F.; COELHO, R. D.; PIZANI, M. A. M.; SILVA, C. J. da. DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE 

DE ESTRESSE HÍDRICO EM TOMATEIROS CEREJA ( Lycopersicum Solanum var. cerasiforme.) 

COM CÂMARA INFRAVERMELHA. Revista Brasileira de Agricultura Irrigada, v. 9, n. 4, p. 218–

224, 2015. Disponível em: 

<http://www.inovagri.org.br/revista/index.php/rbai/article/view/356/pdf_224>. 

RAY D. JACKSON. Canopy Temperature and Crop Water Stress. Advances in Irrigation, v. 1, p. 

43–85, 1 jan. 1982. Disponível em: 

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780120243013500095>. Acesso em: 21 

set. 2017. 

 

 



105 
 

SAKAI, E.; BARBOSA, E. A. A.; SILVEIRA, J. M. de C.; PIRES, R. C. de M. Coffee productivity and 

root systems in cultivation schemes with different population arrangements and with and 

without drip irrigation. Agricultural Water Management, v. 148, p. 16–23, 31 jan. 2015. 

Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377414002595>. 

Acesso em: 20 nov. 2018. 

SCHOLANDER, P. F.; HAMMEL, H. T.; HEMMINGSEN, E. A.; BRADSTREET, E. D. HYDROSTATIC 

PRESSURE AND OSMOTIC POTENTIAL IN LEAVES OF MANGROVES AND SOME OTHER PLANTS. 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, v. 52, n. 1, 

p. 119–25, jul. 1964. Disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16591185>. 

Acesso em: 27 ago. 2018. 

SILVA, B. M.; DA SILVA, E. A.; DE OLIVEIRA, G. C.; FERREIRA, M. M.; SERAFIM, M. E. Plant-

Available Soil Water Capacity: Estimation Methods and Implications. Revista Brasileira De 

Ciencia Do Solo, v. 38, n. 2, p. 464–475, 2014.  

SILVA, B. M.; OLIVEIRA, G. C.; SERAFIM, M. E.; SILVA, É. A.; GUIMARÃES, P. T. G.; MELO, L. B. 

B.; NORTON, L. D.; CURI, N. Soil moisture associated with least limiting water range, leaf water 

potential, initial growth and yield of coffee as affected by soil management system. Soil and 

Tillage Research, v. 189, p. 36–43, 1 jun. 2019. Disponível em: 

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016719871830463X>. Acesso em: 23 

fev. 2019. 

SNEATH, P. H. A.; SOKAL, R. R. Numerical taxonomy. The principles and practice of numerical 

classification. Numerical taxonomy. The principles and practice of numerical classification., 

1973. Disponível em: <https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19730310919>. Acesso 

em: 18 jun. 2019. 

SOUZA, R. P.; MACHADO, E. C.; SILVA, J. A. B.; LAGÔA, A. M. M. A.; SILVEIRA, J. A. G. 

Photosynthetic gas exchange, chlorophyll fluorescence and some associated metabolic 

changes in cowpea (Vigna unguiculata) during water stress and recovery. Environmental and 

Experimental Botany, v. 51, n. 1, p. 45–56, 1 fev. 2004. Disponível em: 

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0098847203000595#FIG3>. Acesso em: 

17 ago. 2018. 

TAIZ, L.; ZEIGER, E. Plant physiology (sixth edition). Universitat Jaume I, 2015. 

TOUNEKTI, T.; MAHDHI, M.; AL-TURKI, T. A.; KHEMIRA, H. Water relations and photo-

protection mechanisms during drought stress in four coffee (Coffea arabica) cultivars from 

southwestern Saudi Arabia. South African Journal of Botany, v. 117, p. 17–25, 1 jul. 2018a. 

Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0254629918300255>. 

Acesso em: 4 dez. 2018. 

 



106 

TOUNEKTI, T.; MAHDHI, M.; AL-TURKI, T. A.; KHEMIRA, H. Water relations and photo-

protection mechanisms during drought stress in four coffee (Coffea arabica) cultivars from 

southwestern Saudi Arabia. South African Journal of Botany, v. 117, p. 17–25, 1 jul. 2018b. 

Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0254629918300255>. 

Acesso em: 1 mar. 2019. 

TOUNEKTI, T.; MAHDHI, M.; AL-TURKI, T. A.; KHEMIRA, H. Water relations and photo-

protection mechanisms during drought stress in four coffee (Coffea arabica) cultivars from 

southwestern Saudi Arabia. South African Journal of Botany, v. 117, p. 17–25, 1 jul. 2018c. 

Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0254629918300255>. 

Acesso em: 21 nov. 2018. 

TOUNEKTI, T.; MAHDHI, M.; AL-TURKI, T. A.; KHEMIRA, H. Water relations and photo-

protection mechanisms during drought stress in four coffee (Coffea arabica) cultivars from 

southwestern Saudi Arabia. South African Journal of Botany, v. 117, p. 17–25, 1 jul. 2018d. 

Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0254629918300255>. 

Acesso em: 29 nov. 2018. 

VADEZ, V.; KHOLOVÁ, J.; YADAV, R. S.; HASH, C. T. Small temporal differences in water uptake 

among varieties of pearl millet (Pennisetum glaucum (L.) R. Br.) are critical for grain yield 

under terminal drought. Plant and Soil, v. 371, n. 1–2, p. 447–462, 10 out. 2013. Disponível 

em: <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11104-013-1706-0.pdf>. Acesso em: 

16 ago. 2018. 

VAN GENUCHTEN, M. T. A Closed-form Equation for Predicting the Hydraulic Conductivity of 

Unsaturated Soils1Soil Science Society of America Journal, 1980. . Disponível em: 

<https://www.soils.org/publications/sssaj/abstracts/44/5/SS0440050892>. 

WANG, D.; GARTUNG, J. Infrared canopy temperature of early-ripening peach trees under 

postharvest deficit irrigation. Agricultural Water Management, v. 97, n. 11, p. 1787–1794, 

2010.  

WICKHAM, H. Introduction. In: ggplot2. New York, NY: Springer New York, 2009. p. 1–7.  

WINKEL, T.; RENNO, J.-F.; PAYNE, W. A. Effect of the timing of water deficit on growth, 

phenology and yield of pearl millet ( Pennisetum glaucum (L.) R. Br.) grown in Sahelian 

conditions. Journal of Experimental Botany, v. 48, n. 5, p. 1001–1009, 1 maio 1997. Disponível 

em: <https://academic.oup.com/jxb/article-lookup/doi/10.1093/jxb/48.5.1001>. Acesso em: 

16 ago. 2018. 



107 
 



108 

4 IMAGENS TÉRMICAS APLICADA AO AMENDOIM IRRIGADO (Arachis hypogaea L.) 
PARA O DIAGNÓSTICO DO ESTRESSE HÍDRICO 

 

Resumo 
 
      O amendoim é a segunda leguminosa mais importante do mundo, e os produtos à base de 
amendoim têm um grande potencial no Brasil e em outros países tropicais em 
desenvolvimento. O presente trabalho visa aprimorar a detecção remota das características  
de rendimento das plantas de amendoim  com base no uso da termografia por infravermelho 
termal para mensuração da temperatura da folha,  a qual  apresenta  correlação elevada  com 
parâmetros fisiológicos e de produtividade das plantas,  no que diz respeito à detecção do 
nível de estresse hídrico que as mesmas estão sujeitas no campo. O experimento foi realizado 
em casa de vegetação na Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, Brasil.  Os tratamentos consistiram de 4 níveis de reposição hídrica com 
base na umidade do solo mantida na capacidade de campo (θcc) denominado de nível 100%; 
assim, os níveis foram estabelecidos em 50, 75, 100 e 125% θcc. As trocas gasosas (H2O e 
CO2) realizadas pelas plantas foram medidas com sistema de analisador de gases por 
infravermelho; o potencial de água na folha foi coletado com câmera de pressão tipo 
Scholander; já a temperatura foliar e o índice CWSI foi calculado com base em imagens 
térmicas de câmera infravermelha. A termografia por infravermelha apresenta-se como uma 
ferramenta alternativa, não invasiva na agricultura moderna, abordando a melhoria na gestão 
dos recursos hídricos, por facilitar a programação da irrigação e o monitoramento da água nas 
plantas de amendoim. As correlações entre as trocas gasosas e as respostas térmicas da 
cultura submetida a níveis de reposição hídrica apresentaram bons resultados, tendo a 
variação temperatura foliar e do ar (Tleaf-ar) como a base para entendimento do 
comportamento fisiológico da planta. As melhores condições de manejo hídrico para a fim de 
mitigar os efeitos negativos do estresse sobre o desempenho agronômico do amendoim foi o 
nível de reposição de 100% θcc. 
 
Palavras-chave: amendoim, estresse hídrico, eficiência do uso da água, indicadores de 
produtividade.  
 

Abstract  

Peanuts are the second most important legume in the world, presenting great potential in 
Brazil and other countries due to its food-industry application in several products. The present 
work aims to improve the remote sensing of peanut yield characteristics based on thermal 
infrared thermography for leaf temperature measurement, which has a high correlation with 
physiological and plant productivity parameters and to detect the level of water stress that 
they are subjected in the field. The experiment was carried out in a greenhouse at the “Luiz 
de Queiroz” College of Agriculture, University of São Paulo, São Paulo, Brazil. The treatments 
consisted of 4 levels of water replenishment based on soil moisture maintained at field 
capacity (θcc) denominated at 100% level, thus, the levels were established at 50, 75, 100 and 
125% θcc. The gas exchanges (H2O and CO2) carried out by the plants were measured with 
an infrared gas analyzer system; the water potential in the leaf was collected with a 
Scholander pressure camera, already the leaf temperature and the CWSI index was calculated 
based on thermal images of infrared camera. Infrared thermography presents itself as an 
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alternative, non-invasive tool in modern agriculture, addressing the improvement in water 
resources management, which facilitates irrigation scheduling and water monitoring in 
peanut plants. The correlations between the gas exchange and the thermal responses of the 
crop submitted to water replenishment levels presented good results, with foliar temperature 
and Tleaf-air variation as the basis for understanding the physiological behavior of the plant. 
The best conditions of water management in order to mitigate the negative effects of stress 
on the agronomic performance of the peanut was the replacement irrigation level of 100% 
θcc. 
 
Keywords: peanut, water stress, water use efficiency, productivity indicators. 
 

4.1 Introdução 

O amendoim (Arachis hypogaea L.) é uma leguminosa nativa da América do Sul,  

sendo que estudos arqueológicos em macrofósseis e grãos de amido evidenciam que o 

amendoim entrou no vale do Zaña, na região norte do Peru, há aproximadamente 8500 anos, 

presumivelmente pelo lado leste da Cordilheira dos Andes, embora as cascas encontradas 

não apresentassem características semelhantes aos amendoins utilizados nos plantios  

comerciais atuais, (HAMMONS; HERMAN, 2016). 

O amendoim é a segunda leguminosa economicamente mais importante do mundo ao 

lado da soja e a quarta mais importante cultura de sementes oleaginosas, contribuindo com 

cerca de 6% do óleo vegetal processado do mundo (SILVEIRA JUNIOR et al., 2016b), já a soja 

representa 41,8% do total mundial, o algodão 14,1% e a colza 13,1% (FAO, 2014). O 

amendoim apresenta alto potencial de produção, sendo uma fonte valiosa de óleo de alta 

qualidade (45%  do peso seco),  apresentando  valor de proteína variando de 25-30% 

(LAUNIO; LUIS; ANGELES, 2018). 

 Os principais produtores mundiais de amendoim são a China, a Índia e os Estados 

Unidos com 43,9%, 22,9% e 5,3% da produção mundial respectivamente (FLETCHER; SHI, 

2016; HAMMONS; HERMAN, 2016). Os principais importadores d são o Japão, a Indonésia e 

os países Europeus que comercializam anualmente cerca de um milhão de toneladas de grãos 

para confeitaria; os Estados Unidos e China consomem cerca de três milhões de toneladas da 

oleaginosa (O TAVARES et al., 2017).  

 No Brasil, o estado de São Paulo é atualmente o maior produtor de amendoim em 

território nacional, responsável por 95,43% de todo amendoim produzido pelo país safra 

2018/19. O setor vem apresentado bons sinais de recuperação desde as safras 2009/10, 

2010/11 e 2011/12 que apresentaram as menores produções da última década (CONAB, 
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2017). O estado produz basicamente o amendoim do tipo Runner, considerado resistente a 

pragas e produtivo, chegando à produtividade de 4,5 Mg ha-1; em torno de 80% desse 

amendoim é destinado aos mercados europeus como Holanda, Reino Unido e Rússia, e 

Argélia na África  (MARTINS et al., 2017) 

A irrigação é essencial para ampliar a produtividade agrícola e a renda no campo; o uso 

da água para a agricultura até 2010 teve um aumento de 75% em relação a 1960 e 400% 

comparado com 1900, cerca de 2% da superfície terrestre total (BRASILEIRA et al., 2012; 

PADHI; MISRA; PAYERO, 2012; ERCIN; HOEKSTRA, 2014; ZHANG et al., 2016). Atualmente, 

cerca de 44% da produção agrícola mundial é proveniente de áreas irrigadas. Já a área 

cultivada para produzir esse montante é de apenas 18%, demostrando assim o potencial da 

irrigação na produção de alimento (SILVA et al., 2014; VIANA et al., 2015; FAOSTAT, 2018). 

Diante disso, o uso eficiente da água na agricultura é um dos desafios agrícolas mais 

importantes no setor e torna o uso da irrigação de precisão cada vez mais comum e 

necessário (GONZALEZ-DUGO; ZARCO-TEJADA; FERERES, 2014c; SILVEIRA JUNIOR et al., 

2016a). 

A importância econômica da indústria do amendoim justifica a observação mais 

detalhada do status socioeconômico e tecnológico do setor agrícola de amendoim, e a 

determinação de fatores que podem aumentar a adoção de tecnologias de aumento de 

produtividade e redução de custos para uma cultura agrícola com tal potencial no setor  

(GAJIĆ et al., 2018). 

  O presente trabalho visa aprimorar a detecção  remota das características  de 

rendimento das plantas de amendoim  com base no uso da termografia por infravermelho 

termal para mensuração da temperatura da folha,  a qual  apresenta  correlação elevada  com 

parâmetros fisiológicos e de produtividade das plantas,  no que diz respeito à detecção do 

nível de estresse hídrico que as mesmas estão sujeitas no campo (DEERY et al., 2016; GARCIA-

TEJERO et al., 2017; GARCÍA-TEJERO et al., 2017b; KHORSANDI et al., 2018a),  para assim  

identificar  a variabilidade das plantas no campo, em escalas temporais e espaciais 

adequadas,  antes que danos econômicos sejam claramente  visíveis (NELSON et al., 2018). 

Os fatores que interferem na alta produtividade das plantas de amendoim,  estão 

associados com a  fertilidade química, física e biológica do  solo, às características 

tecnológicas de manejo do cultivo, às condições climatológicas durante o período de 

crescimento das plantas, à adoção  de material genético mais adaptados ao local, ao uso de 
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sistemas de irrigação,  fertilizantes, e outros insumos. Já os de origem fisiológica e 

bioquímicas como a interceptação de luz pela cobertura vegetal, eficiência metabólica das 

plantas, eficiência de translocação de fotoassimilados das folhas para as vagens são 

fundamentais para garantir alta produtividade; no entanto, a quantidade de água adequada 

durante todos os estágios de desenvolvimento de sua maturidade fisiológica apresenta-se 

como o fator fundamental no incremento da produtividade (REDDY; REDDY, 1993). Vale 

ressaltar a existência de alguns pontos críticos em seus estágios de crescimento como 

floração e enchimento de vagens que são muito sensíveis à disponibilidade de água do solo 

em comparação com maturação e a fase vegetativa (REDDY; REDDY; ANBUMOZHI, 2003). A 

falta de água durante estes pontos críticos reduz substancialmente o rendimento do grão e 

assim não maximiza o uso da água (LIPAN et al., 2019a; ZHANG et al., 2019). 

As plantas de amendoim apresentam-se relativamente tolerante à seca, devido ao seu 

sistema radicular profundo, o qual permite explorar volume de solo das camadas mais 

profundas as quais possuem maior disponibilidade de água. As necessidades hídricas da 

cultura variam de 450 a 700 mm durante o ciclo. A máxima exigência hídrica ocorre durante o 

florescimento e frutificação. A falta de água no início do desenvolvimento faz com que 

ocorram problemas como atraso e irregularidades na germinação (CASTRO; KLUGE; PERES, 

2005).  

O estresse hídrico nas culturas induz o fechamento dos estômatos, que limita a 

transpiração e reduz o arrefecimento por evaporação, resultando em temperatura elevada 

nas folhas ou na copa das plantas (JONES et al., 2009). A temperatura das folhas podem, 

fornecer informações para estimar a condutância estomática ou vapor de água nas folhas 

(JONES, 2004). As relações entre a temperatura foliar e os parâmetros fisiológicos das folhas 

nem sempre são claras, nomeadamente sob condições favoráveis de temperatura do ar, 

quantidade/ângulo de irradiação incidente, velocidade do vento e déficit de pressão de vapor 

do ar (BEGUM et al., 2012; MAHDAVI et al., 2017). 

A temperatura das plantas pode aumentar por meio do aquecimento convectivo e 

radiativo (GARCÍA-TEJERO et al., 2018a). O aquecimento por convecção ocorre quando a 

temperatura do ar excede a temperatura da planta e o calor é transferido para os tecidos da 

planta (JONES et al., 2009). Este processo convectivo também pode esfriar as plantas se a 

temperatura do ar estiver abaixo da temperatura da planta. Por sua vez, o aquecimento por 
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radiação ocorre quando a energia solar térmica é interceptada e absorvida pelas folhas 

(COSTA et al., 2019). 

Na agricultura os métodos de determinação de estresse hídrico nas culturas são 

diversificados, como, por exemplo, aqueles baseados no uso de dendrômetros, fluxo de seiva, 

e ainda, sondas de pressão de turgor foliares (GONZALEZ-DUGO; ZARCO-TEJADA; FERERES, 

2014a). Vale ressaltar que são técnicas trabalhosas, que podem dificultar a operacionalidade 

da atividade em áreas comerciais, estando restritas portanto suas aplicações em áreas de 

experimentação agrícola.  

Uma vez que são necessárias  ferramentas para a identificação da variabilidade espacial 

do estresse hídrico no campo, vários índices foram propostos para se quantificar  de forma 

numérica o quanto o estresse hídrico  pode estar afetando a produtividade das culturas no 

campo,  com base em diversos trabalhos apresentados na literatura nas últimas quatro 

décadas (IDSO et al., 1980, 1981; JONES, 2004; GONZALEZ-DUGO; ZARCO-TEJADA; FERERES, 

2014d).  

No entanto, as culturas comerciais apresentam diversas características que impedem 

que os índices criados para essa finalidade sejam usados de forma dinâmica pelos produtores, 

devido a especificidades de cada método. Como exemplo, pode-se citar o Índice de Estresse 

Hídrico da Cultura, do inglês Crop Water Stress Index (CWSI), desenvolvido por Ray D. Jackson 

(1982) que é um método teórico baseado na relação entre a evapotranspiração real e a 

potencial, e na água disponível no solo. Nesse caso, são valores estimados para culturas 

generalizadas, nos quais o coeficiente de cultura Kc não é empregado.  

Como a temperatura da folha é influenciada por condições ambientais, o CWSI 

relaciona a temperatura observada com as temperaturas mínima (não estressada) e a 

temperatura máxima (não transpirante) de uma cultura de referência sob condições 

ambientais similares (IDSO et al., 1980; JACKSON et al., 1981; JACKSON; KUSTAS; 

CHOUDHURY, 1988; GONZALEZ-DUGO; ZARCO-TEJADA; FERERES, 2014c). Assim, quando as 

plantas estão sob estresse hídrico, há um aumento da resistência estomática, que por sua vez  

restringe a perda do calor latente de vaporização, acarretando em aumento da temperatura 

foliar em relação ao ambiente (Çolak et al., 2015; Garcia-Tejero et al., 2017;  Jackson, 1982). 

O uso de imagens termais pode ser considerado como um substituto para a medição 

direta da perda de água pelas folhas, com base no princípio de que a redução da temperatura 
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é proporcional à taxa de perda de água devido ao processo de arrefecimento evaporativo 

(BROWN; ESCOMBE, 1905; LAPIDOT et al., 2019). O interesse no uso de imagens térmicas 

para avaliar o status da água da planta vem aumentando à medida que o preço diminui e a 

qualidade  das câmeras térmicas estão sendo aprimoradas rapidamente (PETRIE et al., 2019). 

Isso inclui o uso de sistemas baseados em terra e veículos aéreos não tripulados (drones) para 

avaliar o status da água das culturas agrícolas que, sendo que dessa forma abre-se a 

possibilidade de  automatizar esse processo (EGEA et al., 2017; KHANAL; FULTON; SHEARER, 

2017; KLEM et al., 2018; COSTA et al., 2019; PETRIE et al., 2019). 

Os objetivos deste trabalho foram: i) investigar o impacto do déficit hídrico nas 

relações hídricas na cultura amendoim; (ii) averiguar as correlações entre as trocas gasosas e 

as respostas  termais do dossel da cultura submetida a diferentes níveis de reposição hídrica; 

e (iii) estabelecer melhores condições de manejo hídrico, com o intuito de mitigar os efeitos 

negativos do estresse hídrico sobre  a produtividade de grãos e de óleo do amendoim. 

 

4.2 Material e metodos  

Área Experimental 

O experimento foi realizado na Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, da 

Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil (22°42 45”’ S; 47°37’54” W, 543 m de altitude). 

As plantas de amendoim foram cultivadas em casa de vegetação com área total de 160 m², 

em 56 vasos (com capacidade de 0,50 m³) de concreto com dimensões de 0,92 x 1,08 x 0,65 

m, de comprimento, largura e profundidade, respectivamente. Os vasos foram distribuídos 

equidistantes com 0,5 m entre vasos e 1,0 m entre linhas. O cultivo foi realizado em um 

Latossolo Vermelho Amarelo. 

 

Plantio e manejo da cultura  

Para o presente trabalho foram utilizadas sementes de amendoim cultivar Runner 

IAC 886 foram tratadas com fungicida/inseticida Standak® Top (250 g L-1 de fipronil + 25 g L-

1 de piraclostrobina + 225 g L-1 de tiofanato metílico) na dose de 3 mL kg-1. O amndoim foi 

semeado em bandejas de polipropileno de 32 células, preenchidas com substrato comercial 

Basaplant®, na proporção de uma semente por célula, semeadas a aproximadamente 3 cm 

de profundidade.  
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O transplantio ocorreu quando as mudas estavam com aproximadamente 15 Dias 

Após a Semeadura (DAS); para tanto, foram selecionadas cinco mudas de amendoim para 

compor cada parcela experimental. A adubação, que ocorreu conforme a demanda da 

cultura (RAIJ et al., 1997), foi realizada por ocasião do transplantio, com os fertilizantes 

distribuídos uniformemente nas covas de cada parcela experimental. Após o transplantio, 

as plantas foram irrigadas igualmente, de forma a proporcionar um desenvolvimento inicial 

uniforme. 

Na condução do experimento, foram realizadas as seguintes práticas de manejo 

cultural: controle fitossanitário de pragas e doenças, como ácaro branco 

(Polyphagotarsonemus latus Banks), lagarta mede-palmo (Pseudoplusia includens), 

tripes-do-amendoim (Enneothrips flavens), cercosporiose (mancha castanha), sendo que 

a retirada de plantas invasoras foi feita manualmente. 

 

Tratementos e análise de dados  

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, apresentando 4 

blocos e 4 níveis de reposição hídrica, no qual foram calculados com base na umidade do solo 

na capacidade de campo θcc de 100%; assim, os níveis foram estabelecidos em 50, 75, 100 e 

125% da θcc. Para as análises de redundância (RDA) foram realizados testes de Monte Carlo 

baseado em 499 permutações aleatórias para cada período, produzindo os valores dep e 

Wilk's lambda (%), estimando assim a significância de cada correlação (Baretta et al., 2008). 

Para os dados experimentais, os pressupostos de normalidade de variância foram 

testados usando o teste de Shapiro e Wilk (1965) e de homocedasticidade pelo teste de 

Levene. As correlações foram realizadas por meio de Correlações de Pearson. A comparação 

das médias foi realizada pelo teste de Tukey, em nível de significância de 5%. As análises 

foram realizadas com o software R (R Core Team 2018), v.3.3.4, utilizando os pacotes 

ExpDes.pt (FERREIRA et al., 2018) e ggplo2 (WICKHAM, 2009). A análise de redundância – RDA 

foi realizada com auxílio do software Canoco® for Windows v. 4.5. 

 

Caracteristização físico-hídrica do solo 

O solo foi fertilizado de acordo com as recomendações do Boletim 100 do IAC (RAIJ et 

al., 1997) para a cultura do amendoim no Brasil. As adubações foram realizadas manualmente 

e por meio de fertirrigações, sendo as mesmas divididas em 4 aplicações.  



115 
 

Amostras indeformadas de solo foram coletadas para a obtenção das curvas de 

retenção de água no solo (CRA), por meio de mesa de tensão (-1, -2, -4 e -6 kPa) e extratores 

de “Richards” com placas porosas (-10, -30, -50, -100, -500, -1000 e -1500 kPa). As amostras 

foram retiradas em três profundidades:  20, 30 e 40 cm, representando as camadas de 0-20, 

20-30 e 30-40 cm, respectivamente. Nessas mesmas camdas foram feitas determinações da 

densidade global (Ds), densidade das partículas (Dp) e porosidade total (α) do solo (Tabela 1).  

Tabela 1. Caracterização fisico-hídrica do solo utilizado na casa de vegetação.  

Prof. θcc θpmp CAD Ds Dp α 
Frações 

granulométricas (%) 

cm cm³ cm-³ mm g cm-3 % Areia Silte Argila 

0 - 20 0.226 0.1058 24.92 1.53 2.65 42.30 75.1 7.80 17.10 
20 -30  0.2264 0.0983 12.81 1.50 2.65 43.40 74.5 8.00 17.50 

30 - 40 0.2411 0.1123 10.88 1.69 2.64 36.00 74.4 8.60 17.00 

* A caracterização física do solo foi realizada de acordo com os métodos padrão adotados 

para solos tropicais (Raij et al., 2001). Resumidamente, Areia, silte e Argila pelo método do 

Bouyoucos Hydrometer e θcc, θPWP pelo método do extrator de Richards. 

 

Manejo da irrigação 

O sistema de irrigação adotado na área experimental foi o gotejamento, utilizando 

tubo gotejador com emissor autocompensante. Cada parcela experimental possuía dois 

gotejadores com vazão de 8 L h-1. Esta vazão era dividida em quatro pontos da parcela por 

meio de mini-estacas.  

O manejo da irrigação baseou-se no monitoramento do potencial mátrico do solo; 

para isso, três baterias (3 repetições) compostas por três tensiômetros foram instaladas em 

cada parcela de referência a profundidades de 0,15 m, 0,25 m e 0,35 m, representando cada 

camada. Deste modo, o manejo da irrigação foi diferenciado para cada demanda hídrica 

requerida. 

O nível de reposição hídrica igual a 100% da θcc foi estimado somando-se as 

reposições hídricas de água necessárias para elevar a umidade do solo até capacidade de 

campo em cada uma das camadas. As demais reposições hídricas aplicadas ao experimento: 

50, 75 e 125% da θcc foram calculadas como frações da reposição de referência 100% θcc. 

Após as leituras de tensão, os valores coletados foram transformados em potencial 

matricial (Ψm) (equação 1) da água no solo e, em seguida, a estimativa da umidade foi 

realizada por meio do modelo proposto por Van Genuchten (1980) (equação 2).  
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  (1) 

Em que: ψm - potencial matricial da água no solo (kPa); Lt - leitura do tensiômetro ou tensão 

da água no solo (kPa); hc - pressão equivalente à altura da coluna d’água no tensiômetro 

(kPa); 

 

  

(2) 

 

Em que: θ (ψm) - umidade volumétrica em função do potencial mátrico, em m3 m-3; θr - 

umidade volumétrica residual do solo, em m3 m-3; θs - umidade volumétrica do solo saturado, 

em m3 m-3; m e n - parâmetros de regressão da equação, adimensionais; α - parâmetro com 

dimensão igual ao inverso da tensão, em kPa-1; e ψm - potencial mátrico, em kPa.  

 

Figura 1. Porcentagem média do conteúdo de água no solo (θ) nas camadas 0 - 0,40 m 

durante a época de irrigação (outubro a janeiro) para o nível de reposição de 100% θcc, antes 

de cada irrigação (a); conteúdo de água no solo (θ) seguido das irrigações (b).  

 

Medidas realizadas nas condições experimentais  

As medidas do potencial de água na folha foram feitas com câmera de pressão tipo 

Scholander, Modelo 3005, Soil Moisture Equipment Corporation, Santa Bárbara, CA, EUA, 

(SCHOLANDER et al., 1964). Foram feitas três avaliações de potencial de água na folha 

durante a aplicação dos níveis de reposição de água no solo. As folhas adotadas para as 

mensurações foram as folhas do 3º e/ou 4º par do terço superior (n=4) com 4 análises para 

cada período. As coletas foram feitas antes do amanhecer, as folhas escolhidas foram 
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embrulhadas em folha de alumínio e armazenadas em local com temperatura controladas por 

no máximo uma hora antes da amostragem.  

 

Estimativa de produtividade 

A produtividade de grãos, vagens e da biomassa área de amendoim foi avaliada, 

conforme Equação (3). 

 

      (3) 

 
Em que P é a Produtividade para cada tipo de material vegetal (kg ha-1); MS é a Massa seca 

do material vegetal em cada parcela experimental (g); A é a quantidade de metros lineares 

por hectare, considerando o espaçamento médio de 0,90 m entre linhas (11111,11 metros 

lineares) e B é o comprimento da linha de plantio dentro da parcela experimental (0,60 m). 

 Considerando a distribuição das cinco plantas ao longo dos 0,60 m de comprimento da 

parcela experimental, tem-se 8,3 plantas m-1, totalizando uma densidade final de 9 plantas m-

2. 

Área foliar  

A mensuração da área foliar foi realizada por meio da escolha de uma planta 

representativa de cada parcela experimental, da qual todas as folhas foram destacadas e 

inseridas individualmente no integrador de área foliar LI-COR® modelo LI 3100C. 

Gas Exchange  

As trocas gasosas (H2O e CO2) das plantas foram medidas com sistema de analisador 

de gases por infravermelho portátil (LI-6400XT, Li-cor, Lincoln, NE, USA), com as medições 

realizadas entre os horários de 09:00 e 12:00 horas.  A concentração de CO2 no interior da 

câmara do equipamento durante as medições foi fixada em 400 ± 5 µmol-1, a umidade 

relativa mantida entre 50 e 60%. A temperatura utilizada nas mensurações foi ambiente, para 

determinação da densidade do fluxo de fótons fotossinteticamente ativo (DFFFA) no interior 

da câmara foi realizado uma análise prévia da curva de resposta fotossintética da luz de  0 e 

2500 µmol m-2 s-1, e o valor usado proveniente da análise prévia foi  1500 µmol m-2 s-1 

 

Imagens térmicas  

A temperatura da folha/dossel foi obtida por meio de imagens térmicas com câmera 

de infravermelho da marca Flir, modelo T640, produzindo imagens térmicas com resolução de 
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640 x 480 pixels com uma precisão de ± 0,06 °C e sensibilidade termal de 0,035°C, e faixa de 

temperatura de trabalho de -40°C a 2.000°C. As imagens térmicas foram tomadas em 

conjunto com as medidas das trocas gasosas nas folhas das plantas, a fim de observar as 

relações entre a temperatura foliar e as trocas de gases com o ambiente em função dos 

respectivos manejos de irrigação adotados para a planta. O processamento e análises termais 

foram realizados por meio do software Flir Tools V. 5.2.15161. As imagens zenitais foram 

tiradas a aproximadamente 1,0 m de distância de cada parcela experimental, no mesmo 

ângulo e posicionamento. No software foram selecionadas áreas da imagem de 100 x 100 

pixels (aproximadamente 400 cm²) do terço superior da planta, considerada uma porção 

representativa do dossel. 

 

Mensuração dos dados meteorológicos  

O monitoramento da radiação solar global (Qg) se deu por meio de piranômetro de 

fotodiodo de silício (LI200X - Campbell Sci.), temperatura do ar (°C) e umidade relativa do ar 

(%) com sensor Vaissala (HMP45C - Campbell Sci.) instalados no interior da casa de vegetação, 

com intervalo de registro de dados igual a 15 minutos (valores médios). 

 

CWSI - Crop Water Stress Index 

O Crop water stress index - CWSI utilizado é definido na Equação (4) baseada na 

diferença entre a temperatura do dossel e a temperatura do ar (Tc - Ta) sendo determinado 

usando a fórmula de Idso et al., (1981). 
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−−−
=  

(4) 

Em que: Tc é a temperatura do dossel; Ta é a temperatura média do ar; (Tc - Ta)LBI é a linha 

base de temperatura inferior, que corresponde à diferença de temperatura do ar para a 

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

correspondente a temperatura da superfície molhada; (Tc - Ta)LBS é a 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.  

O índice de estresse baseado em temperatura térmica foi calculado a partir de 

medições feitas uma vez ao dia durante, entre às 10 – 12:00 horas em condições de céu livre 
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de nuvens. O CWSI tende para 0 após as irrigações e sobe progressivamente para 1, quando a 

água do solo está esgotada (O’SHAUGHNESSY et al., 2012). Neste trabalho, optou-se pela 

perspectiva empírica seguindo a metodologia de Idso et al., (IDSO et al., 1981; RAMÍREZ et al., 

2015). 

 

4.3 Resultados e discussão  

Os resultados observados na Figura (2 b, c, d, e, f) apresentam um resumo do 

comportamento térmico do dossel da cultura do amendoim, para cada nível de reposição 

hídrica, além disso a Figura (1b) apresenta o potencial médio de água na folha em cada um 

dos níveis de reposição hídrica. O menor valor do potencial foi observado na reposição de 

50% θcc com -0,96 MPa representando a menor quantidade de água na folha. A Figura 2 (g) 

apresenta a resposta da variação de temperatura da cultura e do ar Tleaf-air (°C) com os níveis 

de reposição hídrica; as maiores variações absolutas foram observadas nos níveis de 

reposição de 100 e 125% da θcc, correspondendo a variação média de temperatura de -5.5 e -

5.6 °C; já na condição de 50% θcc a variação de temperatura média foi de -1.07 °C. Nas Figuras 

2 (h, i) são mostradas as correlações entre Tleaf-air e CWSI; taxa de assimilação de CO2 com 

temperatura  do dossel  do amendoim respectivamente.  
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Figura 2. Imagem visível (RGB) das unidade experimentais (a); Imagem térmica: temperatura e potenciais médios 

de água na folha Ψleaf para cada condição de manejo (b); nível de reposição hídrica de 50% (c); 75% (d); 100% 

(e); 125% (f); correlação entre a temperatura do dossel das plantas (Tleaf) menos a temperatura do ar (Tair) para 

os diferentes níveis de estresse hídrico estudados (g); correlação entre Tleaf-air e o CWSI (h); fotossíntese líquida 

em função da temperatura da folha (i). As áreas sombreadas nas Figuras (h, i) indicam o intervalo de confiança 

de 95% para o ajuste das regressões. 

 

A temperatura do dossel de diversas culturas de interesse agrícola tem sido usada 

com sucesso como um indicador de status de água de planta e como critério de seleção de 

plantas adaptadas as condições de estresse hídrico (RITARI; STRÖMMER, 1985; PORTER; 

GAWITH, 1999; EGEA et al., 2017; BIJU; FUENTES; GUPTA, 2018; KHORSANDI et al., 2018b; 

NELSON et al., 2018; PETRIE et al., 2019; TOMBESI et al., 2019). 
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As variáveis: taxa fotossintética líquida (A), condutância estomática (gs), transpiração 

(E), CWSI, temperatura foliar (Tleaf) e potencial hídrico foliar (Ψleaf), na cultura do amendoim 

submetido a diferentes níveis de reposição hídrica são apresentados na Figura (3). Foi possível 

verificar que a taxa fotossintética (Figura 3a) na condição de reposição de 100% θcc 

apresentou a maior taxa na fotossíntese, com assimilação média de 30,27 µmol CO2 m-2 s-1; já 

na condição de maior nível de estresse hídrico (50% θcc), assimilação foi de apenas 20.39 µmol 

CO2 m-2s-1 apresentando redução de 32,61%. Já na condição com excesso de água no solo 

125% θcc, o estresse hídrico proveniente de tal condição apresentou redução de 27.3% 

quando com comparada com a reposição de 100% θcc.  

A gs (Figura 3b) apresenta as médias da condutância estomática: 0,044; 0,071; 0,134 e 

0,133 mmol m-2 s-1 para os níveis de reposição de 50; 75; 100 e 125% θcc respectivamente. Na 

comparação entre o nível de 100% θcc com 50% θcc a redução foi 66%, percentual de redução 

duas vezes maior do que os observados na fotossíntese. Na taxa transpiratória (Figura 3c) 

para os níveis de reposição de 50; 75; 100 e 125% θcc os valores médios foram: 2,45; 3,48; 

5,48 e 5,44 mmol H2O m-2s-1 respectivamente; já o percentual de redução da taxa 

transpiratória na comparação entre o nível de 100% θcc com 50% θcc  foi 55%. 

O índice de estresse hídrico da cultura CWSI baseado nos valores de temperatura 

foliar provenientes das imagens termais e da temperatura do ar apresentou diferença 

significativa entre as condições de reposição hídrica como pode ser observado na (Figura. 3d). 

O CWSI da cultura do amendoim varia de 0 (zero) para nenhuma condição de estresse 

(irrigação com reposição da água do solo com 100% θcc) até 1 para a condição de máximo 

estresse hídrico. Vale salientar que as análises foram realizadas antes das irrigações. Os 

índices médios de CWSI encontrados na condição experimental foram: 0.86; 0.37; 0.11 e 0.10 

para os níveis de reposição hídrica de 50; 75; 100 e 125% θcc.  

Na Figura (3e) são apresentadas as temperaturas médias do dossel da cultura do 

amendoim; os valores de temperatura oscilaram de 33.33 °C na reposição de 50% θcc a 28.83 

°C na 100% θcc, tendo um gradiente de temperatura de 4.5°C na comparação destas duas 

lâminas. Vale ressaltar que os valores citados são médias de cada condição de reposição 

hídrica. O potencial hídrico foliar (Figura 3f) apresentou os valores médios -0.96; -0.65; -0.44 e 

-0.43 MPa para os níveis de reposição hídrica 50; 75; 100 e 125% θcc, respectivamente. 
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Figura 3.  Fotossíntese líquida (A) - µmol CO2 m-2s-1 (a); condutância estomática – (gs) mmol m-2 s-1 (b) 

temperatura do dossel da cultura - °C (b), taxa de transpiração (E) – mmol H2O m-2s-1 (c), índice de estresse 

hídrico da cultura – CWSI (d); temperatura foliar - °C (e); potencial de água na folha (Ψleaf); (f); para cultura do 

amendoim. Médias seguidos pela mesma letra não diferem em 5% probabilidade pelo teste de Tukey. 

 

Em geral, a limitação da taxa fotossintética líquida em plantas estressadas com baixo 

nível de reposição de água no solo deve-se ao aumento da resistência estomática (SOUSA et 

al., 2014) e/ou por comprometimento metabólico (TAIZ; ZEIGER, 2015). No entanto, a 

gravidade da seca determina a magnitude relativa dos fatores que limitam a fotossíntese 

(VAN WYK; PRINSLOO, 2018). As plantas transpiram menos sob condições limitadas de água 
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no solo; como resultado, a taxa de transpiração diminuída foi observada neste estudo 

(NAUTIYAL et al., 2012). O potencial hídrico foliar, a taxa de transpiração e a taxa 

fotossintética diminuíram progressivamente com o aumento da duração do estresse hídrico 

no amendoim (NOWAK et al., 2010; HUSSAIN et al., 2011; SOUZA; PEREIRA; FONSECA, 2012; 

BIANCHI et al., 2018); comportamento semelhante foi observado neste estudo como podem 

ser visto na Figura (3f).  

Em condições ambientais normais, as plantas transpiram por meio dos estômatos 

abertos e a temperatura do dossel é mantida em faixa adequada de acordo com as 

características da espécie (TAIZ; ZEIGER, 2015). No entanto, durante o estresse hídrico, as 

plantas fecham os estômatos como um mecanismo preventivo que, em última instância, 

aumenta o Tleaf (GAUR; KRISHNAMURTHY; KASHIWAGI, 2008; COSTA et al., 2019). 

Outros autores também observaram uma redução significativa nas taxas de 

fotossintesse e condutância estomática (A e gs) em plantas de amendoim cultivadas sob 

condições de seca (YOUSEFZADEH NAJAFABADI; EHSANZADEH, 2017; COSTA et al., 2019; 

MANDAL; THAKUR; MOHANTY, 2019).  

As correlações dos valores de CWSI determinados a partir de imagens térmicas nas 

quatro condições de manejo (50, 75, 100 e 125% θcc) de irrigação, com fotossíntese (A - µmol 

CO2 m-2s-1), transpiração (E mmol H2O m-2 s-1) e condutância estomática (gs mol H2O m-2 s-1) e 

potencial de água na folha (Ψleaf KPa) estão representados nas Figuras 3a; 3b; 3c e 3d). O 

CWSI como indicador de status de água baseados nas plantas de amendoim apresentou 

correlações significavas entre (A) com CWSI (R² = 0,63, e p<0.01); as correções do CWSI com a 

(gs, E e Ψleaf) também apresentaram resposta significativa (R² = 0.88, e p<0.001); (R² = 0.88, e 

p<0.001); (R² = 0.88, e p<0.001) respectivamente.  

O aumento na temperatura do ar e a falta de água limitam a produção de amendoim 

nas regiões tropicais e subtropicais com destaque para a região sudeste do Brasil, onde são 

encontrados os maiores produtores dessa oleaginosa (Aleman and Marques, 2016). Este é 

particularmente o caso quando as ondas de calor associadas às baixas precipitações atingem 

e/ou quando a irrigação não é possível e/ou mal gerida. Portanto, uma melhor compreensão 

das respostas das plantas de amendoim ao estresse hídrico e térmico, combinada com um 

melhor monitoramento das culturas baseado em padrões térmicos, contribuirá para otimizar 

a irrigação e o manejo dessa cultura (KHORSANDI et al., 2018b).   
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As correlações observadas nesse trabalho mostram a relevância do monitoramento 

térmico por meio de índice do estresse hídrico de plantas de amendoim para identificar risco 

no manejo da cultura. O uso de índices térmicos como CWSI ajuda a minimizar a influência de 

condições climáticas variáveis nas medidas termográficas  (O’SHAUGHNESSY et al., 2011; 

BALLESTER et al., 2013a; GONZALEZ-DUGO; ZARCO-TEJADA; FERERES, 2014b; SEZEN et al., 

2014; GARCÍA-TEJERO et al., 2017a, 2018b). Assim os resultados encontrados no CWSI se 

correlacionam com as principais características ecofisiológicas, como Ψ leaf, gs e A, ao longo do 

período de produção da cultura. Isso indica que o CWSI pode ser usado como um indicador 

térmico simples do estado da água / troca de gás foliar no amendoim; resultados similares 

foram observados por García-Tejero et al. (2016) em videiras na Espanha. 

 

Figura 4. Correlações entre o índice de estresse hídrico da cultura - CWSI com a assimilação de CO2 com (a); 
condutância estomática (b); transpiração (c); potencial de água na folha Ψ leaf (d). As áreas sombreadas 
representam nas Figuras  intervalo de confiança de 95% para o ajuste das regressões.  

 
A Figura 5a pode-se observar análise de regressão entre o CWSI e o rendimento da 

cultura (Mg ha-1), que mostrou correlação negativa e significativa, explicando 58% (R²=0.58, 

p<0.01) da variação no rendimento do amendoim. A Figura 5b ressalta uma visão geral da 

área experimental, com suas respectivas condições de manejo no qual está sendo destacado 
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os valores de temperatura foliar em algumas unidades experimentais, representados pelos 

Sp1 – 28,6; Sp2 – 31,9; Sp3 – 28,6; Sp4 – 32,6 e Sp5 – 33,6 °C e os valores de produtividade 

média para cada nível de reposição hídrica. A maior produtividade foi observada no nível de 

reposição de 100% θcc com valor de 3,973 Mg ha-1, já a menor produtividade foi resultante do 

nível 50% θcc correspondendo a 2,417 Mg ha-1, em termos comparativos isso representa uma 

redução de 39,16% da produtividade comparando a reposição hídrica de 50 com a de 100 % 

θcc.  

É importante ressaltar que os valores aqui encontrados com o nível de reposição 

hídrica de 100% θcc representam um adicional de 2,44 vezes a produtividade nacional na safra 

2017/18 que foi de 1627 kg ha-1 (CONAB, 2019). Em estudos realizados pela Embrapa no 

estado de São Paulo com amendoim variedade Tatu foi encontrado rendimento de 2392 kg 

ha-1 e 3414 kg ha-1 com a variedade Tapuã em condições experimentais irrigadas (ALEMAN; 

MARQUES, 2016). Já os rendimentos encontrados nesse estudo são similares aos valores 

encontrados em experimento na região da Turquia (SEZEN et al., 2019).  

 Foram analisadas as correlações da variação de temperatura da cultura e do ar Tleaf-air 

com o rendimento (c); área foliar total com CWSI (d); e níveis de reposição hídrica com 

rendimento (e), as quais mostraram correlação significativa (R²=0.53, p<0.01); (R²=0.51, 

p<0.01); (R²=0.54, p<0.01), respectivamente.  

Na figura (5e) são apresentadas médias para o percentual de óleo de amendoim em 

cada nível de reposição hídrica; os valores foram iguais a 48,77; 48,56; 48,48 e 49,23% para 

os níveis de reposição hídrica 50, 75, 100 e 125% θcc respectivamente. Os resultados aqui 

mostrados não apresentaram diferença significativa (p<0,05). Resultados semelhantes foram 

observados em estudos com amêndoas submetidas a diferentes estratégias de irrigação em 

área localizada em Dos Hermanas, Sevilha, Espanha (LIPAN et al., 2019b) 

Yada; Lapsley; Huang, (2011) relatam que tanto a quantidade quanto a qualidade do 

conteúdo lipídico são altamente dependentes do genótipo, da área geográfica, das condições 

climáticas da estação de crescimento e da água aplicada. A irrigação geralmente foi 

encontrada para ter efeitos limitados sobre a quantidade e qualidade lipídica; no entanto, 

esses resultados aqui encontrados contradizem em parte, mostrando diferenças significativas 

apenas no fator quantidade.  

O estresse hídrico em plantas de amendoim pode ser o resultado de um único 

parâmetro ou de uma combinação de condições ambientais (por exemplo, temperatura do ar, 
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umidade relativa do ar, intensidade da radiação solar, velocidade do ar) condições de raiz (por 

exemplo, água disponível na raiz, condutividade eléctrica na zona da raiz),  microclima e 

características genéticas das plantas. A avaliação da demanda de água dessas plantas é muito 

importante para a aplicação de estratégias razoáveis de gestão de recursos hídricos e para a 

realização de possíveis economias de água e altas eficiências do seu uso em escalas regionais, 

para  o qual são utilizadas ferramentas como índices de estresse hídrico associados aos 

rendimentos das culturas (FANG et al., 2010).  

 

 
Figura 5. Correlação CWSI e produtividade (Mg de grão ha-1) (a); imagem térmica do experimento, Sp1, Sp2, Sp3, 
Sp4, Sp5 são valores de temperatura em cada ponto marcado na imagem (b); correlação produtividade com T leaf-

air (c); área foliar total (m²) e CWSI (d); produtividade com níveis de reposições hídricas (e); percentual de óleo de 
tratamento (f); as áreas sombreadas representam intervalo de confiança de 95% para o ajuste das regressões. 
 

Vale salientar que o estresse térmico e o hídrico têm múltiplos impactos negativos no 

rendimento das culturas, incluindo a redução da fotossíntese foliar como foram observados 

na Figura (3ª) e aumentos das taxas de senescência foliar. Mais criticamente para a 

determinação do rendimento do amendoim, no entanto, são os efeitos relatados da 

diminuição do número de grãos, quando o estresse térmico ocorre antes ou em torno da 

antese, e redução do peso dos grãos quando ocorre durante o enchimento de grãos (PORTER; 
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GAWITH, 1999; DOLFERUS; JI; RICHARDS, 2011; FAYE et al., 2018). Enquanto a falta de água 

ou a redução do nível de reposição hídrica no solo representa um processo que se desenvolve 

e se intensifica lentamente, o estresse térmico pode ocorrer de forma muito abrupta e até 

episódios curtos de alta temperatura podem causar um grave declínio no rendimento de 

grãos (RAJALA et al., 2009). 

É importante entender a resposta de culturas específicas ao estresse hídrico porque as 

respostas fisiológicas das plantas ao estresse hídrico variam com as espécies, o tipo de solo, 

os nutrientes e o clima. A resistência estomática, que regula muitos processos vegetais 

(assimilação CO2, respiração e transpiração, etc.) como o CWSI, pode ser usada para 

determinar o uso da água do amendoim, o estado da água e a resposta ao ambiente de 

crescimento da cultura (ERDEM et al., 2010). 

Por meio de análise de variância o rendimento de óleo extraído dos grãos de 

amendoim foi maior no manejo de 100% θcc, com média de 1928 L ha-1; já a estratégia de 50% 

θcc apresentou o menor rendimento de óleo, com 1180 L ha-1 ou seja, redução de 38,7% no 

rendimento total de óleo quando comparado com o tratamento de irrigação plena. Os níveis 

de reposição hídrica de 75 e 125% θcc obtiveram rendimentos similares com 1510 e 1634 L 

ha-1, respectivamente, como pode ser observado na Figura 6a. Relações entre a variação de 

temperatura Tleaf-air (°C) e o rendimento de óleo de amendoim submetidos às estratégias de 

manejos de irrigação ao longo do período experimental, são apresentados na Figura 6b. A 

análise de regressão entre o rendimento de óleo e Tleaf-air (°C) mostrou correlação negativa e 

significativa, explicando 53% (R² = 0.53, p<0.01) da variação no rendimento do óleo do 

amendoim.  
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Figura 6. Produtividade de óleo em cada estratégia de manejo (a), Médias seguidas pela mesma letra não 

diferem em 5% de probabilidade pelo teste de Tukey; Correlação da produtividade de óleo (L ha -1) com a 

variação da temperatura da planta e do ar Tleaf-air (°C)  em (b);  a área sombreadas representa na Figura (b) 

intervalo de confiança de 95% para o ajuste das regressões. 

 

A Figura 6 mostra as tendências de temperatura da copa das plantas de amendoim; os 

níveis de reposição hídrica tiveram um efeito considerável sobre a temperatura foliar; quanto 

maior o suprimento de água das plantas, menor a temperatura da folha e maior a amplitude 

térmica com o ambiente. Como resposta, os rendimentos de óleo mostraram-se 

significativamente melhores quando a variação Tleaf-air (°C) foi maior. Vale salientar que na 

condição de estresse por excesso de água com o 125% θcc foram observados rendimentos 

muito próximos aos valores encontrados na reposição de 75% θcc.  Isso pode ser explicado 

pelo comportamento fisiológico da planta: se uma planta está passando por estresse hídrico, 

o estômato tende a fechar e leva a uma redução na transpiração e aumento da temperatura 

da folha (BALLESTER et al., 2013b; KHORSANDI et al., 2018b; TORRES et al., 2019; YU et al., 

2019). Resultados semelhantes foram observados em estudo realizado, com plantas de 

gergelim em casa de vegetação (SEZEN et al., 2019); Citros (BALLESTER et al., 2013b); 

vinhedos (COSTA et al., 2019); e café (CRAPARO et al., 2017). 

 A produtividade da água na produção de óleo de amendoim (PAO) irrigado é 

apresentada na Figura 7a.  Os maiores valores de produtividade da água na produção de óleo 

foram verificados no nível de reposição hídrica de 50% θcc, com valores de 0,256 L-1 m-3 os 

quais não apresentaram diferença significativa (p<0,05) entre os níveis de 75 e 100% θcc, com 
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produtividade de agua para produção de óleo de 0,234 e 0,226  L-1 m-3 respectivamente. O 

nível de reposição 125% θcc diferenciou-se dos demais obtendo a menor média de PAO com 

0,155 L-1 m-3, ou seja, maior volume de água aplicado causando lixiviação de nutrientes que 

por sua vez implica baixa atividade fisiológica como fotossíntese, transpiração e condutância 

estomática resultando em redução da produtividade. Vale ressaltar que quanto menor o 

volume de água aplicado para cada litro de óleo produzida, melhor é a produtividade da água. 

Estudos realizados com batata e tomate corroboram com dados aqui apresentados (BADR et 

al., 2010; DE PASCALE et al., 2011; SANTOS et al., 2019).  

A irrigação por déficit pode ser uma alternativa para economizar água em áreas com 

escassez de água (INES; GUPTA; LOOF, 2002; STEDUTO et al., 2012; SANTOS et al., 2019),  

como são mostrados na Figura 7a e b. No entanto, como não foi verificado diferença 

significativa na PAO nos níveis de 50, 75 e 100% θcc,  preconiza-se observar detalhadamente 

os níveis de produtividade em função das reposição hídricas; para o presente trabalho o 

melhor nível de reposição hídrica associado à maior produtividade foi no nível de 100% θcc; o 

mesmo apresentou incremento de quase 40% na produtividade quando comparado com o 

nível de 50% θcc.  

Já na produtividade da água para a produção de grãos-PAG (Figura 7b) foram 

observadas PAG variando de 0,525 kg-1 m-3 para o tratamento 50% θcc e 0,318 kg-1 m-3 com o 

nível de 125% θcc. Os resultados observados corroboram com os valores encontrados por 

Steduto et al., (2012). Vale salientar que o estresse hídrico por excesso de água, além de 

trazer resultados negativos na fisiologia da planta, como foi observado neste estudo, também 

apresentou baixa produtividade da água tanta para produção grãos quanto para produção de 

óleo como podem ser vistos nas Figuras 7 (a, b). 

 

Figura 7. Produtividade da água na produção óleo de amendoim (a) em (L-1m-3); produtividade da água para 

produção de grãos (b) em (kg-1 m-3). 
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A Figura 8 são apresentadas as respostas das análises multivariadas – (Análise de 

redundância – RDA) que apresentam dois tipos de informações: variáveis  exploratórias, 

indicadas pelos vetores vermelhos e  variáveis de respostas, representadas pelos vetores 

pretos de todos os dados em cada um dos tratamentos (níveis de reposição hídrica), no qual 

as variáveis: eficiência do uso da água , eficiência intrínseca do uso da água (WUEi), CWSI e 

Tleaf-air, Tleaf, as quais apresentaram contribuições similares no tratamento estressado (50% 

θcc). Verifica-se que existe uma alta correlação entre estas variáveis, demonstrado pela 

proximidade dos vetores; assim, estas variáveis podem ser usadas para identificar o déficit 

hídrico na cultura de amendoim, o que representa um auxílio significativo na identificação do 

estresse hídrico.  

A RDA resultante dos tratamentos de níveis de reposição hídrica, estão de acordo com 

os critérios estabelecidos por Sneath; Sokal, (1973), que afirmaram que em análise 

multivariada dos tipos PCA e RDA devem explicar pelo menos 70% do total de variância dos 

dados observados.  

 
Figura 8. Analise de redundância (RDA) fotossintesis líquida (A); condutâcia estomática (gs); transpiração(E); Crop 

Water Stress Index (CWSI); temperature do ar (Tair); temperature da cultura – temepartura do ar (Tc-Ta), 

temperatura da cultura/folha (Tleaf), eficiência do uso da água (WUE); eficiência intrínseca de uso da água  

(WUEi). 

 

4.4 Conclusões 

 

A hipótese de que a temperatura foliar oriunda das imagens térmicas pode servir 

como ferramenta alternativa para monitorar o status hídrico das plantas, especialmente 

quando esta cultura é submetida a estratégias de irrigação por déficit, é verdadeira. Os 
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resultados mostraram que a termografia é um método rápido e preciso para mensuração 

remota em plantas de amendoim. 

A termografia por infravermelho apresenta-se como uma ferramenta alternativa, não 

invasiva na agricultura moderna, abordando a melhoria na gestão dos recursos hídricos, que 

facilita a programação da irrigação e o monitoramento da água nas plantas de amendoim. 

As correlações entre as trocas gasosas e as respostas térmicas da cultura submetida a 

níveis de reposição hídrica apresentaram bons resultados, tendo a variação temperatura 

foliar e do ar Tleaf-ar como a base para o entendimento do comportamento fisiológico da 

planta. 

As melhores condições de manejo hídrico para mitigar os efeitos negativos do estresse 

sobre o desempenho agronômico do amendoim foi o nível de reposição de 100% θcc. 
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